
 

INFO  TOU  2017/1 
 

 

Aan de wedstrijdskiërs, de betrokken officials en de organisatoren, 
 

Bijlagen 
* De nationale wedstrijdkalender 2017. 

* Overzicht van de technische voorwaarden 2017. 

 

 

Verzending van de informatie bulletins 
Buiten de officials en de organisatoren krijgen enkel de gekende wedstrijdskiërs en de skiërs 

die in het bezit zijn van een WEDSTRIJDLICENTIE of van een PROMOLICENTIE 

2016 of 2017 deze reeks mededelingen waarvan er jaarlijks een zevental verstuurd worden. 

Om aan eender welke wedstrijd te mogen deelnemen moet men trouwens een 

wedstrijdlicentie of een promolicentie hebben voor het lopende kalenderjaar. 

 

Noteer alvast dat dit jaar het Belgisch Kampioenschap zal plaatsvinden in de S.W.K. 

(Schoten) het weekend van 29-30 juli. 

 

 

Het secretariaat van de KBWSF 
Om het secretariaat te bereiken waar alle zaken behandeld worden die betrekking hebben op 

wedstrijden die vermeld staan op de nationale of internationale kalender : 

= Bekersveld 9 te 2630 Aartselaar 

= Telefoon : 03/271.06.41  (Sid Adriaensen) 

= E-mail : kbwsf@h2oski.be  (niet het getal 20 maar wel h2o van een watermolecule). 

 

 

Vademecum 2017 
Zowel Waterski Vlaanderen als de FFSNW zetten binnenkort  het vademecum met de 

bijkomende reglementen, de standings list van vorig jaar, de lijsten van de officials en van de 

wedstrijdskiërs, de records, enz.. op hun website. 

Al degenen die het vademecum wensen kunnen het gratis downloaden van het internet. 

Voor Waterski Vlaanderen : www.waterski.be 

Voor de FFSNW : www.skinautique.be  
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Officials gezocht 
We zijn op zoek naar mensen die zich belangeloos willen inzetten bij onze wedstrijden. 

Bijvoorbeeld ouders die zich toch vervelen tijdens een wedstrijddag. 

Naast juryleden hebben we ook mensen nodig die zich willen bezighouden met bv. het 

opstellen van camera’s, met het nameten van de technische installaties, enz.. 

Neem contact met ons (kbwsf@h2oski.be) of kom eens naar de jurytoren en we zullen je 

hartelijk ontvangen. Want als we geen nieuwe officials vinden dan bloedt de sport dood. 

 

 

Wereldspelen 
Kate Adriaensen (slalom en figuren) en Olivier Fortamps (figuren) werden door de IWWF en 

door het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité) geselekteerd voor de 

Wereldspelen 2017 in Wroclaw Polen. 

 

 

Europese en Wereldkampioenschappen 
Skiërs die interesse hebben om deel te nemen aan één van onderstaande wedstrijden gelieven 

zo snel mogelijk het waterski secretariaat hiervan in te lichten (kbwsf@h2oski.be). 

Dan krijg je verder persoonlijke informatie omtrent de deelnemingsvoorwaarden, enz.. 

 

=  13-16/07/2017 Wereldkampioenschap        Under-21 Dnipro, UKR 

=  02-06/08/2017 Europees Kampioenschap   U-14 & U-17 Sesena, ESP 

=  02-06/08/2017 Europees Kampioenschap   Under-21 Sesena, ESP 

=  10-13/08/2017 Europees Kampioenschap   35+  Roma, ITA 

=  03-10/09/2017 Wereldkampioenschap        Open  Paris, FRA 

=  20-23/09/2017 Europees Kampioenschap   Open  Fischlham, AUT 

 

 

De internationale wedstrijdkalender - wedstrijden in het buitenland 
De voornaamste internationale wedstrijden staan ook op de nationale kalender vermeld. 

Iemand die de complete internationale kalender wenst kan die vinden op www.iwwf-ea.eu. 

 

 

Tricks  Tour 
We starten opnieuw met een Tricks Tour, een serie figuren wedstrijden. 

Bedoeling is de clubs de kans te geven om met een minimum aan inzet en middelen een 

wedstrijd te organiseren. Ook die clubs die niet over een slalombaan of springschans 

beschikken kunnen op die manier een echte wedstrijd op hun watervlak hebben. 

 

Voor dit jaar hebben we alvast vier clubs die een stop van de Tricks Tour organiseren : 

= 25 /06 M.W.K. 

= 16/07 R.N.V. 

= 26/08 R.Y.C.S.M. 

= 27/08 VVW-Gierle 

 


