Kwalificatie eisen Europese Kampioenschappen 2021 Team NHPS
Het uitermate succesvolle Europees Kampioenschap 2018 voor haflingers in Oostenrijk met vele
sportieve hoogtepunten ligt nog vers in ieders geheugen. Achter de schermen worden er echter
alweer de nodige voorbereidingen getroffen aangaande het aankomende EK in 2021. Wij hopen in
2021 wederom een omvangrijk en enthousiast team af te kunnen vaardigen met deelnemers in
verscheidene disciplines. Vele oud-deelnemers zullen naar alle waarschijnlijkheid wederom hun
opwachting maken. Daarnaast hopen wij diverse nieuwe gezichten te mogen verwelkomen.
Mirranda Brouwers (chef d’equipe) en Japke Nugter (bondscoach) zullen ook ditmaal het
begeleidende team vormen.
Om een ieder de gelegenheid te geven zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het EK in 2021
zullen hierbij reeds de kwalificatie eisen voor afvaardiging middels het NHPS gepubliceerd worden.
Aangezien de uitgeschreven niveaus per EK kunnen verschillen bestaat er de mogelijkheid dat de
selectievoorwaarden nog enigszins aangepast zullen worden in de aanloop naar het EK. Tevens
verschilt het per editie of de 6-jarigen al dan niet tot de jonge paarden categorie worden gerekend.
Tijdens het EK in 2018 was het de keus aan de deelnemer om met een 6-jarige in de jonge paarden
klasse of de klasse “adult horses” van start te gaan. Van dit gegeven zullen wij tevens uitgaan voor
het EK in 2021. Er bestaat echter de kans dat slechts de 4 en 5 jarige paarden tot de jonge paarden
klasse zullen worden gerekend. Zodra hieromtrent uitsluitsel is gegeven door de EK organisatie zal
dit vanzelfsprekend medegedeeld worden. De discipline “vrijspringen jonge paarden” werd
afgelopen EK voor de eerste maal uitgeschreven. Deze discipline is uitsluitend toegankelijk voor 3
en 4 jarige paarden.
Algemene eisen
Ieder deelnemend paard mag over maximaal 1,56% vreemd bloed beschikken. Ieder paard mag met
slechts 1 deelnemer per discipline van start gaan. Ieder paard mag aan maximaal 2 verschillende
disciplines deelnemen, uitgezonderd de disciplines eventing en mennen. Voor de western discipline
is het volgende van toepassing: in de jonge paarden categorie mag met iedere combinatie van paard/
ruiter in 3 disciplines gestart worden. In de categorie “western adult horses” mag ieder combinatie
van paard/ruiter in maximaal 4 disciplines van start gaan.
De minimale leeftijd van de deelnemer bedraagt:
- 12 jaar voor de disciplines dressuur, springen, eventing en western
- 15 jaar voor de disciplines drafsport / galoprennen
- 16 jaar voor de discipline mennen
Aanvullende eisen deelnemers NHPS EK Team
Tevens zullen er namens het NHPS een aantal aanvullende eisen gesteld worden aan potentiële
deelnemers aan het Europees Kampioenschap in 2021.
- Deelnemers aan het EK in 2021 dienen minimaal per 1 januari 2020 lid te zijn van het NHPS (=
1 1/2 jaar voorafgaand aan het EK). Deelnemers dienen zelf NHPS lid te zijn, een lidmaatschap
van uitsluitend de eigenaar van het paard is niet afdoende. Bij minderjarige deelnemers dient 1
van de ouders of de deelnemer zelf NHPS lid te zijn.
- Deelnemer dient betrokkenheid te tonen bij het stamboek NHPS. Dit omvat onder andere
deelname aan / aanwezigheid bij nader te omschrijven activiteiten en wedstrijden van het NHPS.
- Deelnemers dienen een contract te ondertekenen met daarin opgenomen een aantal plichten
gesteld aan deelnemers aan het EK. Dit omvat onder andere het opvolgen van adviezen en

aanbevelingen van bestuur NHPS / chef d’equipe / bondscoach. Deelnemer dient binnen 48 uren
te reageren op vragen en verzoeken van bestuur NHPS / chef d’equipe / bondscoach.
Onderstaand schema geeft de voorlopige kwalificatie eisen weer voor het NHPS EK team 2021:
Kwalificatie eisen
Dressuur jonge paarden

4-jarige:
5/6 jarige:

L1 + 4 winstpunten
of met goed gevolg afleggen 3 jonge paarden
proeven tijdens NHPS observatie wedstrijden
L2 + 10 winstpunten

Ruiter minimaal M geklasseerd / aantoonbare ruimschootse ervaring
met jonge paarden.
Dressuur midden klasse

Z1 + 5 winstpunten

Dressuur zware klasse

ZZ licht startgerechtigd

Eventing jonge paarden

4 jarige:
5/6 jarige:

BB + 5 winstpunten
B paarden + 5 winstpunten
L pony + 5 winstpunten

Ruiter minimaal L startgerechtigd
Eventing adult klasse

L paarden startgerechtigd
M pony startgerechtigd

Springen jonge paarden

4 jarige:
5/6 jarige:

BB + 5 winstpunten
B paarden + 5 winstpunten
L pony + 5 winstpunten

Ruiter minimaal L startgerechtigd
Springen adult klasse

L paarden startgerechtigd
M pony startgerechtigd

Mennen jonge paarden

B + 10 winstpunten dressuur
L + 5 winstpunten vaardigheid
Aantoonbare ervaring (oefen)marathon in jaar voorafgaand aan EK
Menner minimaal L dressuur geklasseerd
Met goed gevolg afleggen observatie marathon NHPS

Mennen adult klasse

L + 10 winstpunten dressuur
L + 10 winstpunten vaardigheid
Aantoonbare ervaring (oefen)marathon in jaar voorafgaand aan EK
Met goed gevolg afleggen observatie marathon NHPS

Vrijspringen jonge paarden

Aantoonbare ervaring middels video-opname

Western

In overleg met bondscoach

Galoprennen / Drafsport

Aantoonbare ervaring middels video-opname

Bestuur NHPS / bondscoach / chef d’equipe behouden ten alle tijden het recht potentiële
deelnemers op bepaalde gronden niet toe te voegen aan het NHPS EK Team.

