
 

 

 

Bulletin 1 

 

Gecombineerde Belgische, Nederlandse 

en Duitse Open Kampioenschappen 

Blootvoetwaterski 2019 

 
De Duitse Waterski en Wakeboard Federatie 

organiseert de gecombineerde Belgische, 

Nederlandse en Duitse Blootvoetwaterski 

Kampioenschappen 2019. De gastclub is Wasserski 

Club Fetzer-See en de wedstrijd wordt 

georganiseerd door Waterski Promotion – Franz 

Kirsch, Weierbachstr. 5, D-54340 Schleich – E-

mail: franz-ski@gmx.de 

 

Locatie 

 

De wedstrijd gaat door op het privaat meer van 

Fetzer-See. Dit is een meer ontstaan door de 

grindwinning in de buurt van de Donau. Het is 

ongeveer 110 m2 groot en ligt tussen de zuid-Duitse 

steden Günzburg en Dillingen in Beieren. 

Contactadres: Wasserski Club Fetzer-See, 

Haldenweg 2, D-89423 Gundelfingen a/d Donau 

Een gedetailleerd liggingsplan ontvangt u in 

Bulletin 2. 

 

Datum en Programma 

 

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli 2019. 

Het definitieve programma en de trainingsmogelijkheden zouden ons in de loop van de maand mei door de 

organisator meegedeeld worden.

 

 

De wedstrijd 

 

Het nationaal kampioenschap is een wedstrijd over twee rondes per onderdeel (het beste resultaat van de twee 

telt) en wordt geskied in de volgende divisies: open dames, open heren, junior meisjes, junior jongens, senior 

dames en senior heren. Houd er wel rekening mee dat het inschrijvingsgeld betaald dient te worden per 

inschrijving in elke divisie. Iemand die wenst te skiën in junior en open betaalt dus tweemaal. 

De open internationale wedstrijd gaat ook over twee rondes met extra trofeeën enkel voor open en junior. 

Er is ook een boom-wedstrijd voorzien voor jongens en meisjes tot 13 jaar. 

Tevens voorziet de organisator één ronde nachtspringen. 

Volgens de IWWF Anti Doping Regels kan er gedurende de wedstrijd een dopingcontrole uitgevoerd worden. 

Alle atleten die inschrijven voor deze wedstrijd worden automatisch verondersteld akkoord te gaan met de 

dopingcontrole. Alle info kan gevonden worden op: 

http://iwwf.sport/athletes/ant-doping. 
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Inschrijvingen 

 

Inschrijven voor de wedstrijd gebeurt via het adres vermeld op het inschrijvingsformulier dat u ontvangt bij het 

2
de

 bulletin. De Belgische deelnemers moeten lid zijn van een regionale federatie WSV of FFSNW met een 

wedstrijd licentie. 

Het inschrijvingsrecht is 40,00 € per onderdeel of 120,00 € voor de drie onderdelen. Junioren betalen 30,00 € 

per onderdeel of 90,00 € voor de drie onderdelen. 

 

 

Boten 

 

De wedstrijdboten zijn twee Malibu Flightcraft buitenboord met Super High Fly. 

 

Catering en verblijf 

 

Van de organisator hebben wij tot nu toe nog geen enkele informatie bekomen. De aanwezige leden van de Cel 

Blootvoet zullen ter plaatse zorgen dat iedereen van het Belgische team krijgt wat hij nodig heeft. Wij hopen zo 

snel mogelijk jullie hierover te kunnen berichten! 

 

Training 

 

Ook hier kunnen we op dit ogenblik nog niets definitiefs melden. Zo snel wij iets meer weten laten we dat jullie 

weten. 

 

Teamkledij 

 

We hadden gehoopt dat de KBWSF een T-shirt zou voorzien voor elke deelnemer en officieel, maar dit is 

blijkbaar niet mogelijk. Daarom zijn we op zoek naar een sponsor die dit voor het Belgische Blootvoetteam kan 

sponsoren. Mocht je iemand kennen die interesse heeft om dit te sponsoren, laat ons dat zo snel mogelijk weten. 

 

Informatie 
 

Voor verdere informatie kan je terecht bij: Romain Gilot – E-mail: romain.gilot@outlook.com 

Tel. 0478/362942 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

TC-2 KBWSF 

Cel Blootvoetwaterski WSV   
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