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Nieuwsbrief Januari 2023 KNMO-NTSB

BELANRIJKE INFORMATIE KNMO-NTSB REGLEMENT 2023
 
Wijziging regel verplichte deelname selectiewedstrijd KNMO-NTSB reglement 2023!
Klik hier om het reglement te bekijken

In het reglement Nationaal staat op pag. 4 de volgende passage:
Deelname aan een Internationale wedstrijd is uitsluitend mogelijk voor deelnemers die in de
landelijke competitie meedoen in de Internationale stroom en die de minimale leeftijd van 12
jaar hebben, gemeten op 31 december van het wedstrijdjaar. Deze deelnemers worden ook
geacht deel te nemen aan de selectie voor Internationale wedstrijden. Uitzondering hierop zijn
de onderdelen die niet in de nationale stroom voorkomen (bijv. Artistic Twirl, 3-baton). Aan deze
onderdelen kun je meedoen zonder verplichte deelname aan de selectie.

Dit staat niet in het reglement Internationaal. Hoe zit het nu? Moet je, als je meedoet in de
Internationale stroom nu wel of niet verplicht meedoen aan de selectie voor Internationale
wedstrijden van IBTF/WBTF?

De Stuurgroep heeft besloten dat dit in het overgangsjaar 2023 NIET hoeft.
Na publicatie van het reglement Nationaal zijn er veel vragen binnen gekomen over de

Ontvang je nog niet je eigen nieuwsbrief? Klik hier!
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verplichte deelname aan de selectie. Verschillende sporters willen bijv. in 2024 niet meedoen
aan een Internationale wedstrijd, maar in de toekomst mogelijk wel. Om zich optimaal voor te
kunnen bereiden op toekomstige deelname aan Internationale wedstrijden van IBTF/WBTF is
het niet wenselijk dat zij elk jaar moeten switchen tussen de Nationale en Internationale stroom,
maar zich volledig kunnen focussen op Internationale deelname. Daarvoor is het belangrijk dat
zij ook volgens de Internationale regels beoordeeld worden in een landelijke competitie. De
Stuurgroep is van mening dat dit een legitiem argument is en heeft daarom besloten om de
verplichting om deel te nemen aan de selectie voor 2023 uit het reglement Internationaal te
halen en daarmee tegemoet te komen aan die sporters die de ambitie hebben om nu of in de
toekomst deel te nemen aan Internationale wedstrijden van IBTF/WBTF. Omdat het reglement
Nationaal in oktober 2022 goedgekeurd is door de Stuurgroep en reeds gepubliceerd is het niet
mogelijk om de tekst in dit reglement mbt de selectiewedstrijd in dit reglement aan te passen.
Aangezien we in 2023 een aanzienlijke reglementswijziging gaan doorvoeren, ziet de
Stuurgroep 2023 als een overgangsjaar. Dat betekent dat we de doorgevoerde wijzigingen in
2023 goed monitoren en waar nodig bijstellen op het einde van 2023. Dit is ook zo
gecommuniceerd tijdens het webinar over het Nationale reglement in oktober 2022. De
verplichting om deel te namen aan de selectie in de Internationale stroom is één van de punten
die eind 2023 geëvalueerd worden.

DUS NOGMAALS: de verplichting om deel te namen aan de selectie wedstrijd als je
meedoet in de Internationale stroom geldt niet voor het wedstrijdseizoen 2023!

Je kunt voor alle onderdelen meedoen in de Internationale stroom, ook als je in 2024 niet wilt
deelnemen aan een Internationale wedstrijd van IBTF/WBTF.
Inmiddels is er ook duidelijkheid over de Internationale leeftijdscategorieën. De minimale leeftijd
voor deelname in de Internationale lijn is bij solisten en duo’s 9 jaar en bij teams en groepen 8
jaar.

Champions Trophy
In het verleden organiseerde de KNMO samen met de Vlamo (België) de Champions Trophy.
Vanwege corona is dit 2 jaar niet doorgegaan. Op dit moment bekijken we of we de Champions
Trophy weer nieuw leven in kunnen blazen. Of dit lukt voor 2023 is nog niet bekend. Lukt het
niet, dan is het steven om de CT in 2024 weer te organiseren. Ondanks het feit dat het hier
gaat om een Interland heeft de Stuurgroep besloten dat deze wedstrijd uitsluitend open is voor
deelnemers aan de Nationale stroom vanwege het laagdrempelige karakter van deze wedstrijd
en de manier van beoordelen die overeenkomt met die in de Nationale stroom. Mocht de CT in
2023 door kunnen gaan dan zal de selectie gebeuren a.d.h.v. de uitslag van het NK 2022.
Gekeken wordt dan naar alle sporters die deelgenomen hebben. In de daaropvolgende jaren
zal voor deelname aan de CT alleen gekeken worden naar de sporters in de Nationale stroom.
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Webinar voor coaches om toelichting te geven op dit reglement is op woensdag 25 januari van
20.00 – 21.00 uur

Dan kunnen uiteraard ook vragen worden gesteld.

Aanmelden graag via https://forms.office.com/r/3Fz0a43jpF

 

IBTF Nations Cup / WK

In 2023 wordt onder de vlag van wereldkoepel IBTF de Nations Cup, het WK baton twirlen en
het WK majorette voor groepen georganiseerd. Dit evenement wordt gehouden van 4 t/m 13
augustus 2023 in Liverpool – Engeland.
Wil jij Internationale ervaring opdoen? Dan is dit je kans! De Nations Cup is voor
iedereen toegankelijk. Je kunt je nog tot 1 februari a.s. inschrijven voor de
selectiewedstrijd. Deze vindt plaats op 25 februari in Hoofddorp. 

Alle informatie over het evenement zoals de informatiebrief (met data van de bondstrainingen,
verplichte wedstrijden, kosten en benodigde documenten), het equipereglement, de presentatie
over het evenement etc vind je hier: https://www.knmo.nl/doelgroepen/majorette-
twirl/samenwerking-knmo-ntsb-nbta-voor-internationale-evenementen-van-de-ibtf/

Heb je vragen over de Nations Cup of het WK dan kun je ook mailen
naar twirling.nbtf@gmail.com

Frankrijk wil dit jaar een Internationale wedstrijd organiseren in Margny les Compiègne (Oise) op 24 en
25 juni 2023.

Heb jij hier interesse in? Klik hier voor meer info!

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2F3Fz0a43jpF&data=05%7C01%7CMartin.Stevens%40cbr.nl%7C517a0286ad3e48391f7208daf2911bcd%7C1cdfc4f028154dce8bc8813bb8202a4c%7C0%7C0%7C638089002296466325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VSn9JiH3egXG9WE5l6Sa47vw%2BFMhoMDdCb7GP7oRoJ0%3D&reserved=0
https://www.knmo.nl/doelgroepen/majorette-twirl/samenwerking-knmo-ntsb-nbta-voor-internationale-evenementen-van-de-ibtf/
mailto:twirling.nbtf@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1z1fdMvpJOXy-QgTG-6IV9ZsjgZ9TU4WQ/view?usp=share_link
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NBTF Twirlplan 2023 

In 2022 heeft de KNMO-NTSB gewerkt met het toekomstplan en NBTA Nederland met het
jeugdplan. Met trots kunnen we jullie vertellen dat de KNMO-NTSB en NBTA-Nederland
gezamenlijk het NBTF TWIRLPLAN van 2023 gaan organiseren

Dit jaar verbreden we het NBTF TWIRLPLAN 2023 naar alle leeftijden. Het hoofddoel is om de
techniek te verbeteren op elk niveau. In de lessen gaan we werken met verschillende docenten
gericht op baton, lenigheid, kracht, dans, expressie, psychologie en voeding. Daarnaast willen
we aandacht besteden aan de persoonlijke groei op de wedstrijdvloer. Dit willen we gaan doen
door meerdere analyses uit te voeren, op het onderdeel naar keuze, aan de hand van
scoresheets en behaalde punten.
Daarbij maken we een koppeling naar de lessen met verschillende docenten.
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Check snel alle informatie over lesdagen en kosten op https://ntsb.nl/nieuws/

Ben jij enthousiast geworden?!
Meld je dan snel aan via de website van NBTA Nederland 

https://www.nbta.nl/twirl-academy/inschrijfformulieren/aanmelden-nbtf-twirlplan
Dit kan tot en met 25 januari 2023!

Mochten er vragen zijn, mail dan naar twirlacademy@nbta.nl

 

https://ntsb.nl/nieuws/
https://www.nbta.nl/twirl-academy/inschrijfformulieren/aanmelden-nbtf-twirlplan
mailto:twirlacademy@nbta.nl
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Dutch Open: 17 en 18 juni Almere
Meer informatie over de onderdelen die mee kunnen doen aan de Dutch Open en de start van de

inschrijving volgt snel!



23/02/2023 15:14Nieuwsbrief januari 2023

Pagina 7 van 8https://mailchi.mp/1b943a1d2e95/nieuwsbrief-januari-2023?e=2e1809d584

Wedstrijdkalender 2023

Check hier alle wedstrijddata van 2023. Inschrijving start in januari. Houd onze socials in de
gaten!
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Nog 1 nachtje slapen en dan is het zover, wij
wensen jullie heel veel succes op het NK!
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