Toelichting bij de selectieprocedure WK 2021
Na dit rare jaar hopen we allemaal van harte dat er volgend jaar tóch een WK georganiseerd gaat
worden in Herning, Denemarken.
Dus is er een nieuwe selectieprocedure nodig om een team voor Nederland samen te stellen.
Na de vorige WK is er aan alle ruiters die zich toen voor de selectie hadden ingeschreven gevraagd
om een evaluatie van de gebruikte Berlijnse methode. Die was nieuw ontworpen voor de vorige
WK en gebaseerd op prestaties en volledige transparantie.
Op basis van de evaluatie is de Sportcommissie aan de slag gegaan.
Het was niet heel simpel, zoveel mensen, zoveel wensen, en dan ook nog vaak wensen die elkaar in
de weg zitten.
Een item als het tonen van ‘vormbehoud’ is niet eenduidig en wordt door verschillende ruiters en
trainers ook verschillend gebruikt. Een stijgende lijn in je prestaties is een mogelijkheid, maar
anderen willen juist vlak voor de WK een rustiger periode inlassen.
Om invulling te geven aan ‘vergelijkbare omstandigheden’ en ‘onderling vergelijken’ zou het
wenselijk zijn alle selectiemomenten vast te leggen. In Nederland hebben we maar twee wedstrijden
waar alle proeven worden uitgeschreven. Daarmee gaat die wens vooralsnog niet vervulling.
Vandaar dat ruiters deze keer WR Wedstrijden kunnen kiezen die zij willen gebruiken voor hun
selectie.
Wat is er nieuw in de procedure:
1: elke combinatie kan 5 WR wedstrijden rijden om daar punten te verzamelen (was 4)
1a: 2 van deze 5 liggen vast: Exloo Internationaal en NK Oirschot
1b: de 3 andere kan de ruiter zelf aanwijzen, deze moeten van tevoren worden opgegeven
2: Twee scores tellen mee voor de ranking. Eén van die scores is de (beste) score van het NK
Oirschot of van Exloo Internationaal, de 2e score is het beste resultaat van de overige wedstrijden.
3. De normscore is dit keer op wens van de ruiters gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3
WK’s. (was alleen de laatste WK)
4. Het team zal bestaan uit minimaal 5 volwassenen en 5 Young Riders (gebaseerd op de regels van
de FEIF). De overige 2 plaatsen worden ingevuld door de hoogste percentuele scores, voor de
volwassenen op de volwassenennorm, voor de Young Riders op de jeugdnorm.
5. Er is de mogelijkheid dat 1 ruiter zich via de IJslandroute plaatst. Ook deze wens kwam uit de
evaluatie. (was 2, en is in 2019 niet gebruikt)
Niet nieuw, maar wel goed om te weten, is dat de tool die in 2019 gebruikt werd om in te schrijven
voor de selectieprocedure en daarin de te rijden wedstrijden en behaalde prestatie in te vullen, goed
bevallen is, en gelukkig weer gebruikt gaat worden !
De selectieprocedure en het bijbehorende uitvoeringsreglement worden op de NSIJP website
gepubliceerd.
We duimen voor een mooi wedstrijdseizoen en een goed WK!

