
     
 

 

 
Uitvoeringsreglement Berlijnse Methode 

1. Het aanmelden voor de selectie wedstrijden 
Zoals aangegeven in de selectie procedure kan de ruiter zelf vooraf bepalen welke World Ranking 

wedstrijden hij/zij tussen 15 april en 8 juli wil laten meetellen voor de WK selectie scores. Het NK in 

Exloo is een verplichte wedstrijd (behalve voor de ruiters die de IJsland route volgen), derhalve kunnen 

er drie wedstrijden worden gekozen, waarvan maximaal twee in het buitenland. Ruiters die de IJsland 

route volgen, kiezen maximaal vier wedstrijden, uiteraard op IJsland. 

Ruiters dienen hun keuze voor een wedstrijd te registreren door het paard aan te melden voor de 

betreffende wedstrijd in “Mijn WK Berlijn”. Er hoeft niet te worden gemeld in welke proeven het paard 

wordt gestart. 

Let op: deze aanmelding staat volledig los van de inschrijving voor de betreffende wedstrijd. De ruiter 

dient zelf in te schrijven voor de wedstrijd op de gebruikelijke manier.  

De ruiter is vrij om te bepalen wanneer een paard wordt aangemeld voor een toekomstige wedstrijd. 

Ook hoeven niet alle selectie wedstrijden gelijktijdig te worden aangemeld. De aanmelding geschiedt 

per paard per wedstrijd. Ruiters met twee of meer geregistreerde paarden kunnen voor de 

verschillende paarden andere wedstrijden kiezen. Er geldt dat voor ieder paard maximaal vier 

wedstrijden meetellen voor de selectie, ongeacht het aantal proeven of in welke proeven het paard 

wordt gestart.  

Zoals aangegeven dient de wedstrijd vooraf te worden aangemeld. Dit betekent dat het paard kan 

worden aangemeld tot 23:59 uur (Nederlandse tijd, 21:59 uur IJslandse tijd tijdens de zomer) op de 

dag voor de eerste wedstrijddag. Let op: dit is ongeacht de dag dat de proef op de wedstrijd wordt 

verreden.  

Indien de ruiter een aangemeld paard onverhoopt niet kan of wil starten op de betreffende wedstrijd, 

dan kan het paard worden afgemeld voor deze wedstrijd in “Mijn WK Berlijn”. Ook hier geldt dat dit 

kan tot 23:59 uur (Nederlandse tijd) op de dag voor de eerste wedstrijddag. Bij het afmelden hoeft 

geen reden te worden opgegeven. Een ruiter mag zijn of haar paard ook afmelden als hij of zij besluit 

de wedstrijd wel te starten, maar de nog te behalen resultaten niet wil laten meetellen voor de 

selectie. Afmelden op de dag dat de wedstrijd start is niet toegestaan en in “Mijn WK Berlijn” dan ook 

niet meer mogelijk. 

Om discussies te voorkomen geldt dat alle redenen waarom een ruiter met een paard geen of slechte 

resultaten heeft behaald op een wedstrijd, nimmer tot gevolg hebben, dat die wedstrijd niet wordt 

meegeteld als één van de maximaal vier selectie wedstrijden. 
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2. De registratie van de wedstrijdresultaten 
Om de resultaten van een aangemelde wedstrijd mee te laten tellen, dient de ruiter de resultaten zelf 

te registreren in WK Berlijn. Dit is mogelijk tot vijf dagen na afloop van de wedstrijd. Resultaten die 

niet tijdig worden ingevuld tellen niet mee voor de WK selectie. De ruiter kan de resultaten tot vijf 

dagen na afloop van de wedstrijd corrigeren of aanvullen. 

Onjuiste resultaten kunnen daarna alleen nog worden gemeld per e-mail aan wkberlijn@nsijp.nl  

Vooraf aan het NK zullen de resultaten worden gecontroleerd. Onjuiste resultaten zullen verwijderd 

worden en tellen niet mee in de score-berekening. De op het NK behaalde resultaten worden door de 

sportcommissie geregistreerd in WK Berlijn.  

 

3. De laatste selectie wedstrijd, het Nederlands Kampioenschap 
Voor alle ruiter/paard combinaties geldt dat deelname aan het NK verplicht is, m.u.v. de ruiters die de 

IJsland route volgen. Deelname betekent dat een combinatie op het NK ten minste in één proef start. 

Voor het publiek en in het bijzonder voor de NSIJP leden die het WK team sponsoren, wordt het 

gewaardeerd dat de combinaties tijdens het NK hun prestaties tonen in de proef of combinatie van 

proeven, waarin men tracht te worden geselecteerd.  

In bijzondere en/of onvoorziene gevallen waarin een ruiter zijn of haar paard niet kan starten tijdens 

het NK geldt paragraaf 8. 

 

4. De selectie van het WK team 
Tijdens het NK, nadat alle selectie proeven zijn verreden, wordt op basis van de behaalde WK selectie 

scores én op basis van de aanvullende voorwaarden en regels, het Nederlandse WK team 

samengesteld. De Chef de Mission kan samen met het NSIJP bestuur besluiten reserve ruiters en/of 

paarden mee te nemen.  

Een ruiter kan volgens de regels van de FEIF slechts met één paard deelnemen aan het WK. Als een 

ruiter zich met meer dan één paard selecteert, bepaalt de ruiter zelf met welk paard wordt 

deelgenomen. Deze keuze dient de ruiter tijdens het NK kenbaar te maken aan de sportcommissaris, 

vóór de bekendmaking van het WK team. 

De bekendmaking en presentatie van het WK team vindt plaats tijdens het NK. De ruiters zullen zich 

hierbij in wedstrijd outfit met hun paard presenteren aan het publiek, uitgezonderd de ruiters die de 

IJsland route volgen. 
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5. Medische controle paard 
Het vertrekken richting de WK in Berlijn met een Nederlands team dat fit-to-compete is, is een 

voorwaarde voor succes. Als de Chef de Mission het nodig acht om een medische controle uit te laten 

voeren bij een paard, dan dient de ruiter hier aan mee te werken. Deze controle wordt uitgevoerd 

door een dierenarts die door het NSIJP wordt aangewezen en betaald. Het NSIJP bepaalt de plaats en 

het tijdstip waarop de medische controle plaatsvindt. Bij weigering of het niet verschijnen van het 

paard op de afgesproken plaats en tijdstip volgt voor paard en ruiter uitsluiting van het WK team.  

In bijzondere en/of onvoorziene gevallen geldt paragraaf 8. 

 

6. Kosten en sponsoring 
De geselecteerde ruiters die deelnemen aan de WK dragen gezamenlijk de kosten voor het WK team. 
Het NSIJP subsidieert de ruiters met de zogenaamde WK bijdrage. 

Voor team kleding is een sponsorprogramma opgezet, waarbij wordt gerekend op de vrijwillige 

medewerking van alle deelnemers aan de WK selectieprocedure. Indien een deelnemer, die 

geselecteerd wordt voor het WK team, vooraf te kennen heeft gegeven niet mee te willen werken aan 

het sponsorprogramma, dan draagt hij/zij zelf de kosten voor de verplichte team kleding, voor zowel 

hem/haar zelf als zijn/haar groom en een bijdrage in de team kleding voor de staf. 

 

7. Het Nederlandse WK team 

De Chef de Mission is de leidinggevende in het WK team en hij/zij stelt de protocollen en procedures 

vast die door het team moeten worden opgevolgd en worden nageleefd. Als een lid van het WK team 

zich niet houdt aan deze protocollen en procedures of andere gemaakte afspraken, dan mag de Chef 

de Mission, in overleg met en na instemming van het NSIJP bestuur, het besluit nemen dat de 

betrokkene niet langer lid is van het Nederlandse WK team. Als dit een ruiter betreft, dan heeft dit de 

consequentie dat hij of zij niet meer kan deelnemen aan het WK. 

Om een aantal afspraken al vooraf bij alle leden van het WK-team helder te maken zal een team 

overeenkomst worden opgesteld. Deze dient door alle betrokkenen te worden ondertekend. De 

ondertekening vormt een voorwaarde voor deelname aan het WK team.  

Tijdens het WK geldt dat iedereen zich houdt aan de regels van de FEIF. Deze overstijgen de team 

regels en afspraken voor zover deze strijdig en/of onvolledig zijn. 

Voor het WK 2019 is bepaald dat een ruiter zijn of haar paard alleen mag starten in proeven waarin 

hij of zij in 2019 het paard minimaal één maal heeft gestart. 

 

8. Onvoorziene omstandigheden en geschillen 
Bij bijzondere en/of onvoorziene omstandigheden en bij geschillen beslist het NSIJP bestuur. 
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