
WMC 2022 komt eraan….de spelregels van het Showreglement 
De showwedstrijden vormen vaak het meest spectaculaire onderdeel van de wedstrijden in 
het parkstadion in Kerkrade. Kleurrijk en iedere stijl is er wel vertegenwoordigd. De 
verenigingen die aan de showwedstrijden meedoen halen alles uit de kast om van het 
publiek de staande ovaties uit te lokken. Er wordt veel tijd ingestoken om de vaak meest 
grootse producties op het veld neer te zetten. Iedere vereniging wil dan goed voor de dag 
komen en dan is het begrijpen van de reglementen niet onbelangrijk. Het SMP Congres geeft 
u die mogelijkheid want de doelgroep SMP heeft het WMC bereid gevonden in verschillende 
sessies de reglementen uit te leggen en vragen te beantwoorden van het kader en besturen. 
Deze mogelijkheid komt niet vaak voor dus pak deze kans om in gesprek te gaan met de 
schrijvers van de WMC Reglementen voor de Marswedstrijden, Showwedstrijden, 
Marsparadewedstrijden en de Concertwedstrijden voor de slagwerkensembles.  
 
Inhoudelijk blijft het WMC Showreglement gebaseerd op het One World System maar de 
veldjury komt weer terug. Dit is het systeem dat ook op het WMC 2009 en 2013 is 
gehanteerd. Maar liefst op zeven onderdelen wordt iedere show gewaardeerd en de 
optelling bepaalt uiteindelijk wie de hoogste score krijgt toegekend. Helemaal nieuw in 2022 
is het systeem van prelims en finals voor de Championship Division. Dit is de divisie waar de 
deelnemers echt gaan voor het allerbeste showproduct en hier komt dan ook de WMC 2022 
wereldkampioen Show uit voort.  
 
In de eerdere edities kwam uit de evaluaties dat de producten in de top toch vaak niet in een 
keer goed bekeken kunnen worden en dat het geweldig zou zijn als het juryteam het toch 
nog een keer zou kunnen zien net zoals dat gebeurt in de meeste internationale competities. 
Gezien de inzet die wordt gepleegd voor een show behoorlijk groot is bij de topkorpsen was 
er ook een roep om een betere vergelijk en niet meer over alle weekenden heen…dat is 
eigenlijk bijna onmogelijk voor een jurylid om dan de beste te kiezen. Het WMC heeft 
daarom ook voor deze hoogste divisie het systeem van prelims en finals georganiseerd wat 
betekent dat ieder korps haar show tweemaal aan de jury zal laten zien. Hoe dit dan precies 
werkt….dat leggen ze uit in de sessie over de showreglementen. Hiermee hoopt het WMC te 
laten zien dat ze heeft geluisterd naar de wensen van de deelnemers.  
 
Het WMC 2017 heeft al laten zien dat de scores een grotere bandbreedte hebben en dat is 
nu ook weer zo. Met het oprekken van de bandbreedte werden de niveauverschillen ook wel 
duidelijker en daarom heeft het WMC gekozen om meer divisies in het leven te roepen. Voor 
die korpsen die voor het allerhoogste gaan is er de Championship Division. De WMC 
Wereldkampioen Mars 2022 zal uit deze divisie voortkomen. Veel verenigingen hebben een 
andere ambitie en daar past ook een andere divisie bij dus is er nog een World Division, First 
Division en Second Division. Wil je weten hoe dit werkt? Op het congres wordt dit toegelicht.  
 
Bereid je wel voor en lees de reglementen op de WMC site.   
 
 
 


