
 

Bulletin 2 

 

Belgische, Duitse en Nederlandse 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.  

mailto:franz-ski@gmx.de
mailto:franz-ski@gmx.de


Zoals uit onderstaande liggingsplannen blijkt, ligt het watervlak ten noorden van de ‘Autobahn 8’ tussen 

Stuttgart en München, net voorbij de stad Ulm. 



 

Datum en Programma 

 

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli 2019. 

 

Vrijdag 12 juli 2019 Voormiddag: training voor het Belgisch Team achter de wedstrijdboot met officiële 

stuurman. Namiddag aanvang van de wedstrijd (afhankelijk van het aantal deelnemers). Het definitieve 

programma wordt meegedeeld zodra de juryvoorzitter bekend is. 

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 de categorie Open en 

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

Omwille van veiligheidsredenen en problemen met de verzekering werd het voorziene nachtspringen afgelast. 

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/anti-doping 

  

Inschrijvingen 

 

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

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

wedstrijd licentie. 

Het inschrijvingsrecht blijft ondanks ons aandringen op 40,00 € per onderdeel of 120,00 € voor de drie 

onderdelen. Junioren betalen 30,00 € per onderdeel of 90,00 € voor de drie onderdelen. Als compensatie krijgt 

wel elke deelnemer een T-shirt. Vergeet niet je maat in te vullen op het inschrijvingsformulier. 

 

Boten 

 

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

 

Verblijf 

 

Het officiële hotel is: SleepySleepy Hotel Dillingen an der Donau, Kapuziner Strasse 35, D-89407 Dillingen  

Tel. +49 90717749690   E-mail: info.dillingen@sleepysleepy-hotels.de 

Prijzen: 74,00 € per nacht voor een dubbele kamer, exclusief ontbijt. Ontbijt: 9,00 € per persoon/per dag.  

Als je hier een kamer boekt, vermeld dan dat de boeking verloopt via DWWV (Deutsche Wasserski und 

Wakeboard Verband) omdat zij deze speciale prijs bedongen hebben. 

 

Op een tiental kilometer van het watervlak heeft de Cel Blootvoet een goedkopere verblijfsmogelijkheid 

gevonden. GI Hotel Appartments, Am Buhlfeld 11, D-89537 Giengen an der Brenz. Het gaat hier om 7 ruime 

tweepersoonskamers (geen kinderbedden voorradig) met kitchenette, badkamer, zithoek met Flatscreen, gratis 

parking en gratis Wifi aan de prijs van 134,00 € voor drie nachten. Let wel: exclusief ontbijt.  

Indien je hier wil boeken moet je dit per kerende melden aan Romain Gilot en het bedrag van 134, 00 € storten 

op rekening BE20 2350 0241 9756 met vermelding van de gewenste accommodatie. Deze accommodatie is 

voorlopig geboekt tot 27 mei 2019. Annuleren is gratis tot 8 juli 2019.  

   

Op het wedstrijdterrein en in de directe omgeving is er kampeergelegenheid, maar zeer beperkt. Indien je ter 

plaatse wil kamperen contacteer dan Franz Kirsch. E-mail: franz-ski@gmx.de 

 

 

 

http://iwwf.sport/athletes/anti-doping
mailto:franz-ski@gmx.de


Transport 

 

Gezien de vrij grote afstand naar Fetzer-See (± 600 km) overweegt de Cel Blootvoet transport per bus of 

minibus te voorzien voor deelnemers, officiëlen en supporters. Om een idee van het aantal gegadigden te 

kennen is het belangrijk dat jullie aan Tom Geerts – tomgets@telenet.be  gsm 0497/488130 - laten weten of 

jullie al dan niet interesse hebben om mee te reizen met de groep. Prijs en grootte van de bus ia afhankelijk van 

het aantal reizigers. Dus nu Tom verwittigen!  De voorlopige planning is dat we donderdagmiddag 11 juli 2019 

vertrekken, zodat we tegen de avond in Gundelfingen aankomen en alle skiërs de nodige nachtrust hebben om 

fit aan de wedstrijd te beginnen. Vertrekplaatsen worden later meegedeeld. 

 

Catering 

 

Vermits er geen ontbijt voorzien is in GI Hotel zullen we intern afspreken wie instaat voor de inkopen van het 

ontbijt. Iedereen kan al een aantal zaken van thuis uit meebrengen. Van de organisator hebben wij tot nu toe 

nog geen enkele informatie bekomen over de catering op het wedstrijdterrein. 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 

 

De organisator voorziet trainingsmogelijkheden op het wedstrijdwatervlak van maandag 8 juli tot en met 

donderdag 11 juli 2019 geleid door de Wereldkampioene Georgia Groen. Één uur training met Georgia Groen 

als coach kost 180,00 € of 60,00 € per set. Mocht je interesse hebben in deze trainingen, contacteer dan zonder 

verwijl Franz Kirsch want de plaatsen zijn beperkt. 

Vermits de Cel Blootvoet deze prijzen voor onze skiërs aan de hoge kant vindt, voorzien wij een clinic de week 

voor het BK in België. Alle info qua locatie, trainingsmogelijkheden en prijzen laten wij u zo vlug mogelijk 

weten. 

 

Teamkledij 

 

Dankzij de sponsoring van Erik Verstraete, waterskischool Costa Zela, en Bart Vanduffel, Vanduffel Kippen-

specialiteiten, zijn wij erin geslaagd een gratis T-shirt te voorzien voor elke deelnemer en officieel. De skiërs 

kozen voor een rood T-shirt voor de deelnemers, een grijs T-shirt voor de officials en een wit T-shirt voor de 

supporters. Indien je interesse hebt voor extra T-shirts aan kostprijs, laat dit dan weten aan Tobe Baillien  

( tobe.baillien@icloud.com ) die zich bekommert om de lay-out en de bestelling. Hoe meer T-shirts, hoe 

goedkoper!   

 

Privacyverklaring 

 

In het kader van de wet op de Privacy verklaart de deelnemer bij het ondertekenen van het inschrijfformulier 

zich akkoord dat alle gegevens vermeld op dit formulier, alsook alle foto’s, film- en video-opnamen en alle 

wedstrijdresultaten door de betrokken federaties vrij gebruikt mogen worden om door te geven aan derden voor 

promotie door media en eventuele sponsors. 

 

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   

 
 

mailto:tomgets@telenet.be
mailto:tobe.baillien@icloud.com
mailto:romain.gilot@outlook.com

