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WK 2023 Oirschot 
 

Kwalificatie op basis van wedstrijden in Nederland en buitenland. 
1. Ruiters kunnen zich kwalificeren op basis van behaalde resultaten in de selecties in het seizoen 

2023. 
2. Scores kunnen worden behaald op maximaal 4 WR wedstrijden, gereden in NL en in het buitenland.  
3. De beste 2 scores tellen mee voor de ranking. Minimaal 1 score uit Nederland en maximaal 1 score 

uit het buitenland. (Uitzondering op de telgangonderdelen, P1, P2 en PP1 mogen twee scores uit het 
buitenland laten mee tellen).  

4. Ruiters die in aanmerking willen komen voor het WK Team moeten voor 1 april 2023 aangeven met 
welke paard(en) zij willen deelnemen middels de WK app.  

5. Het is verplicht voor de ovaalbaanproeven om deel te nemen aan het NK, het NK hoeft geen deel uit 
te maken van de 4 selectiewedstrijden die worden opgegeven. 

6. De laatste selectie wedstrijd is het NK. Minimaal 4 dagen daarvoor moeten de andere wedstrijden 
zijn afgerond. 

7. Het eindcijfer wordt op 2 decimaal afgerond.  
 

Vormgeving van het team 
8. We gaan met een vol team van 12 ruiters. Minimaal 5 volwassenen die zich kwalificeren via de 

volwassen norm. Minimaal 5 youngriders die zich kwalificeren via de youngriders norm.  
9. Voor elke klasse is een wegingscoëfficiënt/normscore berekend (Zie tabel)  

 
Volwassenen 
10. Voor elke proef (T1, T2, V1, F1, PP1, P1 en P2)  is er één plek in de selectie op basis van hoogste % 

t.o.v. de norm, mits er 95% van de normscore wordt behaald.  
11. Ranking wordt bepaald door het percentage van de score ten opzichte van de 

normscore/wegingscoëfficiënt. 
 
Jeugd 
12. Voor de jeugd zijn er vijf plaatsen beschikbaar, zonder een maximaal aantal ruiters in een proef.  
13. De ranking wordt bepaald door het percentage van de score ten opzicht van de 

normscore/wegingscoëfficiënt.  
14. De vijf combinaties met de hoogste score worden geselecteerd. 
 
Opvulling van het team 
15. De eerste plek die bij de volwassenen niet kan worden ingevuld is beschikbaar voor een 

jeugdcombinatie, mits deze combinatie ook het minimum van 95% van de Young Riders norm 

behaald. 

16. De andere plekken worden ingevuld op basis van het hoogste percentage bij de volwassenen ( 

inclusief de viergangen en de vijfgangencombinatie) , waarbij er maximaal 2 combinaties per proef 

worden toegestaan bij de volwassen 

17. Als er onvoldoende volwassenen zijn met een score die aan de eisen voldoet om de open plaatsen in 

te vullen op basis van bovenstaand principe, dan komen de plekken beschikbaar voor de jeugd. 
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18. Als met de bovenstaande opties de equipe nog niet volledig is, bepaalt de sportcommissaris in 

overleg met de chef de mission op welke wijze dan de beste aanvulling plaats vindt. We gaan er 

echter vanuit dat deze mogelijkheid in principe niet nodig is gezien de bovenstaande 

mogelijkheden. 

 
 

 

 

Normtabel Volwassenen gebaseerd op plaats 10 WK Berlijn 2019 met % en voor de jeugd gebaseerd op plaats 5 

WK Berlijn 2022 

 Volwassenen 

WK Berlijn 

95% T1,T2, 

V1,F1, PP1+ 

Klassement 

105% P1 en P2 

Young Riders WK 

Berlijn 

95% T1,T2, 

V1,F1, PP1+ 

Klassement 

105% P1 en P2 

T1 7,50 7,13 6,43 6,11 

T2 7,10 6,75 6,77 6,43 

V1 7,20 6,84 6,43 6,11 

F1 6,70 6,37 6,03 5,73 

PP1 7,21 6,85 6,21 5,90 

P1  tijd 23,27 24,43 24,14 25,35 

P2            tijd   7,78 8,17 8,16 8,57 

Vijfgangenklassement 19,64 18,66 17,01 16,16 

Viergangenklassement 14,84 14,10 13,17 12,51 

 

*Voor de het  minimum van 95% van deze norm voor de ovaalbaanproeven en de PP1,  voor de P1 en P2 gelden te 

tijden gebaseerd op 105%  

 

 

Er komt natuurlijk nog een aanvullend uitvoeringsreglement waarbij de regels met betrekking tot de 
selectie verder worden uitgewerkt.  


