
Selectieprocedure FEIF Youth Cup 2022

Elke twee jaar wordt in telkens wisselende landen de FEIF Youth Cup verreden. In 2022 zal deze, zoals 
het er nu uit ziet, gehouden worden in Zwitserland van 23-31 Juli 2022 bij Bern. 
Dit onder voorbehoud van de coronaregels die dan gelden. Eind februari 2022 is daar meer over 
bekend.

De Youth Cup is bestemd voor jeugdruiters van 14 tot en met 17 jaar. In principe mag Nederland dit 
jaar 5 combinaties uitzenden. 
Na het bekend worden van het team tijdens de NK jeugd 2022 staat het aantal deelnemers vast. 
De samenstelling van de equipe voor de Youth Cup wordt bepaald via onderstaande selectieprocedure.

Wedstrijden 
- In 2022 worden door het bestuur van het NSIJP minimaal twee wedstrijden als selectiewedstrijd 
aangewezen waarbij alle proeven worden aangeboden. Daarnaast wordt nog minimaal twee kansen 
geboden om bij andere wedstrijden punten voor de selectie FEIF Youth Cup te behalen. Zie daarvoor de
mededelingen op www.nsijp.nl. 
- Alle selectiewedstrijden worden volgens het dan geldende Rule Book van de FEIF (versie ingaande 1 
april 2022) verreden. De ovaalbaanproeven worden gejureerd door vijf juryleden. 

Selectie 
- Om in 2022 voor selectie in aanmerking te komen moet een combinatie deelnemen aan de 
Nederlandse Jeugdkampioenschappen te houden op de Jeugd NK 2022 te Noord Sleen en aan 
minimaal één andere wedstrijd die als Youth Cup selectiewedstrijd is aangemerkt. 
- Indien een combinatie aan meer dan twee wedstrijden meedoet, gelden per proef de twee beste 
resultaten behaald in de selectie. 
- Een combinatie moet minimaal tweemaal in dezelfde proef zijn gestart om de resultaten van die proef
mee te kunnen laten tellen in de selectieprocedure.
– Elke ruiter moet laten blijken dat hij/zij in staat is zich in het Engels uit te drukken en moet kunnen 
begrijpen wat er wordt gezegd. Engels is namelijk de voertaal op de YC. Een ruiter die onvoldoende 
Engels spreekt en verstaat zal van de YC niet kunnen profiteren. Dit zal gebeuren via een gesprekje met 
een door de selectiecommissie aan te wijzen persoon. De exacte uitvoering hiervan zal voor 1 april 
bekend worden gemaakt.

Ruiters 
Om namens het NSIJP uitgezonden te kunnen worden naar de Youth Cup dient de ruiter te voldoen aan
de voorwaarden die betrekking hebben op het land dat de betreffende ruiter vertegenwoordigt, zoals 
vastgelegd in G 2.1.4 en S 7.3.1 van het FEIF Rulebook. In dit geval wordt de WK vervangen voor de 
Youth Cup. 

 G 2.1.4
◦ Een ruiter kan maar één land in een specifiek jaar vertegenwoordigen in internationale wedstij-

den
◦ Elke verandering die volgens de regels is toegestaan moet voor 1 april in een specifiek jaar bij 

FEIF worden aangekondigd.
◦ Van ruiters van wie de sport nationaliteit niet is vastgelegd in de lijst bij de FEIF wordt aangeno-

men dat zij het land vertegenwoordigen waarvoor zij bij hun laatste deelname aan een interna-
tionale wedstrijd zijn uitgekomen.

◦ In het geval van een eerste wijziging in vertegenwoordiging van land zal de wijziging per direct 
ingaan. Bij daaropvolgende wijzigingen mag de ruiter het eerdere land niet vertegenwoordigd 
hebben op wedstrijden gedurende de twee jaren voorafgaand aan de eerste wedstrijd waarin 



hij het nieuwe land wil vertegenwoordigen. In bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden kan
het Board of FEIF uitzonderingen voor gerechtvaardigde gevallen toekennen, met instemming 
van betrokken aangesloten verenigingen.  Ruiters die een ander land vertegenwoordigen dan 
het land van hun sport-nationaliteit, worden voor een periode van 6 maanden geschorst, direct 
ingaand na de datum van hun illegale start.

 S 7.3.1Toegelaten ruiters:
◦ Ruiters moeten voldoen aan de eisen uit de FEIF General Rules (en voor deelname aan de WK 

16 jaar of ouder zijn in het betreffende kalenderjaar, voor de YC gelden andere leeftijdsregels)
◦ Een ruiter moet de nationaliteit hebben van het land dat hij vertegenwoordigt, of een vaste 

woonplaats hebben gehad in het land dat hij vertegenwoordigt gedurende ten minste het afge-
lopen jaar (teruggeteld vanaf de 1e dag van de WK). 

Voetnoot: aan vertaling kunnen geen rechten worden ontleend

 De ruiter wordt in 2022 14, 15, 16 of 17 jaar oud. Ruiters die in 2022 18 jaar zijn of worden, zijn 
uitgesloten van deelname. 

 Om zoveel mogelijk ruiters te laten profiteren van deelname aan de YC wordt er voorrang 
gegeven aan ruiters die nog niet eerder mee zijn geweest.

 De ruiter moet lid zijn van het NSIJP en het paard waarmee wordt deelgenomen moet zijn 
opgenomen en correct geregistreerd zijn in WorldFengur.  

Samenstelling equipe 
De equipe wordt samengesteld op basis van onderstaande regels, waarbij voor de plaatsen 3 t/m 
laatste het systeem van 'hoogste score' wordt gehanteerd; deze score dient behaald te zijn in de 
selectie. 

Voor het bepalen van de hoogste score wordt gekeken naar de meest positieve of minst negatieve 
afwijking van een per proef vastgestelde drempelwaarde. De drempelwaardes zijn bepaald op basis 
van het gemiddelde van de vijfde plaats in de selecties van de FEIF Youth Cup 2016 en 2018 en de 
eerste plaats van selecties van de afgelopen twee Nederlandse Jeugdkampioenschappen (2018 en 
2019). De drempel is minimaal 5,00. 

De volgende combinaties maken deel uit van de equipe: 
I De hoogstgeplaatste in Groep 1 (Töltproeven) 
II De hoogstgeplaatste in Groep 2 (Gangenproeven) 
Is deze al geselecteerd op de tölt, dan wordt de volgende op rij genomen. 
III De overige plaatsen worden ingevuld door het systeem van de hoogste score over drie van de vier 
groepen. 

Combinaties dienen in minimaal drie van de vier groepen gestart te zijn. Wanneer een ruiter in meer 
dan drie groepen start, gelden de drie hoogste scores. Wanneer een ruiter in meerdere proeven in één 
groep start (waar toegestaan binnen de regels van het NWR), geldt de hoogste score voor die groep. De
score is het gemiddelde van de twee beste resultaten per proef. 

Indeling groepen en drempels



De Youth Cup selectiewedstrijden kennen de volgende groepen: 
Groep 1: T3 Tölt 5,79 

T6 Tölt 5,75
T7 Tölt 5,67

Groep 2: V2 Fourgait 5,87
V5 Fourgait 5,88
F2 Fivegate 5,21

Groep 3: FR1 Flag Race 5,60
TR1 Trail 7,24
PP2 Pace Test 5,00

Groep 4: CR1 Cross Country 6,60
Gaedingafimi 5,00
P2 Speed Pace 5,00 

Opmerkingen 
 De beoordeling van een combinatie in de V2 en de V5 telt niet mee voor de procedure wanneer

twee of meer juryleden in die proef de tölt met een nul (0,0) beoordelen.
 De beoordeling van een combinatie in F2 telt niet mee voor de procedure wanneer twee of 

meer juryleden in die proef de telgang met een nul (0,0) beoordelen.
 In de PP2 telt een resultaat alleen mee wanneer er in minimaal één doorgang een beoordeling 

én een tijd voor het telgangstuk zijn.
 Indien een ruiter met meerdere paarden geselecteerd is, komt de combinatie van deze ruiter 

met het/de laagst geplaatste paard(en) in principe te vervallen en schuiven de resterende 
combinaties door naar boven. Tenzij in overleg met de countryleader het andere paard de 
voorkeur verdient. 

 Jeugdcombinaties die startgerechtigd zijn in de A-klasse in tölt of gangenproeven kunnen zich 
alleen selecteren via de proeven die bij de andere groepen horen, zij mogen niet in B klasse 
starten.

Overige afspraken 

De commissie die de selectieprocedure zal uitvoeren bestaat uit: 
 De NSIJP sportcommissaris in functie, of iemand door hem aangewezen
 De countryleader van het Nederlandse Youth Cup team 
 Een derde, door de NSIJP jeugdcommissie aangewezen, persoon 

In gevallen waarin deze selectieprocedure niet voorziet, beslist het bestuur van het NSIJP in hoogste 
instantie. 
Indien de regels van de Youth Cup worden veranderd (bijvoorbeeld ten aanzien van de te verrijden 
proeven of de indeling in groepen), dan verandert deze procedure gelijktijdig en dienovereenkomstig. 
Eventuele wijzigingen worden op de NSIJP-website geplaatst. Ruiters zijn zelf verantwoordelijk om op 
de hoogte te zijn van actuele veranderingen in de regels van de Youth Cup.



Toelichting bij de selectieprocedure voor de FEIF YouthCup 2022

Filosofie 
De FEIF Youth Cup wordt elke 2 jaar georganiseerd in een ander land en duurt een week. Het is een 
evenement dat vriendschappen creëert tussen jeugdruiters uit verschillende landen die samen de 
passie voor het IJslandse paard delen. De deelnemers zijn tussen de 13 en 17 jaar oud en nemen hun 
eigen paard mee of huren ter plekke een paard. Gedurende de week worden de deelnemers getraind 
door ervaren internationale instructeurs, doen ze verschillende activiteiten samen en gaan ze een dag 
op excursie. De week wordt afgesloten met een driedaagse wedstrijd tussen alle deelnemers. De 
deelnemers rijden dan voor hun internationale team en niet voor hun eigen land. 

De Youth Cup is een tweejaarlijks evenement waarbij jonge ruiters de kans krijgen om elkaar te leren 
kennen en vriendschappen te sluiten. De ruiters vertrekken een week lang op kamp waar zij in 
internationale teams worden ingedeeld en hun eigen teamnaam bedenken. Samen met dit team 
nemen ze de hele week les met focus op diervriendelijk en correct rijden en sluiten dit af met een 
driedaagse wedstrijd. De deelnemers rijden dan voor hun internationale team en niet voor hun eigen 
land.

De Youth Cup is bedacht met allroundruiters in het achterhoofd, wat ook terug te zien is in de 
onderdelen. Er zijn namelijk niet alleen ovaal- en telgangbaanproeven maar ook een vlaggenrace, 
cross, trail etc. Een ruiter hoeft dus niet bijvoorbeeld de allerbeste tölter te hebben om aan de Youth 
Cup deel te nemen. De focus van de week ligt op de allround ervaring met je paard, de ervaring met 
het internationale team, horsemanship, het sluiten van vriendschappen en sportiviteit.

Niet alleen paardrijden komt aan bod: er zijn ook andere activiteiten zoals dansen, karaoke of een 
avond met hapjes uit verschillende landen.

Selectieprocedure 
Omdat er voor elke FEIF Youth Cup meer belangstelling werd getoond dan dat er mogelijkheden zijn 
om ruiters uit te zenden, kent het NSIJP een selectieprocedure. 
De selectieprocedure van 2022 is gebaseerd op hoogste score, wel wordt er van de ruiters gevraagd 
om, door het voeren van een gesprekje, te laten zien dat zij zich in het Engels kunnen redden. Dit is de 
voertaal op de YC. Een ruiter die onvoldoende Engels spreekt en verstaat zal van de YC niet kunnen 
profiteren, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dit zal gebeuren via een gesprekje met een door de 
selectiecommissie aan te wijzen persoon, vroeg in het seizoen. Als blijkt dat de ruiter zich onvoldoende 
kan redden, is er nog de gelegenheid het Engels eventueel bij te spijkeren, dit in overleg natuurlijk.
In Nederland willen we graag vooruitgang in de sport en wordt de jeugd dan ook gestimuleerd om 
sportgericht te presteren. Om deze reden worden in de eerste plaats de twee beste sportruiters 
uitgezonden (beste tölter en beste gangencombinatie) en worden de overige plekken opgevuld met de 
meest allround combinaties, volgens de filosofie van de FEIF Youth Cup. 

Sportproeven 
Tijdens de FEIF Youth Cup worden de tölt en gangenproeven in verschillende moeilijkheidsgraad 
uitgeschreven. Voor de selectieprocedure betekent dit dat zowel de töltproeven als de gangenproeven 
in verschillende klassen gestart kunnen worden. Wij zien het graag als mensen sportief inschrijven: kies
de proeven die bij je paard passen en start niet beneden je niveau. 
Zoals hierboven gesteld is, is het aan jeugdcombinaties die met een paard startgerechtigd zijn de in 
sport A-klasse niet meer toegestaan met dat paard in de B-klasse van de betreffende proef) te starten. 
Als de combinaties zich via de andere proeven kan selecteren en wordt uitgezonden, dan is het niet 
aan het NSIJP om te bepalen waar de combinatie tijdens de YC zelf wel of niet in start, dat ligt bij de 
teamleader van het team waar de ruiter deel van uitmaakt. 




