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                DE TECHNISCHE REGLEMENTEN VAN DE I.W.S.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT BENELUX KAMPIOENSCHAP 2015 
 

De onderdelen zullen worden geskied volgens de WBC Rules en PPG 
 

en zullen gehomologeerd worden volgens deze reglementen.  
 
 
 
 
 

DE  TECHNISCHE  REGLEMENTEN  VAN  DE  I.W.W.F. 
 

 
Deze reglementen worden uitgegeven door de 

 
International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF) 

 
en kunnen teruggevonden worden op hun website 

 
“ www.iwwf.com” 

 
 

Ga in de linkerkolom bij « Barefoot » naar Rules en Technical Rules. 
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 BENELUX TECHNISCHE REGLEMENTEN 
 
 

1.   ALGEMEENHEDEN 
 

1.1   ONDERWERP VAN DEZE REGLEMENTEN 

1.1.1 

Onderhavige tekst, genoemd “Aanvullende Technische Reglementen Blootvoet BeNeLux Kampioenschap”, 
werd opgesteld voor de wedstrijden met betrekking tot het BeNeLux Kampioenschap dat onderworpen is aan de 
controle van de KBWSF, NWWB en ULSN. 

1.1.2 

In onderhavige tekst worden de KBWSF, NWWB en ULSN of de instanties die voorkomen uit de KBWSF, 
NWWB en ULSN en de verschillende problemen beheren die met de praktijk van het blootvoetwaterskiën te 
maken hebben, de Technische Commissie genoemd, afgekort TC. 

1.1.3 

Een wedstrijd wordt door de TC erkend van zodra hij voorkomt op de kalender. 

1.1.4 

Iedere persoon die deelneemt aan een erkende wedstrijd in welke hoedanigheid ook (organisator, officieel, 
deelnemer) is ertoe gehouden deze reglementen te eerbiedigen. 
 

1.2   UITZONDERING OP DEZE REGLEMENTEN 

1.2.1 

Voor alle BeNeLux blootvoet waterskiwedstrijden zal het IWSF Technisch Reglement Blootvoet in voege op de 
datum van de wedstrijd toegepast worden, met uitzondering van de punten beschreven in onderhavig reglement. 

1.2.2 

Indien, om gelijk welke reden, deze reglementen niet toepasbaar zouden zijn, of indien de organisator ervan 
wenst af te wijken, moet de TC tijdig op de hoogte worden gebracht. De gewenste wijzigingen moeten 
gemotiveerd worden opdat de TC ze eventueel zou kunnen goedkeuren. 

1.2.3 

De organisator zal de deelnemers verwittigen van eventuele wijzigingen op het ogenblik van hun inschrijving. 
Indien dit onmogelijk blijkt, zullen de deelnemers verwittigd worden ten laatste voor het openen van de 
wedstrijd. 
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1.3   AMENDEMENTEN OP DEZE REGLEMENTEN 

1.3.1 

De reglementen kunnen op eender welk ogenblik door de TC geamendeerd worden. Deze beslist over de te 
volgen procedure. 

1.3.2 

Een amendement op deze reglementen wordt als effectief beschouwd zodra het voorkomt in een goedgekeurd 
punt van het verslag van de TC-vergadering die tot deze wijziging besloot. 

1.3.3 

De amendementen die effectief werden, zijn onmiddellijk toepasbaar, behalve als ze in één der twee volgende 
categorieën vallen: 

a) De amendementen die na dertig dagen effectief toepasbaar worden. Het zijn wijzigingen die een 
belangrijke toename in materiële vereisten voor een organisatie betekenen, en/of er een speciale 
vorming noodzakelijk is van de officiëlen die ze moeten toepassen. 

b) Amendementen aangaande blootvoet waterskitechnieken zijn niet toegelaten, tenzij ze door het IWSF 
Technisch Reglement Blootvoet zelf zijn geamendeerd. 

Nochtans heeft de TC altijd de mogelijkheid de toepassingstermijn na het effectief worden te verlengen. 
 

1.4   INTERPRETATIE VAN DEZE REGLEMENTEN 

1.4.1 

De TC moet indien mogelijk, geraadpleegd worden inzake discussie over de interpretatie van de reglementen. 
Onder interpretatie wordt er verstaan: 

- een commentaar ter verduidelijking van de geest van de tekst 
- bij gevallen niet in de tekst voorzien 
- het toevoegen van richtlijnen die de gedragslijn bepalen. 

In het laatste geval zal de TC de reglementen amenderen en zullen deze amendementen toepasbaar worden vanaf 
het ogenblik dat zij effectief zijn. 

1.4.2 

Indien het tijdens een wedstrijd niet mogelijk is aan de  TC een interpretatie te vragen over de reglementen, zal 
de beslissing genomen worden door de bevoegde officiëlen, volgens de modaliteiten die het dichtst de 
reglementen benaderen en dit op een algemene basis van gelijkheid en niet discriminerend tussen de deelnemers. 
Deze beslissingen zullen door de juryvoorzitter aan de TC worden meegedeeld. 
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1.5   WEDSTRIJDEN 

1.5.1 

In onderhavig reglement slaat de term “wedstrijd” op één of meerdere proeven, in één of meerdere onderdelen, 
voor één of meerdere categorieën, die zich afspelen binnen een eenheid van tijd en plaats. 

1.5.2 

In geval dat bepaalde klassementen of deelnemingscriteria worden opgesteld op basis van verschillende 
wedstrijden, zal de TC erover waken om de coördinatie te waarborgen tussen de verschillende wedstrijden. In 
het bijzonder dat zulke reglementen zouden opgesteld zijn voor het openen van de eerste wedstrijd uit de reeks. 

1.5.3 

De term “openen van een wedstrijd” duidt het ogenblik aan van het begin van het officieel noteren van de 
aanwezigen der deelnemers op de plaats van de wedstrijd. 

1.5.4 

De term “ aanvang van de wedstrijd” duidt het ogenblik aan van het eerste vertrek voor de eerste proef. 
 
 

2.   ONDERDELEN - CATEGORIEËN - KLASSEMENTEN - DEELNEMING 
 

2.1   ONDERDELEN 

2.1.1 

De onderdelen zijn figuren, slalom en schansspringen. 

2.1.2 

Een wedstrijd mag één of meer van de drie onderdelen omvatten. 
 

2.2   CATEGORIEËN 

2.2.1 

In elk onderdeel worden de deelnemers onderverdeeld in volgende categorie: 
- Junioren 
- Open heren 
- Open dames 
- Senioren heren 

 

2.3   HET OPENEN VAN EEN CATEGORIE 

2.3.1 

De organisator is steeds verplicht deze categorieën te openen. 

2.3.2 

Op het BeNeLux Kampioenschap zullen er in elke categorie twee ronden  per onderdeel plaats vinden.  
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2.4   KLASSEMENTEN 

2.4.1 

Er moet een klassement worden opgesteld per georganiseerd onderdeel. Bovendien moet er bij het organiseren 
van een wedstrijd met de drie onderdelen een klassement voor de combinatie opgesteld worden. Indien er een 
wedstrijd wordt gehouden over verschillende ronden is het de beste uitslag die in aanmerking komt voor het 
klassement en de berekening van de combinatie. Het beste resultaat van de twee ronden wordt als eindresultaat 
genomen.  Men hoeft niet in beide ronden een positief resultaat te scoren. Men kan dus ook één ronde skiën. 
 

2.5   INSCHRIJVINGEN 

2.5.1 

Deze moeten uiterlijk acht dagen voor de aanvangsdatum van de betrokken wedstrijd schriftelijk aan de TC 
verzonden worden of aan een door haar voordien aangeduide persoon. 

2.5.2 

Inschrijvingsgeld per onderdeel is 15 Euro,  indien men aan alle drie de onderdelen deelneemt  is het totale 
bedrag  40 Euro. Het startgeld moet voor de start van de wedstrijd voldaan zijn aan het wedstrijdbureau. 

2.5.3 

Bij een te late inschrijving mag de organisator of  de T.C. 5 Euro per onderdeel extra aanrekenen.  
 

2.6   DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

2.6.1 

Voor de deelname aan het BeNeLux Kampioenschap zal in eerste instantie de Belgische, Nederlandse of 
Luxemburgse nationaliteit vereist zijn, zoniet zal het statuut van buitenlanders in het respectievelijk land 
toegepast worden. Dit voor wat betreft de nationale tittelkampioenen. Tevens is het mogelijk dat de 
organiserende federatie een beperkt aantal deelnemers van andere nationaliteiten laat deelnemen aan het  
BeNeLux Kampioenschap, mits deze door hun federatie ingeschreven worden. 

2.6.2 

Voor het deelnemen aan een wedstrijd zullen er geen gehomologeerde prestatievoorwaarden aan de deelnemers 
opgelegd worden. 

a) Nochtans wordt er aan de kandidaten gevraagd slechts deel te nemen aan een wedstrijd indien zij in 
staat zijn in één of meer van de drie onderdelen een behoorlijk resultaat te behalen. 

b) Daarentegen  kan de TC deelnemingsvoorwaarden voor een wedstrijd opleggen om het aantal 
deelnemers te beperken en/of zeker te zijn van een minimum technisch niveau. 

2.6.3 

Elke deelnemer aan een wedstrijd moet een geldige wedstrijd- of promolicentie voorleggen. 
De eventuele vermelde gehomologeerde prestaties nodig als kwalificatie om tot een wedstrijd te worden 
toegelaten, moeten behaald zijn in het vorige of lopende seizoen. De TC kan evenwel in samenspraak met 
bevoegde personen uitzonderingen toestaan. 
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2.7   VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATOR 

2.7.1 

De verplichtingen van de organisator t.o.v. de officiëlen, deelnemers en begeleiders in verband met verblijf, eten 
en drinken en tussenkomst in de onkosten worden bepaald door de TC. 

2.7.2 

Indien de TC het nuttig acht kan zij op het ogenblik dat een aanvraag tot organisatie binnenkomt, de organisator 
zekere extra-sportieve verplichtingen opleggen, zoals voorzieningen voor de pers e.d. 
 
 

3.   DE OFFICIËLEN EN WEDSTRIJDBOTEN 
 

3.1   DE ORGANISATIEVOORZITTER 

3.1.1 

Bij elke aanvraag tot het organiseren van een wedstrijd zal de persoon of de instantie die de aanvraag indient een 
organisatievoorzitter aanduiden. 

3.1.2 

De organisatievoorzitter is de bevoegde gesprekspartner voor de TC en de andere officiëlen inzake alle 
problemen die zich kunnen voordoen tijdens de organisatie van de wedstrijd. 

3.1.3 

De organisatievoorzitter zal de TC of de juryvoorzitter contacteren voor het nemen van een beslissing die  
invloed zou kunnen hebben op het sportief aspect van de wedstrijd. 

3.1.4 

De TC of de bevoegde officieel zal steeds het advies inwinnen van de organisatievoorzitter voor het nemen van 
een beslissing die invloed zou kunnen hebben op het extra-sportief aspect van de wedstrijd. 

3.1.5 

De organisatievoorzitter kan op eigen verantwoordelijkheid een deel van  zijn taken toevertrouwen aan om het 
even welke persoon die hij competent acht. 
 

3.2   DE JURYVOORZITTER 

3.2.1 

De TC zal ten laatste één week voor de opening van de wedstrijd de juryvoorzitter aanduiden. 
 

3.3   DE JURY 

3.3.1 

De TC zal tijdig een voldoende aantal juryleden aanduiden die de nodige kwalificaties bezitten voor de 
wedstrijd. 

3.3.2 

In de mate van het mogelijke zal de juryvoorzitter geen functie van jury uitoefenen tijdens de wedstrijd. 
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3.4   DE WEDSTRIJDJURY 

3.4.1 

De wedstrijdjury is samengesteld uit de juryvoorzitter en het geheel van alle personen die een functie van jury 
uitoefenen tijdens de wedstrijd. 

3.4.2 

Elke beslissing die onder de bevoegdheid van de wedstrijdjury valt, zal genomen worden met eenvoudige 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staken van uitgebrachte stemmen is de stem van de juryvoorzitter 
doorslaggevend. 

3.4.3 

Indien eenzelfde persoon de functie uitoefent van juryvoorzitter en jurylid, zal deze persoon slechts recht hebben 
op één stem. 
 

3.5   DE HOMOLOGATOR 

3.5.1 

Indien nodig zal de TC tijdig een homologator aanduiden. 

3.5.2 

De homologator heeft de volgende functies: 
a) De vergelijkbaarheid van de uitslagen van de wedstrijd met die van andere wedstrijden waarborgen. 
b) Waarborgen dat in de loop van een wedstrijd de eventuele varianten van de installaties geen voor- of 

nadelen berokkenen aan bepaalde deelnemers t.o.v. anderen. 
c) De instructies van de TC betreffende de wedstrijd toepassen. 

3.5.3 

Indien er geen homologator aanwezig is zal de juryvoorzitter de verantwoordelijkheid op zich nemen van de 
punten 3.5.2  b & c. 
 

3.6   DE CALCULATOR 

3.6.1 

De TC zal een calculator aanduiden. 
Zoniet zal de juryvoorzitter deze taak op zich nemen. 
De calculator is belast met het opstellen van de wedstrijduitslag, en kan hiervoor bijgestaan worden door een 
secretaris te leveren door de organisator (vooral voor het typwerk). 
Hij zal de resultaten volledig opmaken zoals voorzien in het wedstrijdreglement. 

3.7   DE BOOTPILOOT 

3.7.1 

Deze moet een officieel door de TC erkende wedstrijdpiloot zijn in de discipline blootvoeten, zoniet zal deze 
door de TC aangeduid worden. 
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3.8   DE ANDERE OFFICIËLEN  

3.8.1 

De TC of de organisatievoorzitter zal ervoor zorgen dat er een voldoende aantal personen aanwezig is die de 
nodige kennis hebben om de verschillende functies van officieel te vervullen die de wedstrijd vereist, zoals b.v. 
commissarissen, veiligheidsverantwoordelijke, starter e.d. 

3.8.2 

De TC kan één of meerdere personen aanduiden om sommige van deze functies uit te oefenen. 

3.8.3 

Bij ontstentenis van beslissing van de TC zal de juryvoorzitter er zich mee belasten onder de verschillende 
aanwezige de officiëlen  diverse functies toe te wijzen. Hij zal bij voorkeur kiezen tussen de aanwezige juryleden 
die geen deel uitmaken van de wedstrijdjury. 

3.8.4 

De juryvoorzitter moet er zich van overtuigen dat elke officieel in functie, een precieze kennis heeft van zijn taak 
en van de manier waarop hij deze moet uitoefenen. 
 

3.9   DE JURY VAN EEN ONDERDEEL 

3.9.1 

Uit de door de TC aangeduide wedstrijdjury zal de juryvoorzitter de juryleden kiezen die nodig zijn voor elk 
onderdeel. Eventueel duidt hij hen de plaats aan waar zij moeten fungeren. 

3.9.2 

De jury van een onderdeel moet het regelmatig verloop van dat onderdeel verzekeren volgens de reglementen 
van de wedstrijd. 

3.9.3 

Bij elke beslissing die valt onder de bevoegdheid van de jury van een onderdeel, zal deze genomen worden bij 
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staken van uitgebrachte stemmen zal de beslissing 
genomen worden in het voordeel van de deelnemer. 

3.9.4 

In de mate van het mogelijke zal de juryvoorzitter de jury bijstaan in het uitoefenen van hun functies. Behalve 
indien hij deel uitmaakt van de jury van het onderdeel, zal hij niet met hen stemmen, maar hij zal wel hun 
aandacht vestigen op al de punten die hij nuttig acht. 

3.9.5 

Indien nodig, zal de jury van een onderdeel het advies inwinnen van de andere officiëlen die een functie 
uitoefenen tijdens het verloop van het onderdeel vooraleer een beslissing te nemen. Enkel de officiëlen wiens 
functie in verband staat met het opgeworpen probleem, zullen geraadpleegd worden. 

3.9.6 

Indien het advies van de officiëlen waarvan sprake in 3.9.5 gebaseerd is op precieze, objectieve, eventueel 
meetbare elementen, moeten de rechters van het onderdeel ermee rekening houden. Indien deze voorwaarden 
niet vervuld worden, is het advies van deze officiëlen zuiver adviserend en moeten de juryleden van het 
onderdeel het niet navolgen indien hun persoonlijke indrukken anders zijn. 
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3.9.7 

In de mate van het mogelijke zal elk probleem opgelost worden voor het vertrek van de volgende deelnemer. 
Nochtans, indien zij het nodig achten, kunnen de juryleden hun beslissing uitstellen. 

3.9.8 

Voor elk onderdeel zal het scoreblad van elk jurylid ter beschikking gesteld worden van de teamcaptain en/of de 
skiërs die erom vragen ten vroegste bij het uithangen van de resultaten en ten laatste 30 minuten later. 
 

3.10   DE TEAMCAPTAINS 

3.10.1 

Bij wedstrijden waarbij er een ploegenklassement wordt opgesteld, moet elke ploeg een teamcaptain aanstellen 
om de belangen van de skiërs van zijn ploeg te behartigen. Bij wedstrijden waarbij er geen ploegenklassement 
wordt opgesteld wordt elke skiër beschouwd als zijn eigen teamcaptain. 
 

3.11   DE WEDSTRIJDBOOT 

3.11.1 

Deze moet krachtig genoeg zijn om de snelheid van 72 km/u te behalen en te behouden onder wedstrijd-
omstandigheden,  zoals ook beschreven in de World Barefoot Rules. 

3.11.2 

De totale lengte moet tussen de 5 m en 6,20 m bedragen, de breedte tussen 1,80 m en 2,50 m. 

3.11.3 

Zowel binnen- als buitenboordmotoren kunnen erkend worden. 

3.11.4 

Hij moet uitgerust zijn in de lengte gezien tussen midden en hekboeg, van een skimast, die bij stilstand van de 
boot en zonder belasting een totale hoogte bereikt tussen 65 cm en 1,20 m boven de waterlijn. De boot mag ook 
uitgerust zijn met een skipylon met een minimale hoogte van 2,0 m en een maximale hoogte van 2,25 m boven 
de waterlijn. Deze moet ook voorzien zijn van een bevestigingsoog voor een skilijn dat voldoet aan 
bovenstaande eisen.  

3.11.5 

Tot de uitrusting behoren twee afzonderlijk werkende snelheidsmeters, die de snelheid zeer nauwkeurig 
weergeven en geplaatst zijn op het dashboard, op een voor de piloot goed zichtbare plaats. 

3.11.6 

Men mag ook een GPS-systeem gebruiken. Er moet dan ook een GPS-systeem voor één jurylid beschikbaar zijn.  

3.11.7 

Bij voorkeur wordt voor alle onderdelen hetzelfde type van boot gebruikt. De piloot kan door de juryvoorzitter 
vervangen worden, indien de duur van de wedstrijd te lang wordt. 

3.11.8 

De gebruikte boten moeten één maand voor de wedstrijd bij de TC bekend zijn en door deze goedgekeurd 
worden. 
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4.   PROGRAMMA - UURROOSTER 
 

4.1   ALGEMEEN PROGRAMMA 

4.1.1 

De organisator moet bij het indienen van zijn aanvraag de data preciseren waarop de wedstrijd doorgaat met 
inbegrip van de data voor de officiële trainingen, indien die voorzien zijn. 

4.1.2 

Op het ogenblik van het openen van de wedstrijd  zal de juryvoorzitter op een uithangbord het algemeen 
uurrooster van de wedstrijd meedelen. Dit moet de aanvangsuren van de trainingen en van de verschillende 
reeksen van elk onderdeel vermelden. 
 

4.2   TRAININGEN 

4.2.1 

Niet-officiële trainingen mogen niet plaats vinden de dag van de officiële trainingen of tijdens een deel van de 
wedstrijd. 

4.2.2 

In de mate van het mogelijk zullen er officiële trainingen plaats vinden in elk onderdeel, onder de 
verantwoordelijkheid van de juryvoorzitter, die de modaliteiten ervan bepaalt. 
 

4.3   STARTORDE 

4.3.1 

De manier waarop de startorde van de deelnemers wordt opgesteld, gebeurt door lottrekking voor de eerste 
ronde. De tweede ronde is altijd in de omgekeerde startorde van de eerste ronde. Skiërs die niet in de eerste 
ronde gestart zijn,  starten altijd als eerste in de tweede ronde. 

4.3.2 

Indien er aanwijzingen i.v.m. het uurrooster voor de individuele vertrekken verstrekt worden, moeten deze 
beschouwd worden als louter indicatief. 

4.4   WIJZIGINGEN AAN PROGRAMMA EN UURROOSTER 

4.4.1 

Wijzigingen aan programma en uurrooster moeten in de mate van het mogelijke vermeden worden. Elke 
wijziging moet aan de goedkeuring van de wedstrijdjury onderworpen worden. 

4.4.2 

Eens de wedstrijd is aangevangen, heeft de jury niet het recht een deel van de wedstrijd te annuleren, tenzij bij 
overmacht. 
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4.5   DISKWALIFICATIE VAN EEN SKIËR AAN DE START 

4.5.1 

Elke deelnemer die niet klaar is om te starten als de trekboot klaar is om hem te doen starten, wordt uitgesloten 
voor dat onderdeel in deze ronde. 

4.5.2 

Nochtans mag de starter een supplementair uitstel van maximum één minuut toekennen indien zich een incident 
voordoet op het ogenblik van de start, of indien men voor de start van de skiër een element ontdekt dat de 
veiligheid in gevaar zou brengen. 

4.5.3 

Indien een skiër gediskwalificeerd wordt, krijgt de volgende skiër in de startorde één minuut uitstel. 
 

4.6   OPSCHORTING VAN DE DISKWALIFICATIETIJD 

4.6.1 

Indien om eender welke reden gedurende een onderdeel de wedstrijd opgeschort wordt, loopt de 
diskwalificatietijd niet door zolang de opschorting van de wedstrijd duurt. 
 

5.   VEILIGHEID 
 

5.1.   DE VEILIGHEIDSVERANTWOORDELIJKE 

5.1.1 

De organisatievoorzitter duidt ten laatste bij de opening van de wedstrijd een veiligheidsverantwoordelijke aan. 

5.1.2 

De veiligheidsverantwoordelijke kiest zoveel medewerkers als hij nodig acht. 

5.1.3 

De veiligheidsverantwoordelijke staat in voor alle aspecten van de veiligheid zowel voor de installaties als voor 
het verloop van de wedstrijd. 

5.1.4 

De veiligheidsverantwoordelijke heeft het recht alle beslissingen te nemen die hij nodig acht, met inbegrip van 
het stopzetten van de wedstrijd, als hij van oordeel is dat niet aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden voldaan is. 
De juryvoorzitter heeft nochtans het recht op zijn verantwoordelijkheid alle daden en beslissingen van de 
veiligheidsverantwoordelijke te overrulen. 

5.1.5 

De veiligheidsverantwoordelijke moet steeds in de directe nabijheid van het wedstrijdveld aanwezig zijn. 
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5.2   VEILIGHEIDSUITRUSTING VAN DE DEELNEMER 

5.2.1 

De veiligheidsverantwoordelijke heeft het recht een skiër te verbieden een hulpmiddel te gebruiken dat 
gevaarlijk zou kunnen blijken voor hemzelf of voor andere personen. 

5.2.2 

De uitrusting van de deelnemer moet voldoen aan de voorschriften vermeld in het IWSF Technisch Reglement 
Blootvoet in voege op datum van de wedstrijd. 

5.2.3 

De veiligheidsverantwoordelijke is verplicht uit te maken of het materiaal dat de skiër gebruikt beantwoordt aan 
de opgelegde specificaties. 
 

5.3   UITSLUITING VAN EEN SKIËR OM VEILIGHEIDSREDENEN 

5.3.1 

Een skiër zal niet mogen deelnemen of verder deelnemen aan een onderdeel, indien de veiligheids-
verantwoordelijke en de meerderheid van de rechters van het onderdeel van mening zijn dat dit een gevaar kan 
opleveren voor hemzelf of voor andere personen 

5.3.2 

Gedurende de wedstrijd mag de veiligheidsverantwoordelijke op elk ogenblik de juryvoorzitter vragen het 
verloop van het onderdeel dat bezig is op te schorten, opdat de rechters zouden kunnen stemmen over het gedrag 
of over de fysieke toestand van een deelnemer. 
 
 

6.   AANVULLEND REGLEMENT BENELUX WEDSTRIJDEN 
 

6.1   TITEL BENELUX KAMPIOEN 

6.1.1 

In de categorie Open Heren moet er een deelname zijn van minimum drie deelnemers in elk onderdeel om de 
titel van BeNeLux-Kampioen toe te kennen.  

6.1.2 

Junioren, Dames en Senioren hebben geen minimum aantal deelnemers nodig om de titel BeNeLux-Kampioen 
toe te kennen. 

6.1.3 

De titel is voorbehouden aan skiërs uit de BeNeLux-landen en kan dus niet gewonnen worden door een 
eventuele gastskiër uit een niet-BeNeLux-land. 

6.2   KLASSEMENT 

6.2.1 Landenklassement 

Het  BeNeLux-Kampioen is een “Team Kampioenschap”. 
CoMedical sponsort voor de 1ste, 2de en 3de plaats een wisselbokaal die na drie opeenvolgende jaren eigendom 
worden van de respectievelijke winnaars. 
De winnaars van deze bokalen verbinden zich ertoe twee maanden voor het komende “BeNeLux 
Kampioenschap” deze bokalen in te leveren bij CoMedical met het oog op de gravure van de namen der 
winnaars en eventueel nazicht. 
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6.2.2 Puntenklassement 

Per onderdeel en de overall worden per deelnemer de volgende puntenwaarden gehanteerd: 
• 1ste plaats 10 punten 
• 2de plaats 8 punten 
• 3de plaats 7 punten 
• 4de plaats 6 punten 
• 5de plaats 2 punten 
• per volgende plaats telkens 1 punt. 

Op die manier heeft het land dat het hoogste aantal skiërs: dames, heren, meisjes of jongens, inschrijft in de 
divisies Open, Junioren en Senioren de meeste kans om deze bokalen te winnen. 



BeNeLux Rules 2015 BAR -   14 

                      BeNeLux technische reglementen 
 
 

 

NUTTIGE ADRESSEN 
 
BELGIÊ 
 
Koninklijke Belgische Waterski Federatie v.z.w. Bekersveld 9, B-2630 Aartselaar 
 Tel. +32(0)3 271.06.41  E-mail: kbwsf@h2oski.be 
Waterski Vlaanderen v.z.w. Beatrijslaan 25 bus 2, B-2050 Antwerpen 
 Tel. +32(0)3 271.19.59 E-mail: wsv@waterski.be 
Enrico Cohen, voorzitter Cel Blootvoetwaterski, Kreeksehaven 6, NL-3077 AH Rotterdam 
 Tel. +31 613.886.424 E-mail: enrico@coyosamo.nl   
Romain Gilot, secretaris Cel Blootvoetwaterski, Tongersestraat 72/207, B-3740 Bilzen 
 Tel. +32(0)89 24.57.87 E-mail : romain.gilot@skynet.be 
 
NEDERLAND 
 
 Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond, Posbus2271 – NL 2002 CG Haarlem  
 Tel. +31(0)629.203.220  E-mail: backoffice@nwwb.nl 
 Wendy Buijs, Backoffice NWWB 
 E-mail: wendy@nwwb.nl  
TC Blootvoet NWWB, E-mail: tcblootvoet@nwwb.nl 
Edie Smit, voorzitter T.C. Blootvoetwaterski, E-mail: eddiesmit@live.nl 
Arno Zielman, secretaris T.C. Blootvoetwaterski, E-mail: info@barefoorholland.nl       
 
LUXEMBURG 
 
Union Luxembourgeoise de Ski Nautique aslb Route d’Arlon 3, L-8009 Arlon 
 Tel. +352 48.56.42  Fax +352 26.48.03.42 E-mail : ulsn@waterski.lu 
Hilbert Marc, Président de l’ U.L.S.N. 
 Tel. +352 31.19.95  Fax +352 22.31.09.81 
John Hoffman,  voorzitter T.C. Blootvoetwaterski, Rue de Vianden 11, L-2680 Luxembourg 
 E-mail: JohnHoff@pt.lu 


