
Titels te behalen op Jeugd NK 

 

Ter verduidelijking voor deelnemers, organisatoren en officials. 

 

De “Jeugd” beweegt zich altijd in een spanningsveld tussen de wens om deelnemer(tje)s zoveel als 

mogelijk te motiveren en te belonen, de wensen van ouders, verzorgers en familie, de 

mogelijkheden van de wedstrijdorganisatoren en de behoefte om deelnemers en vrijwilligers 

gemotiveerd te houden. 

Daarom zijn er regels, maar is er ook ruimte voor eigen invulling van en door organisatoren en 

ingegeven door wat nodig is voor de selectie voor de YC. 

 

Dat maakt het  soms wat onoverzichterlijk. 

 

Hier de regels dus op een rij. 

 

De titel “Nederlands Kampioen”  is te verdienen in: 

 

1. alle proeven van de YC (het lopend of het vorige jaar) 

2. alle sportklasse A proeven 

3. alle sportklasse B proeven 

4. alle sportklasse C proeven 

 

Het NWR schrijft 

18.2 De titel Nederlands Kampioen kan worden behaald:  

• In alle proeven en het viergangen- en vijfgangenklassement van de Sportklasse A;  

• In alle proeven en het viergangen- en vijfgangenklassement van de Sportklasse B  

• In de proeven van de Sportklasse C  

• In de Jeugdklasse, indien er dat jaar geen apart Jeugd NK wordt uitgeschreven, zie verder artikel  

 

19 Op het jaarlijks uit te schrijven Nederlands Kampioenschap worden ten minste alle proeven uit 

de Sportklasse A & B uitgeschreven, alsmede de proeven uit de Jeugdklasse tenzij er voor de jeugd 

in dat jaar een apart Nederlands Jeugdkampioenschap wordt uitgeschreven.  

Het blijft mogelijk om op Nederlandse Kampioenschappen ook andere proeven uit te schrijven maar 

in deze proeven kan, behoudens in de Sportklasse C, geen titel Nederlands Kampioen worden 

behaald.  

 

20 Indien er een apart Nederlands Jeugdkampioenschap wordt uitgeschreven dan zal dit 

georganiseerd worden volgens de dan geldende regels van de FEIF voor de organisatie van de 

FEIF YouthCup, en zal er in alle onderdelen van deze wedstrijd de titel Nederlands Kampioen 

kunnen worden behaald.  

Daarnaast worden alle sport A-proeven uitgeschreven. In jaren waarin selectie voor de YC niet aan 

de orde is zal in overleg tussen wedstrijdorganisatie en sport- & jeugdcommissie worden bepaald 

welke proeven er worden uitgeschreven. 

 

 

Minimaal aan tal deelnemers 

De titel Nederlands Kampioen wordt alleen gegeven als er in een proef minimaal 3 deelnemers zijn.  

 

Het NWR schrijft: 

art 24. Bij drie of minder deelnemers aan een proef komt de titel Nederlands Kampioen voor die 

proef te vervallen. Het is aan de organisatie om te besluiten of de proef wel doorgang vindt of niet. 

Dit geldt zowel voor de NK als het Jeugd NK.  



Uitschrijven proeven en klassmenten. 

In een jaar waarin er geen YC is, en er dus ook geen selectie nodig is, kan de wedstrijdorganisatie in 

overleg met sport en jeugdcommissie bepalen welke proeven er dat jaar worden uitgeschreven. Dit 

heeft bv. te maken met de hoeveeelheid tijd en ruimte die een organisatie ter beschikking heeft. 

 

Een wedstrijdorganisatie kan altijd zelf klassmenten samenstellen. 

 

 

Ten aanzien van leeftijdsklassen: 

 

In het verleden zijn er in eenzelfde proef titels uitgedeeld aan meerdere leeftijdsklassen. 

Dat kan nog steeds, is aan de organisator of en hoe die dat wil. 

 

Bij weinig deelnemers is het ook niet heel erg zinvol, want dan loop je weer aan tegen de minimale 

deelnemersnorm. 

ALS  er gebruik gemaakt wordt van verschillende leeftijdsklassen dan zijn de huidige regels over   

leeftijdsklassen: 

 

Het NWR schrijft: 

Leeftijdsklassen  

 

art. 12 Indien in een wedstrijd onderscheid gemaakt wordt tussen jeugd en volwassenen, dan geldt 

het volgende: 

12.1 Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 6 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 15 jaar, zijn verplicht in de Jeugdklasse te 

starten.  

12.2 Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 16 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 21 jaar, mogen kiezen tussen deelname in 

de jeugdklasse of de volwassenenklasse. Deze keuze geldt per wedstrijd voor alle paarden 

waarmee de ruiter start.  

12.3 Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 19 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 21 jaar, worden Young Riders genoemd. 

 

Art. 13. Voor de jeugdklassen wordt de volgende indeling gehanteerd.  

13.1 Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 6 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 10 jaar,  

13.2 Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 11 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 13 jaar,  

13.3 Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 14 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 17 jaar,  

13.4 Ruiters, die in het lopende kalenderjaar ten minste 18 jaar zijn of worden en gedurende 

het lopende kalenderjaar niet ouder worden dan 21 jaar.  

 

Art. 14. Wedstrijdorganisatoren mogen deze klassen eventueel bij elkaar voegen, mits zij dit bij 

uitschrijven van de wedstrijd hebben aangekondigd-inclusief hoe dit gaat gebeuren, en dit bij 

publicatie van de startlijsten kenbaar maken  

 

In 2019  is artikel 18.1 gewijzigd. Alle jeugdruiters die startgerechtigd zijn in de sportklasse A 

mogen nu deelnemen aan de NK voor volwassenen. Dat betekent ook dat een jeugdruiter uit de 

sportklasse A aan beide wedstrijden deel kan nemen en theoretisch ook op beide wedstrijden de titel  

zou kunnen krijgen. 

 



 

De titel “Nederlands Kampioen” wordt alleen gegeven aan ruiters die voldoen aan de volgende 

eisen: 

 

Het NWR schrijft: 

 art. 22. Nederlands Kampioen kan slechts worden díe combinatie waarvan de ruiter aan één van 

de volgende voorwaarden voldoet: 

22.2 Het hebben van de Nederlandse nationaliteit; 

22.3  Het minimaal een jaar voorafgaande aan het evenement ingeschreven zijn in de 

Gemeentelijke Basisadministratie van een Nederlandse gemeente;  

22.4  Het op een andere wijze voldoende binding hebben met Nederland, dit ter 

beoordeling van het bestuur van het N.S.IJ.P. Degenen die voor deze voorwaarde in 

aanmerking wensen te komen, dienen dit aan het bestuur kenbaar te maken uiterlijk 1 

week voor de Nederlandse Kampioenschappen. Het bestuur dient zijn besluit vóór 

aanvang van de Nederlandse Kampioenschappen aan de deelnemers bekend te maken  

 

 

Ter informatie:  

 

Uit invitatie YC 2018 

De proeven die op de YC 2018 zijn uitgeschreven: 

 

• T7 (tölt class) oval track  

• T3 (easy T1) oval track  

• T6 (easy T2) oval track  

• PP2 (basic pace test) pace track  

• P2 SpeedPass pace track  

• V2 (4-gait) oval track  

• F2 (5-gait) oval track  

• V5 (special 4-gait) oval track  

• FR1 (flag race) oval track  

• TR1 (trail) dressage arena  

• CR1 (countryside riding)  

• TiH Level 1 (arena 20x60m)  

 • FS3 (in-hand showing) dressage arena  

 

 

 


