
De Berlijnse Methode Wereld Kampioenschappen 2019  

Beste NSIJP leden, 
 
 
 

In 2018 heeft de sportcommissie samen met het bestuur een concept van de WK selectieprocedure 
2019 geplaatst op de NSIJP site. Wij hebben getracht om het zo helder en compact mogelijk te houden. 
Het is de ‘Berlijnse Methode’ geworden.  Wij hebben alle leden de mogelijkheid gegeven om een 
zienswijze in te dienen. Hier is positief gebruik van gemaakt en wij hebben door deze reacties een 
aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Wij danken degenen die daar de moeite voor hebben 
genomen. Het resultaat is gepubliceerd in de IJP van december 2018. In deze definitieve versie zijn de 
normscores voor  de jeugd vier- en vijfgangenklassement aangepast. Wij kijken uit naar een sportief 
wedstrijdseizoen en gaan op het NK een Top team presenteren. 

“DE BERLIJNSE METHODE’’ 
1. Nederland zendt  een vol team van 12 deelnemers uit; waarvan de beste 5 Young Riders  zich 

kwalificeren via de Young Riders norm, de overige 7 plekken worden gevuld door de combinaties 
hoogst op de ranking, hetzij YR hetzij volwassenen.  

2. Ruiters kunnen zich kwalificeren op basis van behaalde resultaten in de selecties in het seizoen 
2019. 

3. Scores kunnen worden behaald op 4 WR wedstrijden. 
4. Ruiters die in aanmerking willen komen voor het WK Team moeten voor 15 april 2019 aangeven 

met welke paard(en) zij willen deelnemen in de procedure. 
5. Wedstrijden die men mee wil laten tellen voor de selectie moeten voor aanvang van de wedstrijd 

worden gemeld. 
6. Deelname aan de NK is verplicht, dit is gelijk ook de laatste selectiewedstrijd. 

De resterende drie WR wedstrijden zijn vrij te kiezen, maximaal twee WR wedstrijden mogen 
gereden worden in het buitenland. 

7. Minimaal vier dagen voor het NK moeten de overige wedstrijden zijn gereden. 
8. De twee beste resultaten uit de selecties tellen. Hiervan wordt het gemiddelde berekend.  
9. Het eindcijfer wordt op 2 decimalen afgerond. 
10. Voor elke klasse is een normscore berekend (zie tabel) 
11. De ranking wordt bepaald door het afwijkingspercentage van de score t.o.v. de normscore. 
12. Bij ex aequo  telt de hoogste score die behaald is in een andere gangen/ tölt / telgang proef. 
13. IJslandroute: er is plek voor maximaal 2 Nederlanders woonachtig op IJsland. De selectieprocedure 

is voor hen hetzelfde als voor de ruiters in Nederland, zij het dat zij 4 WR wedstrijden in IJsland 
mogen  rijden om zich te selecteren en niet  verplicht zijn het NK te rijden. 

14. Aanvullende informatie is terug te vinden in het uitvoeringsreglement  van de ‘De Berlijnse 
methode’. 
 

WK normen 2019 Volwassenen YR 

T1 7,91 7,02 

T2 7,46 6,77 

V1 7,25 6,74 

F1 6,79 5,91 

PP1 7,69 6,12 

P2 score 7,37 7,16 

P1 score 8,55 7,94 

4 gangenklassement 7,78 6,89 

5 gangenklassement 7,22 6,03 

 


