
 
 
Selectiecriteria mogelijke afvaardiging WTT/JTT/KNMV CT (s) naar de Zesdaagse Enduro (ISDE) 
 
In geval van een landencompetitie, ongeacht de tak van motorsport, vaardigt de KNMV een landenteam af 
wanneer redelijkerwijs een top-8 prestatie kan worden gerealiseerd. Dit wordt algemeen als vertrekpunt 
gehanteerd, wat ook aansluit bij de ‘topsport’-gedachte van NOC*NSF. 
 
Dit uitgangspunt geldt dus ook voor het afvaardigen van een Trophy Team naar de ISDE. Om voor de enduro 
inzichtelijk te maken wie in aanmerking kan komen voor deelneming aan het af te vaardigen Trophy Team 
naar de ISDE, is er een ‘pakket van eisen’ samengesteld. 
Alleen rijders die voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor het Trophy Team. 
 
WTT / JTT 
 
Harde Criteria: 

 In het bezit van een geldig rijbewijs A (of A1 of A2). 
 Enduromotor afgestemd op bezit geldig rijbewijs A (of A1 of A2). 
 Gedurende het lopende ONK enduroseizoen rijd je bij de Inters (Interslicentie met 

buitenlanddekking). 
 Deelname aan het volledige EK enduroseizoen in het voorgaande jaar. 

o 75% van deze wedstrijddagen moet je op goud staan (10% van de dagwinnaar). 
 Deelname aan de eerste twee EK endurowedstrijden in het lopend jaar. 

o 75% van deze wedstrijddagen moet je op goud staan (10% van de dagwinnaar). 
 Naast EK tevens deelname aan tenminste drie buitenlandse endurowedstrijden. 
 In deze wedstrijden moet de rijder 100% op goud staan (10% van de dagwinnaar). 
 Commitment om voor de endurosport te gaan, de wil om beter te worden / zijn. 

 
Softe Criteria: 

 Bijwonen infoavond(en) enduro / ISDE. 
 Sporttest ondergaan op Papendal (mits je hiervoor aangewezen wordt). 
 Medewerking verlenen aan promo activiteiten voor de endurosport. 
 Reserverijders TT zijn automatisch geselecteerd voor (KNMV) CT. 

 
Finale selectiebeleid 
De beoordeling van de door de rijders behaalde resultaten en het besluit tot definitieve afvaardiging van een 
Trophy Team is voorbehouden aan het bondsbestuur van de KNMV. Zij-instroom vanuit de motocross, met 
mogelijke afgifte van wildcards, blijft mogelijk. 
 
KNMV Clubteam 
 
Het KNMV Clubteam kan worden samengesteld uit rijders die voldoen aan de criteria voor het WTT. 
 
Finale selectiebeleid 
De beoordeling van de door de rijders behaalde resultaten en het besluit tot definitieve afvaardiging van een 
Trophy Team is voorbehouden aan het bondsbestuur van de KNMV. Zij-instroom vanuit de motocross, met 
mogelijke afgifte van wildcards, blijft mogelijk. 


