
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VADEMECUM 2017 
 
 

KABELSKIËN  
 

www.waterski.be 



VADEMECUM 2017 - WSV CAB - i 

    INHOUD 
 
 
 

DE TECHNISCHE REGLEMENTEN VAN DE I.W.W.F. ............................ 1 
 

DE  TECHNISCHE  REGLEMENTEN  VAN  DE  I.W.W.F. .............................................. 1 
 

NATIONALE TECHNISCHE REGLEMENTEN .......................................... 2 
 

AANVULLENDE REGELMENTEN KABELBAAN 2017 

Nationale technische reglementen .............................................................................. 3 
Kabelbaan - waterskiën ....................................................................................................... 3 

Nationale technische reglementen .............................................................................. 5 
Milieu- en waterecologische aspecten. ................................................................................ 5 

Nationale technische reglementen .............................................................................. 6 

Nationale technische Reglementen ............................................................................. 7 

Nationale technische reglementen .............................................................................. 8 

Nationale technische reglementen .............................................................................. 9 
Belgisch Kampioenschap Cableski (Kabelbaan waterskiën) .............................................. 9 
Samenvatting van het reglement voor het Belgisch Kampioenschap ................................. 9 
De onderliggende categorieën en hun technische voorwaarden (2017) .............................. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 



VADEMECUM 2017 - WSV CAB - 1 

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

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

 
Deze reglementen worden uitgegeven door de 

 
International WaterSki and WakeBoard Federation (IWWF) 

 
en kan teruggevonden worden op hun website 

 
“www.cableski.org” 

 
 

Onder « Download » Cableski Technical Rules 2017. 
 

Of via de website van Waterski Vlaanderen 
 

“www.waterski.be” 
 

Selecteer dan “Kabelskiën” en onder Internationale reglementen vindt u een link  
 

naar de IWWF Technische Reglementen 2017 
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     NATIONALE TECHNISCHE REGLEMENTEN 
 

 

 
 
 

AANVULLENDE  REGLEMENTEN  KABELBAAN  2017 
  
 
Het Internationale Technische Reglement vormt de basis voor onze wedstrijden. 
 
 
In principe worden de aanvullende nationale reglementen van de klassieke afdeling 
overgenomen voor alle nationale teleski- of kabelbaanwedstrijden, behalve voor wat betreft 
de specifieke eigenheden en uiteraard ook voor wat betreft het reglement op het Belgische 
Kampioenschap. 
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Kabelbaan - waterskiën 

 
De waterskisport wordt hoofdzakelijk met motorboten beoefend. 
 
Als men de motorboot wegdenkt, kan deze sport ongetwijfeld tot de buitengewoon gezonde 
en bovendien milieuvriendelijke watersporten gerekend worden. De skiër wordt met een 
kabelbaan (die geen schadelijke stoffen uitstoot omdat ze elektrisch aangedreven wordt) over 
het wateroppervlak getrokken. Daarbij wervelt er lucht door het water. 
Hij beïnvloedt zo de plas niet meer of minder dan een bader. 
 
Volgens recente studies in Duitsland behoort de waterskisport tot de vier meest geliefde 
sporten van de Duitse burger. Het aanbod en de mogelijkheden om deze sport te beoefenen 
liggen echter ver uit elkaar. De vraag naar deze sport zal dan ook in stijgende lijn evolueren. 
Dit is een gegronde reden om de ontwikkeling van deze sport tijdig met natuur en 
milieubelangen te associëren. 
 

a) De vrije tijd neemt toe. 
In het kader van het milieupolitieke verlangen naar "rustig toerisme" worden er in 
woonbuurten sportmogelijkheden gevraagd die aan de behoeften tegemoet komen. Tot 
nu toe staan daar enkel povere concepten, laat staan een aantrekkelijk keuzeplan 
tegenover. 

b) Wil men de recreatiemogelijkheden zien toenemen, dan moeten, daar waar het geen 
schade berokkent, aantrekkelijke, alternatieve mogelijkheden gecreëerd worden, die 
ook door de mensen gewenst en geaccepteerd worden. 

c) Op termijn is het niet meer mogelijk, de recreatieterreinen en waterplassen steeds meer 
uit te breiden. Met plaatsen die speciaal voor actieve recreatie geschikt zijn, moet 
economisch, d.w.z. zuinig, met oppervlakte omgesprongen worden. Een intensieve 
exploitatie van de oppervlakte in het kader van het regeneratievermogen is wenselijk. 

d) Een mentaliteitsverandering op het gebied van vrijetijdsbesteding is veel 
gemakkelijker te bereiken door initiatieven dan door reglementen van staatswege. 
Initiatieven die aan de behoeften voldoen worden door de bevolking eerder aanvaard 
dan een verbod. 

e) Een veelvuldig gebruik van watersportapparatuur door verschillende sporters is 
zinvoller en milieuvriendelijker dan het aanschaffen van eigen sportbenodigdheden, 
die men na afloop van hun levensduur of beter gezegd hun gebruiksduur weer kwijt 
moet zien te raken. 

 
Ons belangrijkste verzoek is het volgende: wij zoeken geschikte vestigingsplaatsen in 
Vlaanderen voor het installeren van waterski kabelbanen (cableski), liefst banen waar ook een 
slalombaan en springschans in past. Het aanleggen van kunstmeren is eventueel mogelijk.  
In 2011 startte een eerste nieuwe baan op nabij Charleroi. Deze baan is eigenlijk vooral 
geschikt voor Wakeboarden aan de kabel. In 2012 is er een gelijkaardige baan (dus ook een 
wakeboard baan) gebouwd in Knokke. Een derde en vierde baan werden opgestart in 2013 
nabij Mons en in Dilsen-Stokkem. Telkens is de hoofdactiviteit CableWakeboard.   
Een ‘Wakeboard’ baan is korter dan een baan voor klassiek skiën en moet niet noodzakelijk 
tegen de klok draaien. Voor de klassiek disciplines, slalom, figuren en springen werden de 
regelmenten aangepast zodat deze disciplines nu ook op elke baan kunnen gehouden worden. 
Het moet dus niet langer een lange baan die tegen de klok draait te zijn. 
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In verschillende Duitse deelstaten en in Nederland bijvoorbeeld heeft het kabelbaan concept 
veel succes geboekt.  
Een voorbeeld van dit concept is de waterski kabelbaan in Duisburg-Wedau. 
Daar werd een oud deficitair stedelijk strandbad, dat in de buurt van de stad gelegen is 
volledig gemoderniseerd. Nu wordt het druk door baders en waterskiërs bezocht. Daarnaast 
blijft er voldoende ruimte voor zonnekloppers en spelactiviteiten. Dit initiatief behoort tot de 
aantrekkelijkste sportcomplexen in Nordrhein-Westfalen. 
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In Langenfeld (Rheinland) werd een kraterlandschap, ontstaan uit vroegere baggermeren, 
volledig gerecultiveerd. De meren werden met elkaar verbonden en omdat het recreatiegebied 
dicht bij een stad gelegen is werd het voorzien van bus- en tramlijnen en een 
autosnelwegaansluiting. 
Het stadscentrum van Düsseldorf en Keulen liggen elk slechts een 15-tal minuten met de 
wagen verwijderd. Het water ligt in het waterzuiveringsgebied van de waterwinning 
Langenfeld-Monheim. Dankzij de waterwerken wordt de kwaliteit van het water streng 
gecontroleerd. 
De metingen hebben aangetoond, dat de waarden zich door het intensief gebruik van het 
meer, beter hebben ontwikkeld dan in de aangrenzende baggermeren, waar niet aan 
watersport wordt gedaan. 
 

Milieu- en waterecologische aspecten. 

 
Hoe het functioneert: 
Een elektrische motor van ongeveer 60 PK drijft een dubbele kabel aan van ongeveer 1,6 km 
lang en 10 mm dik. De kabel wordt op een hoogte van circa 5 tot 8 m in een afgesloten 
rechthoek of vijfhoek boven het wateroppervlak bewogen over horizontale draairollen. De 
draairollen worden gedragen door hoekmasten voorzien van consolen. 
 
Bedrijfsvorm: 
De kabelbaan installaties worden door beroepsmensen geëxploiteerd. De kosten voor de 
actieve waterskiërs bedragen slechts een deel van de kosten bij regelmatig gebruik. 
 
Waterskisport aan de kabelbaan: 
De kabelbaaninstallatie maakt het sportieve waterskiën net zo goed mogelijk als met de boot. 
De disciplines van de waterskisport: slalom, figuren, springen, wakeboarden, blootvoets 
waterskiën en waterskiën voor andersvaliden aan een kabelbaan zijn al jaren een gevestigde 
waarde, zowel in de recreatiesport als in de erkende nationale en internationale wedstrijden, 
tot en met een wereldkampioenschap toe. 
 
Sparen van natuurlijke energie: 
De kabelbaan vervangt met haar capaciteit ongeveer 30 motorboten. 
Een vergelijking van het energieverbruik met dat van het traditionele waterskiën aan de boot 
geeft volgende waarden per uur: 

Motorboot: 60 Kw/skiër 
 Kabelbaan:   4 Kw/skiër 
 
Sparen van brandstof: 
Bij het gebruik van de kabelbaan wordt geen motorbrandstof gebruikt, daar ze door een 
elektrische motor wordt aangedreven. 
 
Geen uitlaatgassen: 
Er ontstaan dus geen uitlaatstoffen. 
 
Geen lawaai: 
De kabelbaan wordt elektrisch aangedreven en vrijwaart de omgeving dus van 
geluidsoverlast. 
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Geen watervervuiling: 
Er worden geen energiestoffen gebruikt en dus is watervervuiling uitgesloten. 
 
Verbetering van de kwaliteit van het water: 
Recent wateronderzoek op plaatsen waar gewaterskied wordt, toont aan dat door het constant 
opstuiven van het water permanent zuurstof aan het water wordt toegevoegd. Het 
zuurstofgehalte is daarom aanzienlijk hoger in waterskimeren dan in nabije, niet gebruikte 
meren. 
 
Dit neveneffect van de kabelbaan is vergelijkbaar met een kunstmatige luchttoevoer. Deze 
methode wordt ook vaak aangewend bij water dat dreigt af te sterven door vervuiling. 
 
Daar er bij kabelbaan waterskiën 90 % van de verbruikte energie aan het opstuiven van het 
water wordt besteed kan men ervan uitgaan dat per verbruikte kWh circa 1 kg zuurstof aan het 
water wordt toegevoegd. Op een gemiddelde dag, dus bij 50 % bezetting maakt dat 10 uur x 
10 skiërs x 0,5 x 4 kW x 1 kg/kWh = 200 kg zuurstof per dag, dus in het hoogseizoen tot zes 
ton zuurstof per maand. De eerste positieve effecten in ecologisch vervuilde wateren kunnen 
al na één maand vastgesteld worden. 
 
Bovendien: Het nitraatgehalte in het waterskimeer Langenfeld bedroeg na metingen door het 
waterbeheer slechts 13 mg/l terwijl het gehalte in de nabije meren 56 tot 86 mg/l mat. 
 
Minder oppervlakte verbruik: 
Ontspanningsruimten zijn schaars. Een kabelbaaninstallaties is zowel milieuvriendelijk als 
oppervlakte besparend. 
 
Er is een oppervlakte van ongeveer vier tot zes ha nodig en dus kan een kabelbaaninstallatie 
op kleine meren, op uitgezakte terreinen of op artificieel aangelegde watervlakken vanaf 110 
x 365 m. 
Dat is ook mogelijk in de nabijheid van dichtbevolkte gebieden, in het stadsgebied of op 
gerecultiveerde industrieterreinen. Zo kunnen er tot 300 watersporters per dag een 
milieuvriendelijke actieve sport beoefenen. (Achter een boot slechts een tiental per dag). 
 
Toeristische aspecten: 
Waterski heeft toekomst. Volgens een druk overlegde vrijetijdsstudie van het Duitse Instituut 
van Vrije Tijd behoort waterski tot de meest geliefde sporttakken. 
Alleen het varen met de motorboot, paardrijden en zeilen zijn meer gekozen sporten. 
 
Het aanbod volstaat niet. 
De werkelijke mogelijkheden om de waterskisport te beoefenen zijn tot nu toe buitengewoon 
klein en dat heeft niet weinig te maken met de beperkte mogelijkheden van ruimtelijke 
ordening, de al vermelde dringende vraag naar geschikte wateroppervlakten en de kosten van 
het traditionele waterskiën. De huidige aanbiedingen om vrije tijd door te brengen voldoen 
daarom niet aan de wensen van veel mensen. 
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Toename van het toerisme:  
Het feit dat er veel attractieve sportmogelijkheden zijn is een belangrijk aspect voor de 
bevordering van het toerisme. Zo kan zowel de recreatie als het toerisme doeltreffend 
aangemoedigd worden. Bovendien kan men dit eventueel met de mogelijkheid tot 
overnachting combineren. In de meeste regio's bestaat nog steeds een aanzienlijke vraag naar 
waterski accommodaties. 
 
De weg naar een vriendelijke sport: 
Omdat er geen motorboot meer wordt gebruikt is kabelbaan waterskiën een milieuvriendelijke 
sport. 
 
Het aspect vrijetijdsbesteding. 
De gewenste vrijetijdsbesteding van actieve sporters en bezoekers wordt door de 
kabelbaaninstallatie vergemakkelijkt (o.a. ontspanning zo dicht mogelijk bij huis, meer tijd 
om op één plaats te blijven, kortere afstanden). 
 
De praktijk van de kabelbaaninstallaties die tot nu in gebruik zijn, heeft aangetoond dat een 
belangrijk deel van de sporters die vroeger met een motorboot skieden, zijn overgegaan op de 
kosten- en tijdsbesparende kabelbaan. Sommigen hebben hun eigen motorboot verkocht of 
gebruiken hem enkel nog in de vakantie. Voor het skiën met motorboot zijn er minstens twee 
personen nodig (de bestuurder en de waarnemer). Bovendien moet de eigenaar van een 
waterskiboot over speciale waterski uitrusting beschikken. Dit alles is niet vereist bij de 
kabelbaan. 
 
Als we de mogelijkheden vergelijken blijkt dat bij de traditionele waterski 30 boten met 60 
bestuurders en waarnemers nodig zijn plus parkeerruimte voor de voertuigen met trailer. Een 
kabelbaaninstallatie kan bediend worden door slechts drie personen. 
 
Andere effectieve pluspunten van deze zuinige vrijetijdsbesteding zijn:  

1) Het kabelbaan waterskiën is aanzienlijk goedkoper. 
Ongeveer 20 à 25 euro voor twee uren, tegenover 1,50 à 2,50 euro per minuut of meer, 
voor het traditionele waterskiën achter een boot. 

2) Met een kabelbaaninstallatie kunnen grotere groepen tegelijkertijd les nemen en de 
sport beoefenen. En hierbij denken we in de eerste plaats aan klassen in schoolsport 
verband. 

 
Vermindering van de druk op het landschap: 
Tot nu toe werden de kabelbaanterreinen door hun attractieve karakter vooral bezocht door 
mensen die niet aan sport doen en door wandelaars. Meestal blijven ze enkele uren op het 
terrein.  
 
Dat is een wenselijk neveneffect en wordt door de indeling van de gebouwen doelmatig 
verwerkt (rechtstreekse toegang, mogelijkheid om een kijkje te nemen op de hoogst 
interessante startplaats). 
 
De waterskiterreinen zijn speciaal ingericht voor bezoeker en er zijn voldoende 
parkeerplaatsen voorzien. Paden en wandelwegen worden aangelegd waar nodig. Voor de 
bezoekers worden er op het terrein allerlei activiteiten aangeboden. Ook voor het verzamelen 
en verwijderen van afval wordt gezorgd en er zijn uiteraard ook sanitaire voorzieningen. 
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Op deze manier kan ook "lichte ontspanning" plaats vinden, zonder dat de vrije tijd moet 
geregeld worden door voorschriften om het milieu te beschermen. 
 
Een doelmatige indeling van alle accommodaties werkt zo onrechtstreeks een vermindering 
van de druk op ecologisch kwetsbare gebieden in de hand. 
 
Geen schade aan oevers en planten. 
Bij het gebruik van een kabelbaaninstallatie ontstaat er geen boeggolf zoals bij een motorboot 
wel het geval is. Daardoor kan er geen erosie van de oevers ontstaan. Voor sporters en 
bezoekers worden er paden aangelegd. 
 
Geen gevaar voor vissen: 
Visserij experten verklaren dat er veel vis samenschoolt vlakbij de plaatsen waar het water 
sterk wordt omgewoeld (dus vooral aan de startplaats), omdat daar meer zuurstof aan het 
water wordt toegevoegd. 
 
Veiligheid: 
Kabelbaan waterskiën is ongetwijfeld veiliger dan waterskiën achter de boot. De skiërs skiën 
op een technisch vereiste veiligheidsafstand van een 90 tot 100 m achter elkaar. 
Verwondingen door de boot zijn natuurlijk uitgesloten. 
 
Alle waterski apparatuur wordt in Duitsland door de technische keuringsdienst gecontroleerd 
en regelmatig getest. Er zijn een aantal waterskicomplexen in de USA waar enorm strenge 
veiligheidsnormen worden geëist en waar aan de exploitanten een hoge aansprakelijkheid 
wordt toegemeten. De verzekeringspremies die daar gerekend worden weerspiegelen de 
bereikte veiligheidsstandaard: 0,4 Cent/Mile (ter vergelijking: voor Amerikaanse 
personenwagens ligt die premie op 0,8 Cent/Mile). 
 
De verzekeringspremies voor wettelijke aansprakelijkheid t.o.v. derden is ook in Duitsland 
aanzienlijk lager dan voor personenwagens met vergelijkbare km-prestaties. In bepaalde 
gevallen worden ze door de verzekeraars nog verminderd door het klein aantal 
schadegevallen. 
De schadevergoeding voor het kabelbaan waterskiën bedraagt wereldwijd minder dan 
0,0025 euro per afgelegde waterski kilometer. 
 
Het aantal ongevallen bedraagt statistisch gezien gemiddeld 0,0015 op 35 miljoen km gevaren 
waterski afstand, waarbij het tot nu toe om typische sportkwetsuren ging, die in principe bij 
elke sport kunnen voorkomen. 
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Belgisch Kampioenschap Cableski (Kabelbaan waterskiën) 
 

Het Belgisch Kampioenschap wordt, indien het wordt georganiseerd, in Nederland 
georganiseerd, omdat er in België op dit ogenblik geen homologeerbare kabelbaaninstallaties 
bestaan voor klassiek skiën. 
 

Samenvatting van het reglement voor het Belgisch Kampioenschap 

 
• Alle skiërs met een geldige wedstrijdlicentie van Waterski Vlaanderen of van de FFSNW 

mogen deelnemen. 
• Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 Euro per onderdeel, en moet ter plaatse betaald worden 

voor de aanvang van de wedstrijd (tenzij het wedstrijdreglement anders voorschrijft). 
• Inschrijvingen door middel van het wedstrijdinschrijvingsformulier is terug te bezorgen 

aan het waterski secretariaat, Bekersveld 9, 2630 Aartselaar, uiterlijk de maandag 
voordien. 

• Er zijn drie onderdelen waarvoor men kan inschrijven: slalom, figuren en schansspringen. 
• Alle Belgische deelnemers skiën samen in één “Open” reeks, heren en dames samen, en 

worden geklasseerd volgens de E&A Overall punten. 
• De eerste zes van elk onderdeel mogen deelnemen aan de Finale in dat onderdeel. 
• Er is geen interclub klassement. 
• De titel van Belgisch Kampioen wordt toegekend aan de eerste Belg in elk onderdeel en in 

de combinatie. 

De onderliggende categorieën en hun technische voorwaarden (2015) 

 
 1 = De categorie 
 2 = De geboortejaren om in 2015 tot deze categorie te behoren 
 3 = De maximum startsnelheid 
 4 = Maximum snelheid in slalom (inkorten aan …) 
 5 = Maximumsnelheid in schansspringen 
 6 = Schanshoogte 
 

1 2 3 4 5 6 
Junioren U-15 
heren 

00 & + 40 58 51 1,50 

Junioren U-19 
heren 

96 – 99 46 58 54 1,50/1,65 

Open heren --- 46 58 57 1,65/1,80 
Senioren heren 79 & - 46 55 57 1,50/1,65 
      
Junioren U-15 
dames 

00 & + 37 55 48 1,50 

Junioren U-19  
dames 

96 – 99 43 55 51 1,50 

Open dames --- 43 55 54 1,50/1,65 
Senioren dames 79 & - 43 55 51 1,50 
 
 


