
versie 2014.02 
 

  

WEDSTRIJDREGLEMENT                         

ZEEBRA COMPETITIE 
 



Twirl en Dancefactory 
Reglement ZEEBRA competitie  

  

 2 

Artikel 1 algemeen 

 De ZEEBRA competitie wordt in de praktijk gezien als een oefenmoment alvorens een deelnemer eventueel 
naar een officiele twirl, -of majorette wedstrijd gaat, of is een leuk alternatief voor de recreatie twirler of danser, 
welke (nog) niet de intentie heeft om landelijk aan twirl, of danswedstrijden mee te doen. 

 Het juryrapport is niet “straffend” doch alleen informerend en opbouwend, zodat een deelnemer goed en 
beslagen ten ijs, naar een twirl, -of majorette wedstrijd kan toewerken. De uitslag geeft geen recht op deelname 
aan door derden georganiseerde wedstrijden, kampioenschappen of evenementen. 

 
Aansprakelijkheid 

 Deelname aan deze competitie geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld.  

 
Deelname:  

 Aan de competitie kunnen deelnemen alle twirl, majorette en dansverenigingen uit de provincie Zeeland, West 
Brabant en Zuid Holland.  

 
Deelnemer: 

 Een deelnemer aan de competitie is tussen de 4 en 16 jaar oud.  

 Hij of zij beoefent de dans-of twirlsport op recreatief niveau. 
 
Jury:  

 Op het gebied van twirl, dans en majorette deskundige personen. De uitspraak van de jury is voor alle partijen 
bindend. 

 
Kostuums: 

 Geschikt om zonder hinder of gevaar de dans, of twirlroutine te kunnen uitvoeren.  

 Het kostuum dient de choreografie te ondersteunen en/of te versterken. 
 
Schoeisel: 

 Geschikt om zonder hinder de dans, of twirlroutine veilig te kunnen uitvoeren.  

 Ensembles en teams dienen eenduidige kleur schoeisel te dragen.   
 
Tijdsduur wedstrijd 

 Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt een wedstrijdindeling door de organisatie opgesteld.  

 Voor de deelnemers tot 10 jaar wordt getracht om met een maximale wedstrijdduur van 3 aaneengesloten uren 
te werken. (incl. opening en prijsuitreiking)  

 Indien het aantal inschrijvingen te groot is om in een dagdeel (middag) de competitie te kunnen organiseren, 
beslist de organisatie welke maatregelen zij gaan treffen. Doelstelling van de competitie is dat het zowel de 
wedstrijd als de prijsuitreiking binnen een kort tijdsbestek moet kunnen plaats vinden. 
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Artikel 2 Categorieën 
 
We kennen de volgende categorieën: 
 

o Solo    1 persoon  
2. Duoos 

o duo  2 personen 
3. Ensembles 

o Trio  3 personen 
o Kwartet  4 personen 

4. Teams 
o team   5 personen of meer.  

 
Artikel 3 Leeftijdscategorieën  
 
Bij inschrijving dient de leeftijd, welke de deelnemer bereikt heeft op de dag van de competitie, te worden opgegeven 
aan de organisatie. De organisatie maakt vervolgens aan de hand van de inschrijvingen een leeftijds-indeling voor de 
betreffende competitie.  
 
Artikel 4 Onderdelen  
 

Niveaus 

Voor alle onderdelen geldt dat er deelgenomen kan worden in twee niveaus: 

 basic level 
 star level  

BASIC level:  

 recreatieve dansers en twirlers welke geen tot geringe wedstrijd of optreden ervaring hebben. 
 Dansers en twirlers die de dans/twirlsport nog niet zo lang beoefenen. 
 inhoud van de choreografie of routines zijn beperkt tot basistechnieken. 
 ervaring opdoen en plezier maken is het eerste doel van dit level 

STAR level:  

 recreatieve dansers en twirlers welke al een redelijke wedstrijd of optreden ervaring hebben. 
 Dansers en twirlers welke al geruime tijd dansen en/of twirlen. 
 inhoud van de choreografie of routine is opgebouwd uit een ruime diversiteit aan (basis)technieken. 
 Er is besef van ruimte binnen de deelnemers; figuren en formaties zijn goed te herkennen. 
 twirlers of twirlteams welke een NK plaatsing hebben behaald bij een erkende twirlbond, zijn uitgesloten van 

deelname. 
 deelnemers aan de zee-bra competitie die in het verleden meer dan 78 punten hebben behaald, komen uit in 

het “star” level. 
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ONDERDELEN: 
 De competitie kent de volgende onderdelen: 
 
TWIRL: 1 baton  

 Op een vastgestelde muziekcollage (1 baton muziek WBTF/NTSB) wordt er gedurende het optreden met een 
baton getwirld. 

 De baton is continue in beweging zonder stops 

 De twirler kan hierbij gebruik maken van lichaamsbewegingen en danspassen mits deze zoveel mogelijk zijn 
uitgevoerd op de plaats.  

 Alle elementen van twirlen dienen in de routine verwerkt te zijn; fullhands, aerials en rolls. Dit zowel vertikaal als 
horizontaal. (advies toepassen; basis U-constructie) 

 Gymnastische bewegingen zijn toegestaan, mits de techniek door de sporter wordt beheerst. 

 Onderdeel alleen voor solisten. 

 Deelnemers uit de landelijke competities welke in een hogere categorie dan beginners/level B uitkomen, zijn 
uitgesloten van deelname.  

 Deelnemers uit de landelijke competities welke zich hebben geselecteerd voor een Nederlands Kampioenschap 
zijn uitgesloten van deelname.  

 Uitvoeringsadviezen per level:  
o Basic level:  

 Geen eisen 
 Introductie met twirlen 

o Star level:  
 Maximaal 1 spins gecombineerd met catches 
 Poging tot 2 spin met standaard catch 
 Ontwikkeling van de twirler staat voorop.  
 Combinatie lichaam/baton is niet vereist 

 

TWIRL: Dancetwirl/freestyle  
 Op een verantwoorde muziekcollage wordt er gedurende het optreden gedanst in combinatie met een baton.  

 Er zijn evenveel batons als deelnemers gedurende het optreden.  

 Dansen zonder batontechnieken is toegestaan, met een maximum van 2 keer per routine voor 16 tellen.  

 Vanaf een duo, of groter aantal deelnemers is 2 baton toegestaan. De 2 baton is ondergeschikt en moet passen 
binnen het geheel van de routine. 

 Vanaf een trio, of groter aantal deelnemers, is 3 baton toegestaan. De 3 baton is ondergeschikt en moet passen 
binnen het geheel van de routine.  

 Gymnastische bewegingen zijn toegestaan, mits de techniek door de sporter(s) wordt beheerst. 

 Dancetwirl/Freestyle is mogelijk voor solisten, duo’s, trio’s, kwartetten, teams en groepen in alle 
leeftijdscategorieën. 

 Deelnemers uit de landelijke competities welke in een hogere categorie dan beginners/level B uitkomen, zijn 
uitgesloten van deelname.  

 Deelnemers uit de landelijke competities welke zich hebben geselecteerd voor een Nederlands Kampioenschap 
zijn uitgesloten van deelname.  

 Uitvoeringsvereisten per level:  
o Basic level:  

 Geen eisen 
 Introductie met twirlen 

o Star level:  
 Maximaal 1 spins gecombineerd met catches 
 Poging tot 2 spin met standaard catch 
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 Ontwikkeling van de twirler staat voorop.  
 Combinatie lichaam/baton is niet vereist 

 

DANS 
Op een verantwoorde muziekcollage wordt er gedurende het optreden gedanst. 

 Er zijn geen attributen of decorstukken toegestaan.  

 De deelnemer dient bij inschrijving op te geven in welke dansstijl het optreden wordt uitgevoerd. 

 Beschikbare dansstijlen 
o Showdans/jazzdans 
o Klassiek/modern 
o Hiphop/streetdance/urban 

 De gekozen dansstijl dient tot uiting te komen in de muziekkeuze, choreografie en presentatie/aankleding van 
de deelnemers. 

 Gymnastische en/of acrobatische bewegingen zijn toegestaan, mits de techniek door de danser(s) wordt 
beheerst. 

 Er dienen tenminste 4 verschillende formaties/figuren in de choreografie te zijn verwerkt. Deze zijn voor de 
juryleden duidelijk herkenbaar.  

 Tijdens het gehele optreden dienen alle deelnemers opgenomen te zijn in de choreografie. 
 

Overzicht totaal 
 

onderdeel Solo Duo ensemble team leeftijdscategorie 

1 baton x    Alle 

Danstwirl/freestyle x x x x Alle 

Dans    x Alle  

 
Artikel 5 Wedstrijdmuziek 
 

 Elke deelnemer verzorgt bij danstwirl of dans-optredens zelf zijn/haar wedstrijdmuziek.  

 Daartoe dienen zij op verzoek van de organisatie een kwalitatief goed MP3 bestand aan te leveren, binnen 
de gestelde aanlevertermijn.  

 Wanneer een muziekbestand niet afspeelbaar blijkt, beslist in alle gevallen de wedstrijdleider over het 
vervolg.  

 
Artikel 6 Tijdsduur routine 

BASIC level 

 solo freestyle/danstwirl    1.00-1.30 minuten 
 duo/ensemble freestyle/danstwirl  1.00-1.30 minuten 
 team freestyle/danstwirl   1.30-2.30 minuten 
 team dans     1.30-2.30 minuten 

 STAR level 

 solo freestyle/danstwirl    1.30-2.00 minuten 
 duo/ensemble freestyle/danstwirl  1.30-2.00 minuten 
 team freestyle/danstwirl   2.00-3.00 minuten 
 team dans     2.00-3.00 minuten 
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De tijdsduur van de routine mag maximaal 10 seconden afwijken van de gestelde limieten.  

 
Artikel 7 Begeleiding op de vloer  

 De coach/docent/begeleider van een deelnemer mag gedurende het optreden niet mee de wedstrijdvloer 
op.  

 Bij de jongste leeftijdscategorie mag de coach/docent/begeleider de deelnemer begeleiden naar de 
beginpositie van het optreden. 

 
 
Artikel 8 wedstrijdlokatie  

 De ZEEBRA competitie wordt gehouden in een sporthal met een hoogte van ten minste 7 meter, voldoende 
tribune en zitplaatsen (minimaal 500) en een minimaal wedstrijd oppervlak van 15x20 meter. 
 

Artikel 9 Beoordeling 

 Aan het einde van de competitie ontvangt ieder optreden een beoordelingsformulier. 

 De uitslag geldt niet voor promotie/degradatie.  

 Strafpunten/ bonus worden NIET gerekend.  

 Het juryrapport is informerend en opbouwend.  
 
Artikel 10 Prijzen en de ZEEBRA wisselbeker  

 Per categorie wordt tijdens de prijsuitreiking de uitslag van laag-naar-hoog opgelezen. Alle deelnemers per 
categorie worden tijdens de prijsuitreiking naar voren gehaald.  

 De nummers 1, 2 en 3 ontvangen een medaille in respectievelijk goud, zilver en brons. Zij mogen op het 
ere-podium gaan staan.  

 Per competitie wordt de ZEEBRA CUP uitgereikt aan die vereniging welke:  
o tenminste met 5 inschrijvingen deel heeft genomen aan de competitie 
o de hoogste gemiddelde juryscore behaald heeft over hun totaal aantal inschrijvingen  
o Deze vereniging ontvangt de ZEEBRA kampioensbeker.  

 Per competitie wordt de ZEEBRA STAR trofee uitgereikt aan het optreden welke de meeste ZEEBRA STAR 
punten heeft verzameld. 

o Deelnemende verenigingen kunnen uitsluitend ZEEBRA star punten geven aan andere 
deelnemende verenigingen aan de voor hen drie meest aantrekkelijke optredens van de competitie.   

 
Artikel 11 Jury 

 De uitspraak van de jury is voor alle partijen bindend.  

 Het optreden wordt beoordeeld door tenminste een jurylid.  

 Per competitie zijn tenminste twee juryleden aanwezig.(een twirl, een voor dans)  

 De juryleden zijn kundig en bekwaam om de dans en twirl optredens te beoordelen.  

 Zij hebben vooraf kennis genomen van dit reglement en de beoordelingsstaat.  
 
Artikel 12 Inschrijven 

 De inschrijving verloopt via de werkgroep ZEEBRA competitie  

 Inschrijven geschiedt via de website: www.zeebracompetitie.nl.  

 Per optreden dient een formulier ingezonden te worden.  

 De inschrijving is geopend 3 maanden voorafgaand aan de betreffende competitie. De inschrijving sluit 8 
weken voorafgaand aan de wedstrijddatum. 

 Er wordt een vol=vol beleid gehanteerd, dit om aan het doel, een korte competitie voor jongere sporters niet 
voorbij te gaan.  

http://www.zeebracompetitie.nl/
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 Bij het moment van inschrijven, geldt een voorlopige toekenning van deelname. Zodra de inschrijftermijn is 
gesloten wordt bekeken of er voldoende inschrijvingen zijn. Wanneer er te veel aan inschrijvingen zijn, wordt 
een selectie gemaakt per deelnemende vereniging om een aantal optredens uit te schrijven.  Zo heeft iedere 
vereniging de kans om mee te kunnen doen.  

 Het streven is om 2 weken voorafgaand aan de wedstrijd, de dagindeling en programma aan de deelnemende 
verenigingen door te geven.  

 

Artikel 13 Inschrijfgelden 

 Inschrijfgelden voor solo’s:    € 7,50 per optreden 

 Inschrijfgelden voor ensembles     € 12,50 per optreden 

 Inschrijfgelden voor teams :    € 17,50 per optreden 

 

Alle inschrijfgelden dienen vooraf per bank aan de organisatie worden overgemaakt. Hiervoor wordt door de organisatie 
een factuur toegezonden aan de deelnemende vereniging. Wanneer het inschrijfgeld niet betaald is, of er geen 
betalingsbewijs overlegt kan worden op de dag van de competitie, kan de deelnemer niet meedoen aan de wedstrijd. 
 
Artikel 14 Entreegelden  

 Prijzen van de entreekaarten zijn: 
o 0-4 jaar:  gratis entree 
o > 4 jaar    € 2,50  
o Programmaboekje  € 1,50 

 
Artikel 15 EHBO 
Tijdens de gehele wedstrijd is er een gekwalificeerde EHBO-er aanwezig.  
 


