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INSCHRIJVEN (OF UITSCHRIJVEN) VOOR CABLE 

WAKEBOARD WEDSTRIJDEN OF JURY SEMINARS 
 

Stap 1: Zorg dat je in orde bent met je WSV lidmaatschap en je wedstrijdlicentie.  

 Beiden zijn via de club te regelen! 

 Je lidkaart is te zien in digitale vorm in je online ledenprofiel op lid.waterski.be.  

o Je vind die pagina ook via onze website op www.waterski.be - lidmaatschap en 

via de knop bovenaan de homepage “mijn WSV”. 

o In je ledenprofiel kan je op het tabblad “competitie” ook nagaan of je club je 

wedstrijdlicentie heeft aangeduid.  

 Je wedstrijdlicentie. Welke licentie heb je wanneer nodig? 

o Geen licentie: niet-officiële wedstrijden zoals Hyperlite Rookie Tour of 

deelname aan seminars 

o Promolicentie: voor een eenmalige deelname aan een officiële wedstrijd in 

België 

o Wedstrijdlicentie: wanneer je deelneemt aan meerdere officiële wedstrijden 

(ongeacht in België of buitenland) OF deelname aan eender welke officiële 

wedstrijd in het buitenland 

Meer info op https://www.waterski.be/federatie/competitie/wedstrijdlicenties/ 

 

Stap 2: log in op je profiel op cablewakeboard.net (of registreer indien de 1e keer op deze site) 

 

 

  



Stap 3: schrijf je in voor de gewenste competitie / juryseminarie 

 

 

 

 

Stap 4: Wat als je je wil uitschrijven?  

Wil je je terug uitschrijven? Vb heb je je in een foute reeks ingeschreven? 

Op dezelfde manier zoals hierboven: naar het tabblad “my competition”, en dan helemaal naar 

onder scrollen: eerst zie je de volledige lijst van alle mogelijke competities waarvoor je je kan 

inschrijven, en pas daaronder is het overzicht van ‘joined competitions’, dus de competitie waarvoor 

je reeds bent ingeschreven. Daar kan je met de rode bol aan de rechterkant je terug uitschrijven. 

 

Als je bent ingelogd, ga 

naar het tabblad “my 

competition” 

Selecteer de juiste competitie (let op de juiste 

discipline: wakeboard of wakeskate of wakeboard 

seated. De reeks seated is voorbehouden aan G-

sporters.) 

Selecteer de juiste categorie en 

bevestig op “join the competition” 


