
 

 

 

 

BELANRIJKE INFORMATIE KNMO-NTSB REGLEMENT 2023 

 

Wijziging regel verplichte deelname selectiewedstrijd KNMO-NTSB 

reglement 2023! 

 
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 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. 

Zie reglement Internationaal. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


