
 
WK selectie procedure 2019 

 

“DE BERLIJNSE METHODE” 
 

1. We willen gaan met een vol team van 12 deelnemers waarvan de beste 5 Young Riders 
die zich kwalificeren via de Young Riders norm en de overige 7 die zich kwalificeren 
volgens de volwassenen norm.  

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. Eén daarvan is verplicht het NK, de resterende drie WR wedstrijden zijn vrij te kiezen. 
Maximaal 2 van de drie WR wedstrijden mogen in het buitenland worden gereden.  

5. Ruiters die in aanmerking willen komen voor het WK Team moeten voor 15 april 2019 
aangeven met welke paard(en) zij willen deelnemen. 

6. Wedstrijden die men mee wil laten tellen voor de selectie moeten voor aanvang van de 
wedstrijd worden gemeld. 

7. De laatste selectie wedstrijd is het NK. Minimaal 4 dagen daarvoor moeten de andere 
wedstrijden zijn afgerond. 

8. De twee beste resultaten uit de selecties tellen. Hiervan wordt het gemiddelde 
berekend.  

9. Het eind cijfer wordt op 2 decimaal afgerond. 

10. Voor elke klasse is een wegingscoëfficiënt/normscore berekend (Zie tabel)  

11. Ranking wordt bepaald door het percentage van de score ten opzichte van de 
normscore/wegingscoëfficiënt. 

12. Bij ex aequo dan telt de hoogste score in een andere gangen / tölt / telgang proef. 

13. IJslanderroute: er is plek voor maximaal 2 Nederlanders woonachtig op IJsland. De 
selectieprocedure is voor hen hetzelfde als voor de ruiters in Nederland. Zij mogen 4 WR 
wedstrijden op IJsland gebruiken om zich te selecteren en hebben niet de verplichting 
het NK te rijden. 

 
 

Normscores 2019 
 

Proef Volwassenen Jeugd 

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 

P1 (tijd omgerekend naar score) 8,55 7,94 

P2 (tijd omgerekend naar score) 7,37 7,16 

C4 (4 gangenklassement) 7,78 6,89 

C5 (5 gangenklassement) 7,22 6,03 
 

 

 

 


