
 
 
 

Kampioenschap van Vlaanderen 

Blootvoetwaterski 2019 
 

Bulletin 2 

 

Datum en Plaats 

 

Zaterdag 10 augustus 2019 op het watervlak van Barefoot Beach Lommel, Heuvelse Heide, 

Boskantstraat in 3920 Lommel-Barrier. De wedstrijd vangt aan om 09u00. Gelieve één uur vooraf 

aanwezig te zijn. Eerste skier op het water om 09:00 stipt! 

 

Inschrijvingen 

 

Inschrijven via  bijgevoegd inschrijvingsformulier aan het mail-adres: romain.gilot@outlook.com 

uiterlijk op dinsdag 6 augustus 2019.   

De deelnemers moeten lid zijn van een waterskiclub aangesloten bij de regionale federatie WSV 

en in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie. 

Inschrijvingsrecht: € 60,00 voor de drie onderdelen, € 50,00 voor twee onderdelen, ter plaatse te 

betalen op het wedstrijdsecretariaat vóór de aanvang van de wedstrijd. Skiërs die in twee divisies 

wensen te starten, betalen tweemaal het inschrijvingsrecht.  
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Startlijsten hangen uit aan het wedstrijdsecretariaat vanaf vrijdag 09/08/2019 om 16u00 en kunnen 

vanaf dan geconsulteerd worden op de Facebook pagina van Barefoot Beach Lommel. 

 

 

 
 

De wedstrijd 

 

Deze gehomologeerde wedstrijd verloopt volgens de Meridian Rules: dit houdt in dat er twee 

rondes geskied worden voor elk onderdeel. Het beste resultaat van de twee rondes telt. De 

startorde van de tweede ronde is de omgekeerde van de eerste ronde. Skiërs die niet skiën in de 

eerste ronde, starten als eersten in de tweede ronde. 

Er wordt geskied in de volgende divisies: junior meisjes, junior jongens, open dames, open heren 

en senior heren. Junioren kunnen ook starten in de open divisie. 

De Juryvoorzitter kan naargelang de omstandigheden afwijken van dit reglement en van het 

programma. 

 

Programma 

 

vrijdag 09/08/2019 16u00  Officiële training – 15 euro voor 2 runs 

Reservatie verplicht! Zie inschrijvingsformulier.  

zaterdag 10/08/2019 09u00  Slalom – ronde 1 

     Springen – ronde 1 

     Figuren – ronde 1 

   ±12u00 Lunchpause 

   14u00  Springen – ronde 2 

     Slalom – ronde 2 

     Figuren – ronde 2 

   17u00  Prijsuitreiking 

 

Catering 

 

De organisator, Barefoot Beach Lommel, voorziet dranken en een lichte lunch ’s middags, na de 

wedstrijd kan je je tegoed doen aan de lekkere kipspecialiteiten geleverd door Bart Vanduffel. 

Hiervoor zijn aan democratische prijzen consumptiebonnen te koop op het wedstrijdsecretariaat. 

 



Wedstrijdboot 

 

De wedstrijdboot is de Malibu Flightcraft Outboard 225 HPS met highfly van Michel Velle. 

 

Kader van Officiëlen 

 

Organisatievoorzitter:  Greet Van den Boer 

Technisch directeur:  Francis Dooms 

Juryvoorzitter:   Romain Gilot 

Homologator:   Gilbert Joseph 

Assistent homologator; Tom Geerts 

Scorer:    Ludo Vrancx 

Juryleden:   Ludo Vrancx 

    Gerdy Bongaerts 

    Romain Gilot 

Stuurman:   Ronny Jansen 

Startmeester:   Miche De Moor 

Veiligheidscommissaris: Ludo Vinken 

 

 

 

Voor meer informatie en de laatste wijzigingen kijk op www.waterski.be of de facebook site 

Barefoot Beach Lommel of contacteer romain.gilot@outlook.com 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Romain Gilot  

 

Voorzitter Cel Blootvoetwaterski WSV 
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