
Selectie Equipe NL
voor WK 2023 in 

Oirschot



Historie

• De Equipe voor de afgelopen WK’s  ( 2019 en 2021*) is er geselecteerd 
op basis van een volgorde op basis van het hoogste % ten opzichte van 
de voor Nederland vastgesteld norm  (gem plaats 1t/m 10)

Norm Berlijnse Methode 2019 Norm 2021

Volwassenen Jeugd Volwassenen Jeugd

T1 7,91 7,02 7,97 6,91

T2 7,46 6,77 7,68 7,00

V1 7,25 6,74 7,36 6,76

F1 6,79 5,91 7,03 6,13

PP1 7,69 6,12 7,81 6,69

P1 8,55 7,94 8,03 7,52

P2 7,37 7,16 7,44 6,90



Effecten negatief

• De equipe wordt samengesteld op basis van een % berekening, er is 
geen mogelijkheid daarin wijzigingen aan te brengen

• De equipe zou b.v. uit hoofdzakelijk 5-gangers kunnen bestaan

• De equipe is zeer waarschijnlijk geen afspiegeling van de diverse  
proeven die op het hoogste niveau in NL /WK worden gereden

• De equipeleden zijn elkaars concurrent als er te veel in één proef 
deelnemen

• De sfeer in de Equipe wordt mogelijk beïnvloed doordat ruiters 
elkaars verrichtingen onvoldoende kunnen bekijken en op dezelfde 
dag hun topprestatie moeten verrichten



Effecten positief

• Selectie team WK is transparant

• Geen gemarchandeer over de deelname mogelijk

• Inzet van de WK app was een groot succes en zorgde voor grote 
betrokkenheid



Kanttekeningen

• 100% behalen van een proef  met een range  van  1- 7.97 is wiskundig 
moeilijker dan van een range van 1 – 6,79

• Telgangren en speedpass is veel wisselender qua tijden per WK jaar, 
waardoor deze onderdelen lastige (of niet) te benaderen zijn met een 
normpercentage.

• Huidige selectiemethode geeft geen goede afspiegeling van de 
breedte  van Nederlandse IJslander sport  (zowel qua publiek als qua 
deelnemers)



Uitgangspunten nieuwe benadering

• De equipe is zoveel mogelijk een afspiegeling van de veelzijdige  
IJslandersport.

• De methode van equipesamenstellen moet nog transparanter; ruiters 
moeten ergens naar toe kunnen werken.

• Er is maximaal 1 plek beschikbaar voor de zgn IJslandroute op basis van 
dezelfde selectiecriteria behalve dat het WR wedstrijden op IJsland zijn.

• Per proef worden maximaal 2 combinaties uitgezonden

• Minimumeis voor de Equipe is een score van 90% (T1,T2, V1, F1, PP1)

• Minimumeis voor de Telgangren/speedpass is een top 30(?) plaats op de 
WorldRanking



Voorstel voor Equipe volwassen 2023

• Equipe bestaat uit 7 combinaties 

• Uitgaan van 2 hoogste waarderingen (van de 4 WR selectiewedstrijden in 
Nederland)

• Alle ovaalbaanproeven krijgen één plek in de equipe (T1, T2, V1, F1) mits 
ze een minimum percentage van 90% behalen

• Telgangren + speedpass  (P1 en P2) krijgen  één plek in de equipe op basis 
hoogste WR plaats in 2023 (verder uitwerken)

• Telgangproef is een combinatie van snelheid en jurybeoordelingen: krijgt 
één plek in de equipe mits ze 90% behalen.

• Als er via de IJslandroute een plek wordt bezet dan wordt de 7e plaats 
automatisch ingenomen door de combinatie die 2e staat in de betreffende 
proef mits 90%



Equipe 2023

• 1 combinatie T1
• 1 combinatie T2
• 1 combinatie V1
• 1 combinatie F1
• 1 combinatie telgangren of speedpass
• 1 combinatie telgangproef
• 1 combinatie  IJslandroute (moet hoger scoren dan de Nederlandse 

combinatie in die proef). 

• Als van de IJslandroute geen gebruik wordt gemaakt dan is er nog 1 plek te 
vergeven op basis van percentage.



Wat is de 90% score die een minimum is?

Proef Norm 90%
T1 7,97 7,17

T2 7,68 6,91

V1 7,36 6,62

F1 7,03 6,33



Als de beste combinatie de 90% niet 
behaalt

• Dan vervalt de proef in de equipe komt de plaats vrij voor een andere 
proef/combinatie

• Het hoogste % bepaalt dan van welke proef een combinatie als 
vervanger wordt aangesteld

• Maximaal 2 combinaties per proef blijft uitgangspunt



Selectie op basis van WR wedstrijden 
voor ovaalbaan en telgangproef en 
speedpass

• 4 wedstrijden in NL worden aangewezen als WR selectiewedstrijden

• Minimaal aan 2 wedstrijden deelnemen voor score

• Deelname NK verplicht

• 2 beste resultaten bepalen de stand in het klassement

Uitzondering

Telgangren

• maximaal 4 rennen die overal mogen in Europa waar startboxen zijn en WR 
gekwalificeerd, beste 2 tijden tellen.

• Presentatie op NK is verplicht



Voorstel Equipe Jeugd

• 5 plaatsen op basis van percentage
- 4 op basis  hoogste %  op basis van twee wedstrijden voor de 

ovaalbaanproeven en de telgangproef, inclusief 1 combinatie van de 
IJslandroute)

- 1 voor de speedpass/telgang (op basis WR minimaal plaats ….)

• Motivatie: 
- jeugd is een veel kleinere groep ruiters vergeleken met de groep 

volwassenen
- binnen de jeugd is door de relatief kleine groep ruiters  een 

volledige afspiegeling minder vanzelfsprekend



Vragen en opmerkingen

• Er zijn twee mogelijkheden om op het voorstel te reageren

1. Bijeenkomst 29 juli 2022 in de Schakel in Nijkerk

2.   Schriftelijk naar de sportcommissaris: sport@nsijp.nl


