
Selectieprocedure FEIF YouthCup 2018 

 

Doel van de procedure 

Het samenstellen van een team van 5 Nederlandse deelnemers in de leeftijdscategorie 
14 t/m 17 jaar voor uitzending naar de FEIF YouthCup. FEIF kan besluiten meer dan 5 
deelnemers toe te laten. 
 
De focus bij de FEIF YouthCup ligt op: teamwork, sportsmanship, verbeteren van 
rijcapaciteiten en internationale vriendschap. Tijdens de YouthCup is Engels de 
voertaal, zoals op alle internationale FEIF-evenementen. 
Met deze procedure streeft het NSIJP naar het uitzenden van een team dat past in de 
gedachte van de FEIF YouthCup. 
 
In 2018 vindt de FEIF YouthCup plaats in Axevalla, Zweden van 28 juli t/m 4 augustus. 
 
De samenstelling van de equipe voor de FEIF YouthCup wordt bepaald via 
onderstaande selectieprocedure.  
 
Aanmelden 

Om in aanmerking te komen voor uitzending dient de ruiter zich voor 1 april 2018 aan 
te melden voor interesse in deelname. Bij deze aanmelding dient de ruiter gemotiveerd 
aan te geven waarom hij/zij wil deelnemen. 
Dit gebeurt door het sturen van een e-mail met motivatie naar bestuur@nsijp.nl. Bij 
deze aanmelding hoeft de ruiter nog niet kenbaar te maken met welk paard en/of in 
welke proeven hij/zij wil gaan deelnemen. Het bestuur stel de aanmelding in handen 
van de selectiecommissie. 
 
Alleen ruiters die voor 1 april 2018 hebben gemeld interesse te hebben in deelname 
met een duidelijke motivering zullen verder in de procedure worden meegenomen. 
Ruiters krijgen hiervan voor 1 mei 2018 bericht. 
N.B. Ruiters moeten er rekening mee houden dat in de uiteindelijke selectie voorrang 
gegeven wordt aan ruiters die nog niet eerder aan de FEIF YouthCup of een 
internationaal FEIF-evenement (Wereldkampioenschappen, Mid European 
Championships, Nordic Championships) hebben deelgenomen. 
 
Motivatie en Engelse taal 
Omdat de YouthCup gericht is op teamwork, sportsmanship, verbeteren van 
rijcapaciteiten en internationale vriendschap èn de voertaal Engels is, vindt met alle 
gegadigden een motivatiegesprek plaats met de selectiecommissie in het Engels. De 
selectiecommissie wordt benoemd door het bestuur van het NSIJP en bestaat bij 
voorkeur uit de country leader, de vorige country leader en een door het bestuur 
aangewezen vertegenwoordiger, in overleg met de jeugdcommissie en 
sportcommissie. 
Alleen de ruiters die blijk geven van begrip van de doelstellingen en voldoende kunnen 
communiceren in het Engels kunnen in aanmerking komen voor uitzending. 
 
Wedstrijden 



Aangezien het doel van de FEIF YouthCup niet enkel het rijden van wedstrijden is, 
heeft het NSIJP besloten de samenstelling van het team - in tegenstelling tot eerdere 
jaren - niet meer alleen op basis van wedstrijdresultaten te laten bepalen. 
Er is voor 2018 gekozen om maximaal 5 wedstrijden aan te wijzen waarop ruiters de 
mogelijkheid hebben punten voor selectie te rijden. Alleen de twee hoogste resultaten 
worden meegenomen in de procedure. Deelname aan twee wedstrijden is dus het 
minimum. De wedstrijden worden gepubliceerd op de NSIJP-website. 
Alle aangewezen wedstrijden worden volgens de dan geldende FEIF Sport Rules and 
Regulations (versie ingaande 1 april 2018) verreden. De wedstrijden moeten voldoen 
aan de criteria voor kwalificatiewedstrijden. 
Om in 2018 voor selectie in aanmerking te komen moet een combinatie (ruiter en 
paard) wel deelnemen aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. De 
wedstrijdresultaten kunnen verder worden behaald op de andere aangewezen 
wedstrijden. 
 
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. 
Het is aan de ruiters om voor het Nederlandse Jeugdkampioenschap de tot dan toe 
behaalde resultaten die hij/zij wil laten meetellen in te dienen bij de door de 
selectiecommissie aangewezen persoon. 
 
Ruiters 
Om namens het NSIJP uitgezonden te kunnen worden naar de FEIF YouthCup dient 
de ruiter te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het land van 
vertegenwoordiging (‘sport nationality’) zoals neergelegd in de FEIF Sport Rules and 
Regulations. 
 
G2.1.4. Eligibility of riders In international competitions, riders should be members of 
an organisation affiliated to FEIF. For any event with age limitation the January of the 
year of birth is valid for the age of the rider.  In international competitions where there 
are no special classes for young riders, riders aged 16 (i.e. who turn 16 in the given 
calendar year) or over may compete.  
A rider can only represent one country in a specific year for the purposes of 
“international” competition. An “international” competition being one in which extra-
national titles are awarded on in which national teams competed against one another. 
Examples of such events include the World Championships, the Nordic 
Championships, and the Mid-European Championships.  
Any change of sport nationality must to be registered with FEIF before April 1 in a 
specific year using the form published on the FEIF website for this purpose.  
Riders who are not listed by FEIF are assumed to have a sport nationality determined 
by their most recent participation in an international competition. This does not 
constitute a change of representation.  
Upon the first change of representation, the change will be effective immediately. For 
further changes, a rider shall not have taken part in competitions for the country he 
previously represented in the two years prior to the first competition he wishes to 
compete in under his new representation. In special and exceptional circumstances, 
the Board of FEIF may grant exceptions for justifiable cases, with the agreement of the 
member associations concerned.  



Riders who start in an international competition representing a nation other than that of 
their sport nationality will receive an immediate 6-month ban effective from date of the 
illegal start. 
  
De ruiter wordt in 2018 14, 15, 16 of 17 jaar oud. Ruiters die in 2018 18 jaar zijn of 
worden, zijn uitgesloten van deelname.  
 
De ruiter moet lid zijn van het NSIJP en het paard moet ingeschreven zijn in 
WorldFengur. 
 
Samenstelling equipe 
Aangezien het doel van de procedure is het sturen van een equipe die aansluit bij de 
achterliggende gedachte van de FEIF YouthCup verloopt de samenstelling van de 
equipe als volgt. 
1. De ruiter dient zich met motivatie te hebben aangemeld voor 1 april op de eerder 

aangegeven e-mailadres. De motivatie sluit aan bij de doelstellingen van de 
YouthCup zoals door FEIF geformuleerd. 

2. In het gesprek dat op basis hiervan gevoerd wordt (in het Engels) dient de ruiter te 
vertellen waar hij/zij met zijn/haar paard mee bezig is en wat hij /zij tijdens de 
YouthCup hoopt te leren, en wat hij/zij van de YouthCup verwacht en wanneer dit 
evenement voor hem/haar geslaagd is.  

3. De ruiter dient de Engelse taal voldoende machtig te zijn. Hiermee bedoelen we dat 
de ruiter zich zelfstandig kan redden op een evenement waar Engels de voertaal is.  

4. De combinatie dient aan de hand van 2 geldige resultaten behaalde te voldoen aan 
het aspect wedstrijdrijden. 

 
De equipe zal vervolgens op basis van bovenstaande vijf punten worden 
samengesteld door de selectiecommissie bestaande uit de country leader, de vorige 
country leader en een door het bestuur aangewezen vertegenwoordiger, in overleg 
met de jeugdcommissie en sportcommissie. Daarbij wordt aan ruiters die voor het 
eerste deelnemen aan de YouthCup en nog niet eerder hebben deelgenomen aan 
Wereldkampioenschappen, Mid European Championships en Nordic Championships 
voorrang gegeven. 
 
De equipe wordt samengesteld uit de groep ruiters die een veelzijdige en goede 
prestatie heeft laten zien en die in het gesprek heeft laten blijken van de YouthCup te 
kunnen leren. 
 
De geleverde wedstrijdprestaties worden meegewogen aan de hand van de volgende 
leidraad. 
 
1. Punten behaald in de selectie van een proef tellen mee, er moet 2x in dezelfde 

proef gestart zijn om het resultaat te laten meetellen. 
2. Voor het bepalen van de hoogste score wordt gekeken naar de meest positieve of 

minst negatieve afwijking van een per proef vastgestelde drempelwaarde. Zij zijn 
bepaald op basis van het gemiddelde van de vijfde plaats in de A-finales van de 
twee voorgaan de FEIF YouthCup’s en de eerste plaats van selecties van de 
afgelopen twee Nederlandse Jeugdkampioenschappen. De drempel is minimaal 
5,00. 

 



De volgende combinaties komen in aanmerking voor de equipe (voor zover voldaan 
aan de andere criteria): 
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 
De jeugdselectiewedstrijden kennen de volgende groepen: 
Groep 1: T3 Tölt   5.69 
  T6 Tölt   5.30 
  T7 Tölt   5.60 
 
Groep 2: V2 Fourgait   5.75 
  V5 Fourgait   5,00 
  F2 Fivegait   5.08 
 
Groep 3: FR1 Flag Race  5.60 
  TR1 Trail   7.69 
  PP2 Pacetest  5.00 
 
Groep 4: CR1 Cross Country  7.67 
  TIH     5,00 
  FS3 Show in hand  5.84 
  P2 SpeedPass  5.00 
 
FEIF heeft besloten FS2 door Tolt of Trot in Harmony te vervangen en V4 door de V5. 
 
Opmerkingen 
- De beoordeling van een combinatie in V2 en 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) te vervallen en schuiven de 
resterende combinaties door naar boven. 

 
Overige afspraken 
In gevallen waarin deze selectieprocedure niet voorziet, beslist het bestuur van het 
NSIJP in hoogste instantie. Daaronder valt ook de mogelijkheid om tot loting over te 
gaan als twee of meer kandidaten in een combinatie van motivatie en 
wedstrijdresultaten dicht bij elkaar eindigen. 



 
Indien de regels van de FEIF YouthCup worden veranderd (bijvoorbeeld ten aanzien 
van de te verrijden proeven of de indeling in groepen), dan verandert deze procedure 
mee. 
 
Toelichting bij de selectieprocedure voor de FEIF YouthCup 2018  
 
Filosofie 
De FEIF YouthCup 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 focus van de week ligt op de allround ervaringen met je paard, groepswerk, 
sportiviteit en horsemanship.   
 
Selectieprocedure 
Omdat er voor elke FEIF YouthCup meer belangstelling werd getoond dan dat er 
mogelijkheden zijn om ruiters uit te zenden, heeft het NSIJP besloten om een 
selectieprocedure op te stellen.  
 
Sportproeven 
Komend jaar zal er naast de V2 en de F2, ook weer de T3 gestart worden op de FEIF 
YouthCup. 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.  
 
 


