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     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 & Wakeboard Federation (IWWF) 

 

en kunnen teruggevonden worden via de website 

 

www.waterskieurope.com  → Rules. 

 

Je vindt op deze website trouwens ook de Europese Additional Rules en via de link 

naar “Learn @ Europe Waterski”  tevens tal van nuttige documenten. 

 

 

 

Je kan ook via de website van Waterski Vlaanderen 

 

“www.waterski.be” 

 

Selecteer dan “Klassiek” en onder Internationale reglementen vindt je een link naar 

 

het Tournament Rulebook 

 
(https://www.waterski.be/klassiek/wedstrijdreglementen/#internationaal) 

 

 

 

 

 
  

http://www.waterskieurope.com/
https://www.waterski.be/klassiek/wedstrijdreglementen/#internationaal
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DE  NATIONALE  TECHNISCHE  REGLEMENTEN 
 

 

 

1 ALGEMEENHEDEN 
 

 

1.1 ONDERWERP  VAN  DEZE  REGLEMENTEN 

 

In het algemeen zijn de technische reglementen van de IWWF en de wijzigingen die er door de EC 

of door E&A werden aangebracht van toepassing, tenzij onderhavige tekst ze uitdrukkelijk 

aanpassen. 

EC  =  The European Confederation. 

E&A = Europe & Africa Confederation.. 

Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt en zijn evenwaardig in dit document. 

 

In onderhavige tekst wordt de KBWSF of naargelang de instanties die voortkomen uit de KBWSF 

en de verschillende problemen beheren die met de praktijk van de klassieke onderdelen te maken 

hebben de Technische Commissie genoemd, afgekort de TC. 

 

 

1.2 UITZONDERINGEN  OP  DEZE  REGLEMENTEN 

 

Indien voor om het even welke reden deze reglementen niet toepasselijk zouden zijn, of indien de 

organisator wenst af te wijken, moet de TC ervan tijdig op de hoogte worden gebracht. De 

gewenste wijzigingen moeten gemotiveerd worden opdat de TC ze eventueel zou kunnen 

goedkeuren. 

 

De organisator zal de deelnemers verwittigen van eventuele wijzigingen op het ogenblik van hun 

inschrijvingen. 

Indien dit onmogelijk blijkt, zullen de deelnemers verwittigd worden met behulp van de valven en 

dit voor de aanvang van de wedstrijd. 

 

 

1.3 AMENDEMENTEN  OP  DEZE  REGLEMENTEN 

 

De reglementen kunnen om het even welk ogenblik door de TC geamendeerd worden. 

Deze beslist over de te volgen procedure. 

 

Een amendement op deze reglementen wordt als van kracht beschouwd wanneer het voorkomt in 

een goedgekeurd punt van het verslag van de TC vergadering die tot deze wijziging besloot. 

 

Voor het van kracht geworden amendement zal de TC beslissen over het tijdstip dat het van 

toepassing wordt. 
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1.4 HET  IWWF  REGLEMENT  EN  DE  BELGISCHE  REALITEIT 

 

De Technische Reglementen van de IWWF moeten voor de wedstrijden in België beschouwd 

worden als een richtlijn. 

Het gaat immers om het reglement dat geschreven werd met het oog op een Wereldkampioenschap, 

en dat is een heel andere dimensie dan de Belgische realiteit. 

De wedstrijden in ons land zijn van een heel ander (lager) niveau en we kunnen onmogelijk voor 

elke wedstrijd alle bepalingen naleven. 

Het IWWF reglement kan dan ook nooit aangehaald worden om in te gaan tegen een beslissing of 

handelswijze van een organisator, wedstrijd official of andere medewerker. 
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2 ADMINISTRATIE 
 

 

2.1 DE KALENDER 

 

2.1.1 Samenstelling van de nationale kalender 

De nationale kalender (klassieke afdeling) bevat het volgende: 

- Belangrijke internationale wedstrijden in het buitenland 

- De internationale wedstrijden in België 

- De nationale wedstrijden 

- Andere manifestaties die in verband staan met waterski 

 

 

2.1.2 Nationale wedstrijden 

De nationale klassieke wedstrijden worden onderverdeeld in vijf categorieën: 

TOU-RC = Wedstrijden waarvoor de Record Capability homologatie aangevraagd wordt. 

TOU-SL = Wedstrijden waarvoor de Standings (= Rankings) List homologatie aangevraagd  

       wordt. 

TOU-NH = Wedstrijden waarvoor de Normale homologatie aangevraagd wordt. 

TOU-RS = Wedstrijden waarvoor geen homologatie aangevraagd wordt maar die toch tot een  

       zekere limiet beperkt meetellen voor de BSL (Belgian Standings List). 

TOU-N = Wedstrijden waarvoor geen homologatie aangevraagd wordt. 

 

 

2.1.3 Het opstellen van de nationale kalender 

De TC zal de nationale kalender ten laatste tegen één maart opstellen aan de hand van de volgende 

principes:  

• Er mag geen enkele andere wedstrijd in dezelfde discipline plaatsvinden op de data van de 

Belgische kampioenschappen. 

• Er mogen niet meerdere gehomologeerde wedstrijden in dezelfde discipline plaatsvinden op 

dezelfde datum. 

• De nationale wedstrijden moeten plaatsvinden tussen 01/04 en 31/10. 

• De internationale wedstrijden (TOU-Int) die zich in België afspelen zijn onderworpen aan 

bijzondere bepalingen opgesteld door de IWWF, door de EC of door E&A. 
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2.1.4 Aanvragen om te organiseren 

De organisatoren moeten uiterlijk tegen 01/02 bij de TC hun aanvraag om te organiseren indienen, 

erbij vermeldende in grote lijnen welk soort manifestatie en de omstandigheden waarin deze 

manifestatie zich zal afspelen (datum, categorie, plaats, onderdelen, deelnemingsvoorwaarden, 

gastvrijheid, ...). 

 

Voor RC wedstrijden en wedstrijden met een cash prijs van meer dan 2.500 Euro moet de aanvraag 

bij de TC binnenkomen voor 01/11 van het voorafgaande jaar. 

Voor SL wedstrijden die op de internationale kalender moeten komen, of waarvan de organisator 

wenst dat ze op de internationale kalender komen, moet de aanvraag bij de TC binnenkomen voor 

15/01 van het lopende jaar. 

Voor NH wedstrijden moet de aanvraag bij de TC binnenkomen uiterlijk één maand voor datum 

van de wedstrijd. 

De TC beslist over de opportuniteit om al dan niet over te gaan tot het inschrijven van een wedstrijd 

op de internationale kalender. 

 

Wat de internationale wedstrijden van de IWWF of van E&A betreft waar een keuze moet gemaakt 

worden tussen verschillende federaties (dus geen simpele inschrijving op de internationale 

kalender), moet bovendien het akkoord van het bestuursorgaan van de KBWSF gevraagd worden. 

 

 

2.1.5 Het toekennen van een organisatie 

Voor de wedstrijden die ingeschreven staan op de internationale kalender, staat deze inschrijving 

gelijk aan een definitieve toekenning. Voor de overige wedstrijden kan de TC de organisatie in 

principe toekennen vanaf  01/11 van het voorafgaande jaar. 

Deze principiële toekenning houdt in dat de voorziene datum voor die wedstrijd voorbehouden 

blijft, behoudens wijzigingen aan de kalender aan te brengen wegens onvoorziene verschuivingen 

in de internationale kalender. 

 

Het definitief toekennen van een wedstrijd gebeurt in de loop van de maand februari 

De aanvragen die na 01/02 worden ingediend zullen van geen enkele voorrang genieten, wat ook 

het belang van de wedstrijd weze. 

 

Nochtans kan een club na het afsluiten van de kalender (01/03) nog … 

TOU-NH wedstrijden aanvragen op voorwaarde dat : 

• Zij zelf voldoende gekwalificeerde officials vindt die bereid zijn om te functioneren; 

• De aanvraag om te mogen organiseren minstens één maand op voorhand binnenkomt bij het 

Bureau van de TC. 

• Het Bureau van de TC akkoord is; 

• Alle normale modaliteiten van de TOU-NH wedstrijden gerespecteerd worden. 

 

TOU-N wedstrijden aanvragen op voorwaarde dat: 

• Zij zelf een nationale rechter voorstelt die akkoord is om juryvoorzitter te zijn; 

• De kalendertaks minstens één maand op voorhand betaald is; 

• Het Bureau van de TC akkoord is; 

• Alle normale modaliteiten van de TOU-N wedstrijden gerespecteerd worden. 
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Indien een TOU-RC, SL of NH uiteindelijk niet gehomologeerd wordt door de EC, en de TC is van 

oordeel dat dit te wijten is aan een slechte voorbereiding van de wedstrijd of aan slechte wil van de 

organiserende club, dan zal de TC kunnen beslissen dat deze club voortaan geen gehomologeerde 

wedstrijden meer mag inrichten totdat een prehomologatie aangetoond heeft dat de installaties in 

orde zijn. 

Deze prehomologatie zal aangerekend worden aan 150 Euro. 

 

 

2.1.6 De kalendertaksen 

De clubs die wedstrijden organiseren betalen de kalendertaksen aan hun landelijke federatie. 

De landelijke federaties betalen deze kalendertaksen door aan de betrokken Technische Commissie 

(= TC) van de KBWSF-FRBSN. 

 

Het is de landelijke federatie die de aanvraag en de gewenste wedstrijddatum officieel doorgeeft 

aan de betrokken TC van de KBWSF zodat de wedstrijd op de nationale en/of internationale 

kalender kan geplaatst worden. 

 

De organisator die beslist een wedstrijd te annuleren is ertoe verplicht de TC hiervan minstens één 

maand op voorhand van op de hoogte te brengen. Zoniet zal hij bij de eerstvolgende gelijkaardige 

reservatie van een datum dubbele kalendertaks moeten betalen, bovenop de boete die de EC 

hiervoor zal opleggen. 

 

Behoudens heirkracht, als dusdanig door de TC erkend, zal het reserveren van een datum op de 

nationale kalender van één maart, tot gevolg hebben dat de kalendertaks verschuldigd blijft. 

 

De hierna vermelde bedragen kunnen variëren in volgende gevallen: 

• Het inschrijven van een wedstrijd op de internationale kalender houdt het engagement in van de 

organisatoren om aan de KBWSF de taksen en organisatierechten terug te betalen die 

verschuldigd zijn aan de internationale instanties en dit bovenop de normale nationale taksen. 

De EC homologatietaksen zijn evenwel inbegrepen in de normale nationale taksen. 

• Indien de wedstrijd een commerciële benaming heeft, of indien het totaal aan prijzengeld of de 

tegenwaarde ervan de 2.500 Euro overtreft, dan zal de TC een supplementaire taks opleggen 

aan de organisator. 

Deze bedraagt in principe 10 % van de tegenwaarde. 

• Er is geen optelling van taksen bij gecombineerde wedstrijden. 

Als een club tegelijkertijd wedstrijden organiseert in verschillende afdelingen, dan worden de 

taksen niet opgeteld maar is enkel de hoogste taks verschuldigd. 
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Het bedrag van de kalendertaksen ligt als volgt:  

 

Afdeling  Waterski  (TOU): 

   =  350 €  minimum voor een internationale TOU wedstrijd (te onderhandelen met de TC), 

                   plus 10 € per deelnemer vanaf de 36° deelnemer. 

   =  300 €  voor het Belgisch Kampioenschap of voor de Beker van België, 

                   plus 10 € per deelnemer vanaf de 31° deelnemer. 

   =  250 €  voor een TOU-RC, een TOU-SL of een TOU-NH, 

                   plus 10 € per deelnemer vanaf de 26° deelnemer. 

   =  125 €  voor een TOU-SL of een TOU-NH midweek wedstrijd, 

                   plus 10 € per deelnemer vanaf de 14° deelnemer. 

   =  125 €  voor een TOU-RS, 

                   plus 10 € per deelnemer vanaf de 14° deelnemer. 

   =    50 €  voor een TOU-N. 

 

Afdeling  Kabelbaanwaterskiën  (TEL): 

   =  350 €  voor een internationale TEL wedstrijd. 

   =  100 €  voor elk ander type wedstrijd TEL. 

 

Afdeling  Blootvoeten  (BAR): 

   =  350 €  voor een internationale BAR wedstrijd. 

   =  100 €  voor elk ander type wedstrijd BAR. 

 

Afdeling  Wakeboarding  (WAK)   -   boot en kabel : 

   =  350 €  voor een internationale WAK wedstrijd. 

   =  250 €  voor elk ander type wedstrijd WAK. 

   =  125 €  voor een “one star”wedstrijd. 

 

Afdeling  Andersvaliden  (DIS): 

   =  350 €  voor een internationale DIS wedstrijd. 

   =    50 €  voor elk ander type wedstrijd DIS. 

 

Afdeling  Show  (SHOW): 

   =  350 €  voor een internationale SHOW wedstrijd. 

   =  250 €  voor elk ander type showwedstrijd. 

 

Afdeling  waterskikoersen  (RAC): 

   =  400 €  minimum voor een internationale koers (te onderhandelen met de TC). 

   =  400 €  voor een RAC-A. 

   =  200 €  voor een RAC-B. 

 

Verklaring  van  de  gebruikte  afkortingen 

Internationaal = Wedstrijd die aangekondigd word als open voor buitenlandse deelnemers. 

TOU-RC = Wedstrijd die aangekondigd wordt als Record Capability gehomologeerd. 

TOU-SL = Wedstrijd die aangekondigd wordt als Standings List gehomologeerd. 

TOU-NH = Wedstrijd die aangekondigd wordt als Normal gehomologeerd. 

TOU-RS = Wedstrijd Regional Standard, niet-gehomologeerd 

TOU-N = Wedstrijd die aangekondigd wordt als niet gehomologeerd. 

RAC-A = Koers tellende voor het Belgisch Kampioenschap. 

RAC-B = Koers die niet meetelt voor het Belgisch Kampioenschap. 
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2.2 PROGRAMMA 

 

2.2.1 Programma en uurrooster 

De organisator moet bij het indienen van zijn aanvraag tot organiseren de data preciseren wanneer 

de wedstrijd zich zal afspelen. Elke wijziging op dit gebied moet de goedkeuring van de TC 

bekomen. 

De wedstrijden moeten op een redelijk uur aanvangen en eindigen. 

Na afloop moet de prijsuitreiking gedaan zijn voor 20.00 uur en liefst zo vroeg mogelijk. 

 

 

2.2.2 Familiarisatie (training) 

Een organisator moet geen familiarisatie voorzien. 

Bij het springen zijn er drie sprongen in de voorronde. 

 

 

2.2.3 Startorde 

De wijze waarop de startorde van de deelnemers wordt opgesteld moet gespecificeerd worden in 

het wedstrijdreglement. Zoniet gaat men over tot lottrekking. 

Indien aanwijzingen qua uurrooster voor de individuele starten verstrekt worden, moeten deze 

beschouwd worden als zuiver indicatief, en het niet naleven van deze uurrooster kan in geen geval 

ingeroepen worden door een deelnemer die niet klaar zou zijn aan de start als hij daartoe geroepen 

wordt. 

De TC raadt de organisatoren aan in hun wedstrijdreglement en/of in het programma startseries te 

voorzien indien zij een groot deelnemersveld verwachten. In dat geval is het aangeraden de series 

in te delen naargelang wat men kan presteren, en niet naargelang categorie/leeftijd/geslacht. 

 

 

2.2.4 Prijsuitreiking 

Behalve indien de prijsuitreiking voorzien werd op het programma zoals het door de TC werd 

goedgekeurd, moet zij plaatsvinden van zodra de resultaten beschikbaar zijn. 

De skiërs en teamcaptain hebben de morele verplichting aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. In 

geval van belet moeten zij zich verontschuldigen bij de organisatievoorzitter.  

Een skiër die niet persoonlijk aanwezig is bij een prijsuitreiking zal geen rechten kunnen laten 

gelden op het aandenken en/of de ereprijs, beker of trofee verbonden aan zijn klassement. Nochtans 

behoudt hij wel de eventuele titel verbonden aan zijn klassement en behouden zijn resultaten hun 

waarde. 

 

 

2.2.5 Wedstrijdreglementen 

Uitgezonderd elders vermelde bijzondere specificaties moet de organisator minstens twee maand 

voor zijn wedstrijd aan de TC een ontwerp van wedstrijdreglement voorleggen. 

Voor de wedstrijden van categorie TOU-RC, TOU-SL, TOU-NH en TOU-RS moet dit reglement 

voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de TC vooraleer het door het waterskisecretariaat zal 

verstuurd worden naar de betrokken skiërs en officials. 

In geval de TC wijzigingen vraagt aan het reglement, en het definitieve reglement komt niet toe bij 

de TC drie weken voor de wedstrijd, zal het Bureau van de TC autoritair de wijzigingen aanbrengen 

die het nuttig acht. 

Indien geen wedstrijdreglement tijdig toekomt bij de TC is het basisreglement van die categorie 

wedstrijden van toepassing. 
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2.3   INSCHRIJVINGEN  EN  DEELNEMINGSVOORWAARDEN. 

 

2.3.1 Administratieve verplichtingen bij deelname 

Buiten de speciale voorwaarden vermeld in het wedstrijdreglement, en uitgezonderd de deelnemers 

die beschouwd worden als buitenlanders, (art. 10.2), moeten alle deelnemers een lidkaart hebben 

van WSV of van de FFSNW voor het aan gang zijnde jaar, en vertegenwoordigen zij enkel de club 

waarlangs zij hun lidkaart verkregen. 

Van zodra een skiër aan een wedstrijd deelnam voor een club kan hij datzelfde jaar niet meer 

uitkomen voor een andere club. 

 

De wedstrijdlicentie. 

De wedstrijdlicentie is verplicht bij deelname aan eender welk type wedstrijd. 

Enkel voor wie bij WSV is aangesloten volstaat evenwel een promo wedstrijdlicentie voor 

deelname aan een TOU-N of bij eenmalige deelname in de eigen organiserende club.  

 

 

2.3.2 Deelname van buitenlanders aan Belgische wedstrijden. 

Voor het Belgisch Kampioenschap: zie art 6.1.2. 

Voor de Beker van België: zie art 6.2.4. 

 

Als een buitenlander een lidkaart van WSV of FFSNW heeft kan hij deelnemen aan alle andere 

Belgische wedstrijden. 

Een buitenlander zonder licentie van WSV of FFSNW moet ingeschreven worden door zijn 

nationale federatie. 

Men spreekt dan over een internationale wedstrijd met alle gevolgen van dien. 

Dergelijke skiërs zullen deelnemen ten zelfde titel als de nationale skiërs. 

Indien een organisator buitenlandse skiërs wenst uit te nodigen moet hij de TC raadplegen en strikt 

haar instructies volgen betreffende de procedure opdat de regels en gebruiken van de EC zouden 

gerespecteerd worden. 

 

 

2.3.3 Deelnemingsvoorwaarden 

De organisator kan deelnemingsvoorwaarden verbinden aan zijn wedstrijd om zo het aantal 

deelnemers te beperken en/of om zich te verzekeren van een minimum technisch niveau. Deze 

voorwaarden moeten vermeld staan in het wedstrijdreglement en door de TC goedgekeurd zijn. 
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2.3.4 Inschrijving van de skiërs voor wedstrijden TOU-RC, TOU-SL of TOU-NH. 

Bij het begin van het jaar wordt de wedstrijdkalender aan alle gekende wedstrijdskiërs 

(cfr art 4.2.) persoonlijk toegestuurd en gepubliceerd in het Event Management System (EMS). 

De wedstrijdkalender wordt dan verondersteld gekend te zijn. 

Een skiër die niet tijdig informatie over de wedstrijd ontvangt moet zelf het initiatief nemen om 

zich  te informeren bij het secretariaat van de TC. 

Elke skiër is zelf verantwoordelijk om zich tijdig in te schrijven via het EMS. 

 

Tijdig wil zeggen: uiterlijk de WOENSDAG om 23.59 uur voorafgaand aan de wedstrijd. 

Inschrijvingen de dag van de wedstrijd zelf zullen niet aanvaard worden. 

Elke skiër die wil deelnemen aan een gehomologeerde wedstrijd (TOU-RC, TOU-SL of TOU-NH) 

dient geregistreerd te zijn in het EMS en dient geactiveerd te worden door zijn regionale federatie. 

En dat gebeurt door een wedstrijdlicentie (promolicentie) te hebben voor het aan gang zijnde jaar. 

 

Voor TOU-RS en TOU-N gelden andere regels. 

Het EMS is niet verplicht en men kan inschrijven via het waterskisecretariaat (kbwsf@h2oski.be) 

of men kan zelfs de dag zelf nog ter plaatse inschrijven. 

 

Indien de skiër zijn inschrijvingsformulier indiende en hij daarna toch niet kan deelnemen moet hij 

de organisatievoorzitter en de juryvoorzitter hiervan verwittigen voor de aanvang van de wedstrijd. 

 

Melden dat men deelneemt, maar dat nadien niet doen, geeft als sanctie dat men toch het 

inschrijvingsgeld verschuldigd is, zelfs als men niet deelneemt, en geschorst wordt tot betaling van 

het inschrijvingsgeld ! 

Afmelden voor medische redenen is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest afgeleverd ten 

laatste de dag van de wedstrijd. 

Het secretariaat zal de inschrijvingslijst definitief afsluiten de woensdagavond om 23.59 u. 

Deze lijst wordt dan gemaild naar de juryvoorzitter en naar de organiserende club, en zal 

gepubliceerd worden op het EMS. 

 

Uitgezonderd waar de TC het anders beslist heeft moet de skiër aan de organisator een 

inschrijvingsgeld betalen, door deze laatste vastgesteld. 

De finales van een wedstrijd zijn altijd gratis. 

 

Mits voorafgaandelijk goedkeuring door de TC kan een organisator eventueel een hoger 

inschrijvingsgeld vragen.  

 

Het inschrijvingsgeld moet betaald worden door de skiërs die op de startlijst staan, inbegrepen door 

degenen die laattijdig toekomen of die afwezig zijn. 

 

De skiërs moeten hun inschrijvingsgeld betalen voor hun eerste start. 

De skiër mag niet starten indien hij nog niet betaald heeft. 

De organisator bepaalt de modaliteiten voor het betalen van het inschrijvingsgeld. 

De skiërs die spijts het voorgaande toch meededen en die het inschrijvingsgeld niet betaald hebben 

zullen niet gesanctioneerd worden door de TC. 

Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de inschrijvingsgelden te innen. 

 

  

mailto:kbwsf@h2oski.be
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De juryvoorzitter zal de startlijsten opmaken of onder zijn verantwoordelijkheid laten opmaken 

door bv de scorer, dit aan de hand van de inschrijvingslijst hem door het waterskisecretariaat 

overgemaakt en/of aan de hand van de deelnemerslijst in het EMS. 

 

De TC raadt aan te letten op het niveau van de skiërs bij het opmaken van de startlijsten: liefst de 

beste skiërs samen in één serie, met dezelfde piloot, en onder dezelfde omstandigheden. 

 

De skiërs die een keuze hebben qua schanshoogte zullen hun keuze vermelden op het 

inschrijvingsformulier. 

Zoniet zal de juryvoorzitter ervan uitgaan dat de skiër de schanshoogte van 1,50 meter koos. 

 

 

Hoe als skiër inschrijven via het EMS ? 

= Je moet geregistreerd zijn in het EMS. Indien je daarvoor nog geen uitnodiging kreeg, contacteer  

    dan Dany De Bakker (dany.debakker@gmail.com.) 

    Opdat Dany je een uitnodiging per mail zou kunnen sturen moet ze het volgende weten : 

    je naam (exacte spelling !), geboortejaar, geslacht, nationalteit en email adres. 

 

= Je moet een wedstrijd (promo) licentie hebben.  

    Heb je er nog geen, contacteer dan je club of WSV/FFSNW. 

 

= Ga naar het EMS   →   ems.iwwf.sport 

    Log in met je id en paswoord (die staan vermeld in de mail met je uitnodiging). 

 

= Koop een IWWF licentie indien je wil deelnemen aan een een TOU-RC of aan een TOU-SL. 

 

= Klik op “My competitions” aan de linkerkant van je scherm. 

    Klik op “New Participation”. 

    Gebruik de filter om een wedstrijd te selecteren. 

    Dat gaat gemakkelijk door “waterski” te kiezen als discipline, het land en klik op “search”. 

    Selecteer je wedstrijd. 

    Selecteer de onderdelen waar je wil aan deelnemen en je categorie. 

 

= Dien je inschrijving in (“Submit”) en bevestig (Confirm). 

 

Bij “My Competitions’ zie je nu je deelname. 

Je kan deze later nog altijd wijzigen of annuleren voor de deadline. 

Let goed op de deadline om je in te schrijven. Na de deadline kan je niet meer inschrijven ! 

 

De normale deadline voor onze wedstrijden in België is de woensdag die voorafgaat aan de 

wedstrijd om 23.59 u. 

 

De officials ter plaatse kunnen je niet meer op de startlijst zetten indien je bovenstaande procedure 

niet gevolgld hebt. Late inschrijvingen zijn niet meer mogelijk. 

 

Voor Wereld en Europese Kampioenschappen is het de KBWSF die haar atleten moet inschrijven. 

Er gelden dan ook andere regels inzake de deadlines en voor het betalen van het inschrijvngsgeld. 

 

  

mailto:dany.debakker@gmail.com
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2.3.5 Internationale wedstrijden 

Bij internationale wedstrijden op uitnodiging kan de organisator voorstellen bepaalde buitenlandse 

skiërs uit te nodigen, maar het is de TC die hierover beslist. 

 

 

2.3.6 Rugnummers (bibs) 

Een skiër mag publiciteit dragen, terwijl hij skiet, behalve indien de organisator, mits de 

instemming van de TC, wenst dat de skiërs rugnummers dragen, goedgekeurd door de TC. 

In dit geval is Rule 1.05 van het Technical Rule Book van toepassing : Indien een skiër weigert een 

bib te dragen wordt hij gediskwalificeerd voor dat onderdeel. Maar indien hij vergeet een bib te 

dragen en niemand heeft dat gemerkt voor zijn start, dan loop hij een boete op van 250 Euro, te 

betalen aan de organisator. 

 

 

2.3.7 Wangedrag 

De TC vraagt de officials streng op te treden tegen het onsportieve gedrag van sommige skiërs 

t.o.v. de officials  het publiek of onderling. Het Technisch Reglement voorziet hiervoor de 

diskwalificatie. 

Dit houdt in: schrapping uit de uitslag, geen gehomologeerd resultaat of resultaat van nationale 

waarde, en geen eventueel prijzengeld. Een diskwalificatie komt in het verslag van de 

Juryvoorzitter. 

Indien de juryvoorzitter van oordeel is dat de atleet nog verdere sancties verdient (buiten de 

wedstrijd zelf), dan moet hij er de federatie waar de atleet bij aangesloten is van inlichten per brief 

of mail. Hij zal er een motiverend dossier bijvoegen dat de gecontesteerde feiten weergeeft met 

daarbij een lijst van de getuigen met hun mailadres en telefoonnummer. Hij zal tevens kopie sturen 

naar het KBWSF secretariaat. 

De betrokken federatie zal de gesanctioneerde deelnemer onmiddellijk op de hoogte brengen dat er 

een procedure tegen hem lopende is. 

De betrokken federatie zal verslag uitbrengen bij het bestuursorgaan van de KBWSF aangaande 

genomen beslissingen en maatregelen. De Technische Commissies komen niet tussen in de te 

nemen beslissingen en maatregelen. 
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2.4   VERPLICHTINGEN  VAN  DE  ORGANISATOR 
 

2.4.1 De organisatievoorzitter aanduiden. 

Bij elke aanvraag tot het inrichten van een wedstrijd zal de persoon of de instantie die de aanvraag 

indient een organisatievoorzitter aanduiden. 

De organisatievoorzitter is de bevoorrechte gesprekspartner van de TC en de andere officials inzake 

alle problemen die ontstaan bij de organisatie van die wedstrijd. 

De organisatievoorzitter zal de TC of de juryvoorzitter contacteren voor het nemen van een 

beslissing die het sportief aspect van het wedstrijdverloop zou kunnen beïnvloeden. 

De TC of de bevoegde officials zullen steeds het advies inwinnen van de organisatievoorzitter voor 

het nemen van een beslissing die het extrasportief aspect van de wedstrijd zou kunnen beïnvloeden. 

 

Bij elke wedstrijd wordt er een veiligheidsdirecteur aangesteld door de organisator. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vervult in België de organisatievoorzitter de functie van 

veiligheidsdirecteur. 

Zie ook het hoofdstuk veiligheid (art 5.1.1. e.v.). 

 

De organisatievoorzitter zorgt ervoor dat de wedstrijdinstallaties conform zijn met de technische 

voorschriften. Dan pas contacteert hij de homologator die voor zijn wedstrijd aangesteld werd en 

maakt de nodige afspraken in verband met het opmeten van de installaties. 

Het is niet de taak van de homologator om de technische installaties in orde te brengen. Hij moet 

enkel controleren of ze in orde en juist geplaatst zijn en kan aanwijzingen geven wat er moet 

gebeuren. Behalve bij een figurenwedstrijd moet de homologatie gebeuren voor de eerste dag van 

de wedstrijd. 

 

De organisatievoorzitter zorgt ervoor dat de door de TC aangeduide Technisch Directeur twee uur 

voor aanvang van de wedstrijd ... 

...  Binnen kan op het terrein 

...  Een helper heeft die de plaatselijke situatie zeer goed kent 

...  Elektriciteit heeft 

...  Naargelang de plaatselijke situatie over een werkboot kan beschikken om de camera’s te 

...  gaan plaatsen (samen met iemand die met dat bootje kan varen). 

 

De organisatievoorzitter zorgt ervoor dat uiterlijk één uur voor aanvang van de wedstrijd ... 

... De Technisch Directeur gebruik kan maken van de wedstrijdboot voor het plaatsen van de 

    bootcamera’s 

... De wedstrijdpiloot gebruik kan maken van de wedstrijdboot voor het verkennen van de 

    wedstrijd site (vaarparkoers, backwash, ...) en voor het “mappen” van de installaties. 

    Dwz zorgen voor de sleutel van de boot, brandstof en een helper die de plaatselijke situatie 

    kent (ondiepten, gebruikelijk vaarparkoers, ..). 

 

De organisatievoorzitter zal tijdens de ganse wedstrijddag zich permanent beschikbaar houden voor 

contact met de juryvoorzitter (GSM). 

 

  



 
 

VADEMECUM 2022 - WSV TOU - 15  

    Nationale technische reglementen 

 

 

2.4.2 Gastvrijheid. 

Voor bepaalde wedstrijden kan de TC de verplichtingen bepalen van de organisator t.o.v. de 

verschillende officials, deelnemers, begeleiders, enz., betreffende het verblijf, eten en drinken, 

tussenkomst in de kosten, enz.. 

Zoniet wordt de gastvrijheid aan de organisator overgelaten. 

In de uitnodiging voor de wedstrijd zal hij de nodige informatie hieromtrent duidelijk vermelden. 

 

Functie Lunch Avondmaal Overnachting 

avond vooraf 

Overnachting 

tijdens 

Juryvoorzitter 1-2-3-4               3-4 ---                 3-4 

Assistent    2-3-4               3-4 ---                 3-4 

Homologator    2-3-4               3-4              2-3-4                 3-4 

Calculator 1-2-3-4               3-4 ---                 3-4 

Juryleden 1-2-3-4               3-4 ---                 3-4 

Piloten 1-2-3-4               3-4 ---                 3-4 

Commissarissen 1-2-3-4                  4 ---                    4 

1 = TOU-N of TOU-RS 

      2 = TOU-RC, TOU-SL of TOU-NH over één dag  

      3 = TOU-RC, TOU-SL of TOU-NH over meerdere dagen  

      4 = TOU-Int 

 

Algemeenheden: 

1. Alle officials zullen tijdens het uitoefenen van hun functie gratis van drank voorzien worden in 

verhouding tot de weeromstandigheden en van de duur van hun functie. 

2. Waar voor overnachting moet gezorgd worden geldt dit enkel voor de officials die minimum 

100 km enkel van de wedstrijdplaats vandaan wonen, en voor alle buitenlandse officials. 

3. Voor een internationale cash prijs wedstrijd kan ook een reisvergoeding opgelegd worden. 

4. Voor de commissarissen geldt als algemene regel dat de organisator hen enkel iets moet 

aanbieden voor zover de duur van hun functie het verrechtvaardigt. 

5. Situatie van de levensgezel van een official die gastvrijheid aangeboden krijgt: 

      Ook de levensgezel moet de kans krijgen van dezelfde gastvrijheid te genieten. 

      Hij of zij moet bijvoorbeeld de kans krijgen aan dezelfde maaltijd aan te zitten. 

      Het staat de organisator vrij hiervoor al dan niet iets aan te rekenen, maar dat moet wel op  

      voorhand ondubbelzinnig duidelijk gemeld worden. 

 

 

2.4.3 Extrasportieve verplichtingen 

Indien de TC het nuttig acht kan zij, op het ogenblik dat een aanvraag tot organisatie binnenkomt, 

de organisator zekere extrasportieve verplichtingen opleggen zoals voorzieningen voor de pers, de 

sponsors, social media, enz... 

Een club die een TOU-RC organiseert moet een persafgevaardigde en een verantwoordelijke voor 

de “social media” hebben, zoniet zal de organisatievoorzitter deze functie uitoefenen. 
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2.4.4 Materiaal 

De TC zorgt voor het materiaal dat de officials nodig hebben : theodoliet, walkie-talkies, laptop, 

printer/copiër, camera’s met zender/ontvanger, end course video, video schermen, de officiële 

wedstrijdtouwen en handels,  enz. 

 

De organisator moet wel nog minimum voor het volgende zorgen : 

= Een geschikte staplaats voor de jurycaravan met aansluiting op een stabiel  

   elektriciteitsnetwerk. 

= Snel internet ter plaatse (gratis). 

= Minimum één riem (500 blz) standaard A4 papier. 

= Minimum twee shock tubes voor slalom (optioneel – cfr de Technisch Directeur). 

= Twee bidons met water van zo’n 20 kg elk om de boot in evenwicht te brengen. 

= Bij een TOU-RC minimum twee, bij de andere wedstrijden minimum één wedstrijdboot 

   die beantwoordt aan de technische vereisten voor het niveau van de wedstrijd. 

   De snelheidscontrole moet kunnen gebeuren met een op GPS gebaseerd erkend systeem. 

= Bij een TOU-RC, een TOU-SL ook nog ...: 

    ... Een speaker en een geluidsinstallatie die het publiek op een boeiende manier informeert  

        over wat er gebeurt 

    ... Het nodige materiaal om het gebruik van de eigen handels en touwen van de skiërs toe te  

        laten (bord voor de homologatie aan de start, gewicht van 20 kg) 

 

 

2.4.5 Verzekering van ter beschikking gestelde boten voor wedstrijden. 

De organiserende club is ervoor verantwoordelijk dat, behoudens grove fout of zware nalatigheid, 

geen enkele official, noch de TC/2, noch de KBWSF, aansprakelijk kan gesteld worden voor 

schade aan een wedstrijdboot.  

De piloot of eigenaar van de boot zullen nooit verplicht worden tot betaling van eigen schade, 

behalve wanneer een “grove fout” hen ten laste gelegd wordt. 

 

Het is de organiserende club die de nodige afspraken moet maken met de leverancier van de 

trekboten of met de persoon die een boot ter beschikking stelt. De club zal nagaan of de boot gedekt 

is voor schade aan derden door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en voor eigen schade 

door een omnium verzekering. 

Bij ontstentenis wordt de organiserende club geadviseerd de nodige polissen te onderschrijven en 

de kosten daarvan te dragen. 

Ingeval van “vrijstelling” zal de organiserende club dit verschil dragen. 

Indien de TC een bepaalde boot verplicht zou stellen (sponsorcontract), dan moet de TC instaan 

voor deze afspraken en eventueel bijkomende verzekeringen afsluiten. 
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3 DE   OFFICIALS 
 

 

3.1 ALGEMEENHEDEN 

 

3.1.1 Nationale officials en officials van E&A 

Worden beschouwd als officials van E&A de internationale juryleden, homologatoren, scorers en 

piloten die voorkomen op de lijsten van E&A. 

 

Worden beschouwd als nationale officials de homologatoren, piloten, commissarissen, juryleden en 

scorers die niet beschouwd worden als officials van E&A. 

 

Elk jaar zal de TC de lijst bekend maken van de nationale officials en van de officials van E&A. 

 

 

3.1.2 Bevoegdheden van de officials van E&A 

Deze zijn automatisch bevoegd om hun functie uit te oefenen op nationaal vlak. 

De piloten, homologatoren, scorers en juryleden zijn automatisch gekwalificeerd om de functie van 

commissaris uit te oefenen. 

 

 

3.1.3 Benoeming en hernieuwing ervan voor de nationale officials 

Alle nationale officials worden benoemd en afgezet door de TC. 

De benoemingen die door de TC gebeuren zijn één jaar geldig. 

Alle nationale officials moeten een lidkaart hebben van ofwel WSV ofwel FFSNW voor het 

lopende jaar. 

Voor elk soort nationale officials zal de TC de modaliteiten vastleggen voor hun eerste benoeming 

evenals voor de hernieuwing ervan. 

 

 

3.1.4 De kandidaat officials voor E&A 

De kandidaat officials voor E&A worden door de TC voorgesteld. 

 

 

3.1.5 Bijscholingen 

De TC kan eisen dat de nationale en internationale officials, ten hoogste eenmaal per jaar, 

deelnemen aan een bijscholing door haar of door E&A georganiseerd. 

De TC heeft de optie de status niet te hernieuwen van de nationale officials die er niet aan 

deelnemen en kan aan E&A vragen de status niet te hernieuwen van de internationale officials. 

 

 

3.1.6 Het wraken van officials 

Een club kan confidentieel een bepaalde voorkeur of afkeer melden. 

De TC zal in de mate van het mogelijke hiermee rekening houden. 

Maar eens het organigram gepubliceerd, kan een club geen officieel meer wraken. 
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3.2 DE  NATIONALE  OFFICIALS 

 

3.2.1 De juryleden 

Mogen hun kandidatuur stellen: de personen die geslaagd zijn in het theoretisch en praktisch 

examen dat georganiseerd wordt door een internationale rechter onder supervisie van de TC. 

 

Het statuut van nationaal jurylid zal dan slechts verlengd worden indien de TC van oordeel is dat 

deze persoon voldoende activiteit betoond heeft in een recent verleden. 

 

Taken, bevoegdheden, rechten en plichten: zie E&A Additional Rules, National Officials. 

 

Nationale juryleden kunnen benoemd worden voor de drie onderdelen of enkel voor slalom en 

springen. 

 

 

3.2.2 De piloten 

Om te mogen functioneren in een officiële wedstrijd moet een piloot het Belgische stuurbrevet 

hebben of een buitenlands equivalent. 

 

Er is een onderscheid tussen trainingspiloten en wedstrijdpiloten. 

 

Trainingspiloten. 

De kandidaat trainingspiloten moeten voor aanvang van het seizoen worden voorgesteld aan de TC. 

Het statuut van trainingspiloot zal dan slechts verlengd worden indien de TC van oordeel is dat de 

piloot een voldoende activiteit betoond heeft tijdens het afgelopen seizoen. 

De trainingspiloten zijn bevoegd om TOU-N en TOU-RS wedstrijden te varen, de trainingen van 

alle wedstrijden, de door de KBWSF erkende stages, en, indien nodig, op beslissing van de TC, 

elke andere wedstrijd. 

 

Wedstrijdpiloten. 

De TC kan als wedstrijdpiloot benoemen de piloten die tijdens het voorbije jaar minstens eenmaal 

als piloot of als wedstrijdskiër hebben deelgenomen aan een door de TC erkende wedstrijd. 

De skiërs die tevens wedstrijdpiloot zijn moeten toch minstens eenmaal per jaar fungeren als piloot 

en/of er zich voor opgeven (voor een TOU-RC, een TOU-SL, een TOU-NH, een TOU-RS of een 

TOU-N); zoniet krijgen zij het volgende jaar het statuut van trainingspiloot. 

De wedstrijdpiloten moeten absoluut het Zero Off systeem kennen. 

Zoniet kunnen ze niet functioneren bij eender welke gehomologeerde wedstrijd.  

 

 

3.2.3 De homologatoren 

De kandidaat homologatoren moeten slagen in een theoretisch en praktisch examen dat 

georganiseerd wordt door internationale homologatoren, onder supervisie van de TC. 

Het statuut van nationale homologator zal dan slechts verlengd worden indien de TC van oordeel is 

dat de homologator een voldoende activiteit betoond heeft in een recent verleden. 
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3.2.4 De scorers 

De TC kan nationale scorers benoemen op grond van hun praktische kennis en na een theoretisch 

examen. 

Het statuut van nationaal scorer zal dan slechts verlengd worden indien de TC van oordeel is dat de 

scorer een voldoende activiteit betoond heeft in een recent verleden. 

 

 

3.2.5 De commissarissen 

Mogen hun kandidatuur stellen: 

Alle personen die door een nationaal of internationaal jurylid worden voorgesteld. 

 

Het statuut van commissaris zal dan slechts verlengd worden worden indien de TC van oordeel is 

dat de commissaris een voldoende activiteit betoond heeft in een recent verleden. 

 

Een commissaris moet de volgende taken aankunnen: 

- Snelheidscommissaris te land en aan boord (enkel indien geen automatic speed control) 

- Tijdopnemer bij het figuren (enkel bij een TOU-NH, TOU-RS of TOU-N). 

- Starter. 

- Video operator. 

 

  



 
 

VADEMECUM 2022 - WSV TOU - 20  

    Nationale technische reglementen 

 

 

3.3 DE  OFFICIALS  AANGEDUID  VOOR  DE  WEDSTRIJD 

 

 

3.3.1 Het aanduiden van de officials 

De TC duidt de officials aan voor de wedstrijden in België. 

Voor bepaalde internationale wedstrijden moet hiervoor samengewerkt worden met de bevoegde 

EC Council. 

 

Indien er onvoldoende kandidaten zijn om de functies te bezetten die nodig zijn voor een normaal 

wedstrijdverloop zal de TC de organisator hiervan inlichten. 

Indien deze het wenst zal de TC hem helpen om buitenlandse officials te vinden, wel verstaan dat 

eventuele kosten (verblijf, verplaatsing, ...) ten laste van de organisator vallen. 

Indien één maand voor de wedstrijd de noodzakelijke functies niet bekleed zijn zal de TC de 

wedstrijd annuleren, of eventueel de categorie ervan wijzigen. 

 

 

3.3.2 Indien verhinderd 

Elke official aangeduid door de TC die, zonder er de TC en de juryvoorzitter voor de aanvang van 

de wedstrijd van in te lichten, zich niet aanbiedt stelt zich bloot aan een sanctie die kan gaan tot het 

intrekken van zijn statuut. 

Behoudens tegenbericht moeten de officials zich aanbieden bij de Juryvoorzitter een half uur voor 

het voorziene aanvangsuur van de wedstrijd. 

 

 

3.3.3 De organisatievoorzitter 

Zie ook art 2.4.    – Verplichtingen van de organisator. 

Zie ook art 5.1.1. – De Veiligheidsdirecteur. 

 

 

3.3.4 De juryvoorzitter 

Het jurylid dat voor een wedstrijd aangeduid werd als juryvoorzitter is, buiten zijn rol zoals bepaald 

in de reglementen van de IWWF en in de nationale aanvullingen daarop, tevens ermee belast de 

discipline te doen respecteren op en rond de wedstrijd. 

Elke beslissing tot sanctie kan pas genomen worden na stemming door de jury. 

Een skiër die een ontoelaatbaar gedrag betoont kan uitgesloten worden uit de uitslag - zelfs al heeft 

hij al geskied. 

De Juryvoorzitter bezorgt het waterskisecretariaat binnen de twee werkdagen na een wedstrijd 

kopie van de uitslag en eventueel een persoonlijk verslag. 

Bij gehomologeerde wedstrijden zal de Juryvoorzitter erover waken dat alle nodige files en video’s 

verzonden worden zoals vereist door de IWWF EC Waterski Council. 

 

 

3.3.5 De juryleden 

De TC zal in de mate van het mogelijke tijdig voldoende juryleden aanduiden, elk met een 

voldoende kwalificatie voor de wedstrijd. 

Zoniet zal de juryvoorzitter zijn jury vervolledigen, dit in samenspraak met de organisator. 

In de mate van het mogelijke zal de juryvoorzitter zijn functie van jurylid niet uitoefenen tijdens de 

wedstrijd. 
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3.3.6 De homologator 

Indien het nodig blijkt zal de TC tijdig een homologator aanduiden. 

De functies van de homologator strekken ertoe o.a.: 

a) De vergelijkbaarheid van de uitslagen van de wedstrijden met die van andere wedstrijden te 

waarborgen. 

b) Zich ervan te verzekeren dat in de loop van de wedstrijd eventuele variaties van de installaties 

geen zekere  

voordelen of nadelen zouden berokkenen aan de ene deelnemer t.o.v. de andere. 

c) De instructies van de TC betreffende de wedstrijd toe te passen. 

 

De homologator zal voor de aanvang van elk onderdeel door middel van affichage bekendmaken 

welk type van homologatie van toepassing is op het onderdeel. 

Indien er geen homologator aanwezig is zal de juryvoorzitter de verantwoordelijkheid nemen voor 

de punten b) en c) hiervoor vermeld. 

 

 

3.3.7 De scorer 

De TC kan een scorer aanduiden. 

Zoniet zal de juryvoorzitter hiervoor iemand aanduiden. 

De scorer is belast met het opstellen van de wedstrijduitslag en, bij gehomologeerde wedstrijden, 

tevens ook met het aanmaken en verzenden van alle files die door de IWWF EC Council vereist 

worden. 

 

 

3.3.8 De andere officials 

De TC, zoniet de organisatievoorzitter, zal er over waken een voldoende aantal personen aanwezig 

te hebben die de nodige kennis bezitten om er de verschillende functies van official te vervullen die 

de wedstrijd vereist, zoals bv starter, commissarissen, veiligheidsverantwoordelijke, piloten, scorer, 

enz.. 

De TC kan één of meerdere personen aanduiden om sommige van deze functies of categorieën van 

functies uit te oefenen. 

Bij ontstentenis van beslissing van de TC is de juryvoorzitter ermee belast aan de verschillende 

aanwezigen de verschillende functies toe te wijzen. Hij zal bij voorkeur kiezen tussen de aanwezige 

officials die geen deel uitmaken van de wedstrijdjury. 

De juryvoorzitter moet er zich van overtuigen dat elke officieel in functie voldoende kennis heeft 

van zijn functie en van de manier waarop hij deze moet uitoefenen. 

 

 

3.3.9 De teamcaptains 

Bij wedstrijden waarbij er een ploegenklassement wordt opgesteld moet elke ploeg een teamcaptain 

aanstellen om de belangen van de skiërs van zijn ploeg te behartigen. 

Bij wedstrijden waarbij er geen ploegenklassement wordt opgesteld wordt elke skiër beschouwd als 

zijn eigen teamcaptain. 
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3.4 GEDRAG  NATIONALE  EN  INTERNATIONALE  OFFICIALS 

 

Een official heeft de plicht zich in waterskimiddens te gedragen overeenkomstig de 

verantwoordelijkheid verbonden aan zijn bevoegdheid. 

 

Terwijl hij in functie is moet hij: 

• Onpartijdig oordelen en vergeten dat hij behoort tot een club. 

• Strikt en uitsluitend de reglementen volgen. 

• Zich aansluiten bij de beslissingen van de Jury. 

• Geen enkel persoonlijk commentaar leveren, noch publiek, noch privé, over aangelegenheden 

die binnen de Jury aanleiding geven tot discussie. 

 

In alle omstandigheden, en zelfs als hij niet in functie is, mag hij tijdens de wedstrijd in het publiek 

een polemiek beginnen en zeker zich niet agressief tonen tegenover de wedstrijd en de Jury. 

(Dat belet natuurlijk niet dat, indien hij teamcaptain is, hij volgens de vormvereisten voorzien in het 

Technisch Reglement, bij de Jury een klacht of protest mag indienen). 
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4 CATEGORIEËN,  PRESTATIES,  COMBINATIE 
 

 

4.1 CATEGORIEEN 

 

4.1.1 Soorten 

In elk onderdeel kunnen de deelnemers onderverdeeld worden in categorieën. 

Het is toegelaten de deelnemers onder te verdelen in heren en dames enerzijds, volgens de leeftijd 

anderzijds, en deze onderverdelingen mogen gecombineerd worden. 

 

 

4.1.2 De leeftijdscategorieën 

De leeftijdscategorieën worden opgesteld volgens de leeftijd van de deelnemers op 31 december 

van het voorafgaande jaar. Het zijn de volgende (zowel voor de dames als voor de heren): 

- Under-10 =  minder dan 10 jaar 

- Under-12 =  minder dan 12 jaar 

- Under-14 =  minder dan 14 jaar 

- Under-17 =  minstens 14 jaar en minder dan 17 jaar  (vroeger genaamd de ’Junioren’) 

- Under-21 =  minder dan 21 jaar 

- Men/Women =  minstens 17 jaar en minder dan 35 jaar 

- 35+  =  minstens 35 jaar en minder dan 45 jaar 

- 45+  =  minstens 45 jaar en minder dan 55 jaar 

- 55+  =  minstens 55 jaar en minder dan 65 jaar 

- 65+  =  minstens 65 jaar en minder dan 70 jaar 

- 70+  =  minstens 70 jaar en minder dan 75 jaar 

- 75+  =  minstens 75 jaar en minder dan 80 jaar 

- 80+  =  minstens 80 jaar en minder dan 85 jaar 

- 85+  =  minstens 85 jaar 

 

 

4.1.3 Overklassering 

Tenzij een specifiek wedstrijdreglement (bv voor het BK) hierop een uitzondering voorziet, is de 

volgende paragraaf van toepassing: 

• Per wedstrijd skiet men slechts in één enkele categorie. 

• Een skiër moet deelnemen in zijn leeftijdscategorie. 

• Enkel de TC kan hierop uitzonderingen toestaan. 
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4.1.4 Het openen van de categorieën 

Als de organisator de skiërs wenst in te delen in verschillende categorieën worden in principe enkel 

volgende categorieën aanvaard: 

= Under-14  = hergroepeert de under-10, under-12 en under-14, jongens en meisjes. 

= Under-17  = minstens 14 en minder dan 17 jaar, jongens en meisjes. 

= Masters Men = hergroepeert de 35+ en ouder. 

= Masters Women = hergroepeert de 35+ en ouder. 

= Open Heren  = hergroepeert alle leeftijden samen. 

= Open Dames = hergroepeert alle leeftijden samen. 

 

In Open Dames en Open Heren moet men skiën onder de technische voorwaarden van de “open” 

categorie. 

In de leeftijdscategorieën (Under-14, Under-17 en Masters) skiën de skiërs onder de technische 

voorwaarden van hun eigen leeftijdscategorie. 

 

Bijvoorbeeld :  een 55+ skiet onder de technische voorwaarden van een 55+, maar wordt 

geklasseerd bij de 35+. H ij geniet dan wel van de combinatiepunten verbonden aan zijn categorie. 

 

Een organisator kan eventueel de 35+ heren (of dames) opsplitsen – te vermelden in het 

wedstrijdreglement. 

 

 

4.1.5 Klassementen bij samengevoegde categorieën. 

Het meest redelijke is de technische voorwaarden van E&A te behouden voor elke sekse en 

leeftijdscategorie. 

 

Maar als er vermenging van categorieën is, dan kan het zijn dat sommige deelnemers verschillende 

technische voorwaarden hebben (bv schanshoogte, maximum snelheid springen, startsnelheid en/of 

max snelheid slalom, …). 

Daarom is het meest eerlijke het klassement op basis van de combinatiepunten. 

 

Een organisator die een finale wenst op basis van de bruto resultaten (aantal boeien, punten, meters) 

kan dit doen, maar dan wordt die finale beschouwd als een aparte “open” wedstrijd per onderdeel 

waar men geen punten kan behalen voor een teamklassement of een combinatieklassement. 

 

 

4.2 GEKENDE  WEDSTRIJDSKIERS 

Worden beschouwd als gekende wedstrijdskiërs, degenen die tijdens het aan gang zijnde seizoen, of 

tijdens minstens één van de DRIE vorige jaren ofwel deelgenomen hebben aan een wedstrijd die 

meetelt voor de Belgian Standings List, hetzij voorkomen op de lijsten van WSV of FFSNW met 

een wedstrijd- of promololicentie. 
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4.3 WAARDE  VAN  DE  RESULTATEN 

 

4.3.1 Algemeenheden 

Op volgende regels gelden geen uitzonderingen:  

Elk resultaat in België behaald heeft generlei waarde als de wedstrijd niet werd ingeschreven op de 

nationale kalender. 

De resultaten behaald in omstandigheden waarbij ze niet opgenomen werden in het klassement van 

een wedstrijd hebben generlei waarde (behalve bij TOU-N). 

Elk resultaat behaald door een skiër die administratief niet in regel is heeft generlei waarde. In het 

bijzonder: een skiër die in het buitenland wenst deel te nemen moet dit voorafgaandelijk melden 

aan de TC. 

De TC zal er zich tegen verzetten dat buitenlandse resultaten internationaal zouden erkend worden 

als de skiër niet in regel was. 

 

 

4.3.2   Resultaten behaald tijdens TOU-N wedstrijden 

Deze resultaten dienen enkel om een skiër op te nemen in de lijst van de gekende wedstrijdskiërs. 

 

 

4.3.3   Resultaten behaald tijdens TOU-RS wedstrijden 

Deze resultaten zijn niet gehomologeerd en kunnen niet dienen voor selectie doeleinden. 

Ze dienen wel voor de BSL maar beperkt tot een zeker maximum: 

 = Voor de dames tot maximum: 6.00/46/18.25    500 punten 12 meter 

 = Voor de heren tot maximum: 6.00/55/18.25    800 punten 16 meter 

 

 

4.3.4   Gehomologeerde wedstrijden en resultaten 

Een wedstrijd heet gehomologeerd als hij als dusdanig erkend wordt door de TC van E&A of van 

de IWWF. 

 

Voor elke nationale wedstrijd van categorie TOU-RC, TOU-SL of TOU-NH zal de TC beslissen 

over de opportuniteit om de homologatie ervan aan te vragen. 

 

Een buitenlands resultaat wordt verondersteld gehomologeerd te zijn als het voorkomt  in de 

‘scorebooks’ lijst van de  IWWF website of op de E&A Rankings List website. 

Deze veronderstelling duurt tot een officiële informatie van IWWF of E&A ze tegenspreekt. 
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4.3.5 Wedstrijden en resultaten van nationale waarde 

De TC zal de nationale waarde toekennen aan de resultaten van de volgende wedstrijden, onder 

voorbehoud van de voorwaarden van art 4.3.1: 

= De gehomologeerde (of verondersteld gehomologeerde) buitenlandse resultaten. 

= De resultaten gerealiseerd in België tijdens een gehomologeerde (of verondersteld  

   gehomologeerde) wedstrijd, en voor zover de TC beslist de nationale waarde toe te kennen. 

= De resultaten gerealiseerd in België tijdens een wedstrijd waarvoor de homologatie niet werd  

   aangevraagd, of geweigerd werd op voorwaarde dat : 

- De jury samengesteld is uit minstens drie rechters ; 

- De piloot erkend is door de TC ; 

- De resultaten nagekeken werden en eventueel verbeterd werden door een door de TC 

aangeduide scorer ; 

- De installaties door de juryvoorzitter of een door de TC aangeduide persoon geverifieerd 

werden en deze in zijn verslag voorstelt de wedstrijd te erkennen als zijnde van nationale 

waarde en de TC dit voorstel aanvaardt. 

 

 

4.3.6 Geldigheidsduur van de resultaten 

De geldigheidsduur van gehomologeerde resultaten wordt bepaald door E&A of de IWWF. 

Resultaten van nationale waarde blijven geldig tot het einde van het seizoen dat volgt op datgene 

waarin het resultaat gerealiseerd werd. 
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4.4 DE  COMBINATIE 

 

 

4.4.1 De combinatiepunten 

Tenzij anders vermeld in het wedstrijdreglement gebruiken we de Belgian Overall van het jaar 

zoals van toepassing voor de Belgian Standings List (01/11/X-1  -- 30/10/X). 

 

Dit zijn de Belgische Overall formules waarbij de 1.000 punten toegekend worden aan de Belgische 

Standaarden. 

De Belgische Standaarden worden door de TC bepaald en kunnen jaarliks aangepast worden. 

 

De Belgische formules kunnen afwijkenvan de E&A formules wegens de soms lagere uitslagen in 

België: 

- Slalom  :  De minimum snelheden worden aangepast aan onze behoeften. 

-  Figuren     :  Geen afwijkingen. 

-  Springen   :  Het aantal meter dat afgetrokken/bijgeteld wordt. 

 

 

4..4.2 Gebruik van de combinatiepunten  

In elk onderdeel zullen de resultaten uitgedrukt worden in combinatiepunten volgens de Belgian 

Overall van het lopende jaar. 

 

De organisator die een ander systeem wil toepassen dan de Belgian Overall, moet dat uitdrukkelijk 

in het wedstrijdreglement vermelden, en de TC moet dit goedkeuren. 

 

Indien skiërs uit verschillende categorieën in één klassement worden samengebracht, hetzij voor 

één onderdeel, hetzij voor de combinatie, dan zullen zij geklasseerd worden volgens hun 

combinatiepunten, tenzij anders vermeld in het door de TC goedgekeurde wedstrijdreglement. 

 

 

4.4.3 De combinatie als klassement  

Het combinatieklassement wordt opgesteld door het optellen van de combinatiepunten behaald in 

de georganiseerde onderdelen.  

 

Tenzij het wedstrijdreglement het anders vermeld zullen alle skiërs die in minstens één onderdeel 

scoren in het combinatieklassement voorkomen. 

 

 

4.5 TABEL  TECHNISCHE  VOORWAARDEN 

 

Zie bijlage 4.5. 

 

  



 
 

VADEMECUM 2022 - WSV TOU - 28  

    Nationale technische reglementen 

 

 

5 TECHNISCHE  WEDSTRIJDREGLEMENTEN 
 

 

5.1 VEILIGHEID 

 

5.1.1 De veiligheidsdirecteur 

Bij elke wedstrijd wordt er een veiligheidsdirecteur aangesteld door de organisator. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vervult in België de organisatievoorzitter de functie van 

veiligheidsdirecteur. 

Die moet goed op de hoogte zijn van de plaatselijke omstandigheden, het watervlak en het 

personeel kennen, enz... 

Hij moet ook de betreffende reglementen kennen en zich bij de aankomst van de Juryvoorzitter aan 

hem voorstellen. 

Medische en veiligheidsmaatregelen zullen voorzien worden naargelang de belangrijkheid en de 

locatie van de wedstrijd. 

 

5.1.2 Richtlijnen over de minimum voorzieningen inzake de veiligheid. 

De TC/2 raadt onderstaande minimum voorzieningen aan inzake veiligheid bij het organiseren van 

een wedstrijd. 

 

De organiserende club staat in voor de veiligheid en de reddingsdiensten. 

De belangrijkste richtlijnen zijn: 

= Veiligheid op de oever: 

   Een ambulance of dichtbij een telefoon om een nabije medische hulpdienst te kunnen verwittigen. 

= Veiligheid op het water: 

   Ofwel een reddingsboot met aan boord een ervaren piloot plus iemand met een reddingsvest,  

   ofwel op de oever één of meerdere personen met een reddingsvest die te water gaan indien nodig  

   om de gewonde te ondersteunen. 

 

Voor een FIGUREN wedstrijd. 

Ongevallen op training of tijdens een wedstrijd zijn zéér uitzonderlijk en zijn bovendien meestal 

niet van die aard dat iemand moet afgevoerd worden naar het ziekenhuis. 

Het volstaat om een ambulancedienst of een nabij ziekenhuis ervan op de hoogte te brengen hoe ze 

naar het watervlak moeten rijden indien nodig. 

En uiteraard het telefoonnummer van die ambulancedienst of ziekenhuis bij de hand te hebben. 

 

Voor een SLALOM wedstrijd. 

Zware ongevallen op training of tijdens een wedstrijd komen niet vaak voor. 

Evenwel, door de hogere snelheid kan het bij hoge uitzondering voorkomen dat iemand moet 

afgevoerd worden naar het ziekenhuis. 

Het volstaat om een ambulancedienst of een nabij ziekenhuis ervan op de hoogte te brengen hoe ze 

naar het watervlak moeten rijden indien nodig. 

En uiteraard het telefoonnummer van die ambulancedienst of ziekenhuis bij de hand te hebben. 

Ook hier zal de wedstrijdboot het meest attent zijn en is veelal het snelst bij een slachtoffer. Een 

reddingsboot is niet noodzakelijk maar kan wel dubbel dienen als pick-up boot voor gevallen 

skiërs. 
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Voor een SPRING wedstrijd. 

Zware valpartijen tijdens een wedstrijd komen af en toe wel voor. 

Het gebeurt dan ook wel eens dat iemand moet afgevoerd worden naar het ziekenhuis. 

Het volstaat om een ambulancedienst of een nabij ziekenhuis ervan op de hoogte te brengen hoe ze 

naar het watervlak moeten rijden indien nodig. 

En uiteraard het telefoonnummer van die ambulancedienst of ziekenhuis bij de hand te hebben.  

Een ambulancedienst in de buurt is doorgaans ter plekke vooraleer de skiër op een veilige manier 

uit het water naar de kant is gebracht. 

Bij belangrijke wedstrijden is de aanwezigheid ter plaatse van medisch geschoolde mensen zeer 

wenselijk. 

Bij het schansspringen moet de motor van de veiligheidsboten steeds aanstaan om onmiddellijk te 

kunnen ingrijpen. 

Aan boord bevindt zich een piloot die ervaring heeft met het verloop van een wedstrijd, plus 

iemand met een reddingsvest die te water kan en wil als het nodig is en die klaarstaat om de 

gewonde te ondersteunen. 

Ook hier zal de wedstrijdboot het meest attent zijn en is veelal het snelst bij een slachtoffer.  

Daarom kan de wedstrijdboot eventueel aangeduid worden als veiligheidsboot. 

Of, indien de lay-out van het watervlak het toelaat, snelle zwemmers die klaarstaan om zonder 

aarzelen in het water te springen. 

 

 

5.2 SLALOM 

 

5.2.1 Startsnelheden 

Zie bijlage 4.5. 

 

 

5.2.2   Gebruik van de eigen handels 

De algemene regel is dat het mag. 

De uitzondering is: tenzij de organiserende club het anders vermeldt in haar wedstrijdreglement. 

De organisator moet een controlebord voorzien aan de startsteiger. 

De controle gebeurt door de starter onder de verantwoordelijkheid van de homologator en dit na de 

skibeurt van de deelnemer. 

 

 

5.2.3   Shock tubes 

Het gebruik van shock tubes wordt ten zeerste aangeraden. 

Zij zullen tussen de 60 cm en de 120 cm lengte hebben. 

Men heeft er dus minimum twee nodig, en ook twee treklijnen, indien de skiërs hun eigen handel 

mogen gebruiken. 
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5.3 SCHANSSPRINGEN 

 

5.3.1 Keuze van de schanshoogte 

De springers die op dit gebied een optie hebben moeten hun beslissing nemen op het ogenblik van 

hun inschrijving.  

Zoniet worden zij ex officio ingeschreven op een schanshoogte van 1,50 meter. 

 

Zie ook bijlage 4.5 voor de eventuele keuze mogelijkheden inzake de schanshoogte. 

 

Bij een wedstrijd kan voor de onder-10, de onder-12 en de onder-14 mag de schans op 1,35 m gezet 

worden maar de aanloop moet veilig blijven. 

 

 

5.3.2 Volgorde schanshoogte 

Voor de nationale wedstrijden is het niet verplicht op 1.80 m te doen springen NA die van 1.65 m 

(of 1.65 m na die van 1.50 m). Wel wordt aangeraden dat tijdens een finale de voorlopige eerst 

geklasseerde het laatst zou springen. 

 

 

5.3.3 Gebruik van de eigen handels en touwen 

De algemene regel is dat het mag. 

De uitzondering is: tenzij de organiserende club het anders vermeldt in haar wedstrijdreglement. 

De organisator moet een controlebord voorzien aan de startsteiger. 

De controle gebeurt door de starter onder de verantwoordelijkheid van de homologator na het skiën. 

 

 

5.3.4 De helm bij het schansspringen 

Het dragen van een helm is verplicht, zowel voor de officiële trainingen als gedurende de wedstrijd. 

Bovendien wordt het dragen van de helm sterk aangeraden bij individuele trainingen buiten de 

wedstrijd. 

 

 

5.4 FIGUREN 

 

5.4.1 Keuze van de trekboot 

De juryvoorzitter beslist voor elke ronde welke trekboot door alle skiërs zal gebruikt worden 

 

 

5.4.2 Veiligheid 

Standaard wordt het systeem ‘koord rond de mast’ gebruikt. 

Indien een skiër toch een ander (mechanisch) release systeem wenst, dan moet zijn releaser dat 

aanbrengen en verwijderen op eigen risico en zonder tijdsverlies voor de wedstrijd. 
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5.5 SOORTEN  WEDSTRIJDEN 

 

ALGEMEEN 

Er is een prioriteit inzake de wedstrijden: 

1    =  TOU-RC 

 2    =  TOU-SL 

 3    =  TOU-NH 

 4    =  TOU-RS 

 5    =  TOU-N 

 

Een TOU-INT is een wedstrijd die op de internationale kalender staat. 

Alle gehomologeerde wedstrijden staan trouwens op de internationale kalender. 

 

 

5.5.1 TOU-RC  (= Record Capability Homologation) 

De hoogste categorie wedstrijden zijn de wedstrijden die Record Capability gehomologeerd 

worden. 

Deze komen in België (haast) niet voor. De technische vereisten liggen immers absurd hoog en ook 

financieel vraagt dit veel meer dan wat een doorsnee organisator wil en kan opbrengen. Er is geen 

enkele club in ons land in feite in staat om zo’n soort wedstrijd in te richten. Als het toch ooit zou 

gebeuren, dan vergt dit de totale inzet van de lokale club, van de ganse TC én van alle actoren 

binnen de klassieke waterski gemeenschap van ons land. 

 

Het niveau voor de officials is dat van J1 of J2, H1, D1, S1 enz. 

Het niveau voor de deelnemers is dat van het nationale team of equivalent. 

 

Het soort wedstrijden is dat van een Europees Kampioenschap of een (grote) Cash Prijs wedstrijd. 

Het heeft immers geen zin om al het werk te doen voor een Record Capability homologatie als er 

toch geen deelnemers zijn die nut hebben bij dit niveau. 

 

 

5.5.2 TOU-SL  (= Standings List Homologation)  (= Rankings List) 

Wedstrijden die Standings List gehomologeerd worden zijn wel best mogelijk en haalbaar. 

=  De jury is conform aan de minimum eisen van E&A. 

=  De organiserende club doet een intense en speciale inspanning om haar installaties tiptop  

    in orde te brengen. 

=  Een geluidsinstallatie en speaker is absoluut vereist. 

 

Het zou het streefdoel van elke organisator moeten zijn om één wedstrijd per jaar op dit niveau te 

houden. De wedstrijden in België waarvoor men Standings List aanvraagt op de nationale 

kalender zouden in ruil dan weer een soort voorkeursbehandeling moeten krijgen. Bv door zachte 

druk uit te oefenen op onze internationale officials om in de mate van het mogelijke te 

functioneren; door zachte druk uit te oefenen op de leden van het nationale team om in de mate 

van het mogelijke deel te nemen aan dit soort wedstrijden in België. Immers als zowel de 

organiserende club als de TC als de officials een bijzondere inspanning doen voor de skiërs, dan 

zouden deze dat op hun beurt moeten waarderen door zo mogelijk deel te nemen. 

 

Minstens de volgende wedstrijden zouden TOU-SL moeten zijn: 

• Het Belgisch Kampioenschap. 

• Het Benelux Kampioenschap, indien in België. 
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5.5.3 TOU-NH  (= Normal Homologation) 

Wedstrijden die als Normal Homologation aangekondigd worden zijn de standaard wedstrijden die 

ook nog meetellen voor de Belgian Standings List. 

 =  De jury is conform aan de eisen van E&A (minimum één J2 als juryvoorzitter, enz). 

 =   De TC stelt haar materiaal ter beschikking. 

 =  Er kan maar één TOU-NH op dezelfde dag plaatsvinden. 

=  De organiserende club doet een inspanning om haar installaties in orde te brengen, er is 

een boot met werkbaar op GPS gebaseerd systeem, het bootkanaal van de 

slalombaan en van het schansspringen is binnen de toleranties, enz. 

 =  Een geluidsinstallatie en speaker is wenselijk, maar niet vereist. 

 

De waarde van de uitslagen worden gelimiteerd voor de IWWF/E&A Standings List tot een zeker 

maximum: 

= Voor de dames tot maximum: 4.00/55/14.25     3.250 punten 29 meter 

= Voor de heren tot maximum: 6.00/58/14.25     4.000 punten 40 meter 

 

Bij dit soort wedstrijden kunnen de skiërs van alle niveaus deelnemen en hebben ook de nationale 

officials de kans om te fungeren en zodoende ervaring op te doen. 

Indien een organisator graag heeft dat de meest ervaren juryleden en/of de beste skiërs deelnemen, 

dan kan dat uiteraard, maar dan moet die organisator wel zelf hiervoor de nodige stappen 

ondernemen. 

 

 

5.5.4 TOU-RS  (= Regional Standard) 

Wedstrijden die als Regional Standard aangekondigd worden zijn de wedstrijden waarvoor er niet 

genoeg officials aanwezig zijn om ze te kunnen homologeren maar die voor het overige voldoen 

aan de vereisten van een TOU-NH. 

De waarde van de uitslagen worden gelimiteerd voor de Belgian Standings List tot een zeker 

maximum: 

= Voor de dames tot maximum: 6.00/46/18.25       500 punten 12 meter 

= Voor de heren tot maximum: 6.00/55/18.25       800 punten 16 meter 

=  De jury is niet conform aan de eisen van E&A. 

=  De organiserende club doet een inspanning om haar installaties in orde te brengen. 

=  Een geluidsinstallatie en speaker is wenselijk, maar niet vereist. 

=  Er hoeft naar buiten uit geen publiciteit voor deze wedstrijd te worden gemaakt. 

 

Bij dit soort wedstrijden kunnen de skiërs van alle niveaus deelnemen en hebben ook de ‘regionale’ 

officials de kans om te fungeren en zodoende ervaring op te doen. 

Indien een organisator graag heeft dat de meest ervaren juryleden en/of de beste skiërs deelnemen, 

dan kan dat uiteraard, maar dan moet die organisator wel zelf hiervoor de nodige stappen 

ondernemen. 
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5.5.5 TOU-N  (= Nationale niet-gehomologeerde wedstrijden) 

Wedstrijden waarvoor op voorhand geen homologatie aangevraagd wordt maar die wel op de nationale 

kalender staan. 

Deze wedstrijden tellen niet mee voor de Belgian Standings List. 

 

Het zijn eenvoudig te organiseren wedstrijden waarvoor geen hoge eisen gesteld worden. 

=  De jury kan bestaan uit één persoon, door de TC aan te duiden in overleg met de organisator. 

    In dat geval zijn er feitelijk zelfs geen walkie-talkies nodig. 

=  De piloot moet minstens trainingspiloot zijn. 

 =  De organiserende club zorgt zelf voor het benodigde materiaal. 

 =  Er kunnen meerdere TOU-N op dezelfde dag plaatsvinden. 

Typisch is een veredeld jaarlijks clubkampioenschap. 

 

De kalendertaks bedraagt 50 Euro, waardoor: 

 =  De wedstrijd vermeld wordt op de nationale kalender; 

 =  De uitslagen erkend worden waardoor men op de lijst van de gekende wedstrijdskiërs komt. 

=  Er rekening gehouden mee wordt met het oog op de mogelijke toekomstige kwalificatie van de 

     aspirant officials. 

 

In principe doen ervaren wedstrijdskiërs niet mee, tenzij de organisator er bij hen persoonlijk op 

aandringt. 

De juryleden en goede skiërs van de organiserende club kunnen uiteraard wel meehelpen en/of 

deelnemen. Dat is niet verboden. Deze paragraaf is enkel bedoeld als aanbeveling om het niveau van de 

wedstrijd zowat aan te geven. 

 

Deze wedstrijden staan open voor alle houders van een geldige lidkaart van WSV of FFSNW van 

het lopende jaar. Nochtans heeft de organisator het recht, indien hij het voorziet in het 

wedstrijdreglement de deelname aan zijn wedstrijd te beperken tot een zeker maximum niveau. 

 

 

5.5.6 Algemeenheden die gelden bij een TOU-RC, TOU-SL of TOU-NH 

De organisator mag per onderdeel drie skiërs van zijn keuze laten deelnemen (Wild Cards). 

 

De TC duidt de officials aan. Een homologator wordt vereist. 

 

De organisator moet een boot voorzien, gehomologeerd door E&A of homologeerbaar, en uitgerust 

met een werkzaam op GPS gebaseerd systeem. 

De wedstrijdboot moet gebruiksklaar en in orde zijn. 

De organisator is verantwoordelijk voor de boten. Het is de juryvoorzitter die souverein beslist 

welke van de    beschikbare boten zullen gebruikt worden voor de verschillende onderdelen en 

categorieën. 

 

Indien de boten homologeerbaar zijn maar (nog) niet gehomologeerd werden door E&A, dan moet 

de TC/2-KBWSF hen voorafgaandelijk goedkeuren. 

 

Het wedstrijdreglement voorziet het programma. 

Zoniet zijn de volgende regels van toepassing: 

- Er zal minstens één reeks georganiseerd worden in elk onderdeel dat voorzien was. 

- In functie van de beschikbare tijd kan de juryvoorzitter, in overleg met de 

organisatievoorzitter, eventueel beslissen een finale te organiseren in elk onderdeel. 
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6.   BIJZONDERE WEDSTRIJDREGLEMENTEN 
 

 

6.1   DE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN  (2022) 
 

6.1.1   Organisatie 

Er zullen twee Belgisch Kampioenschappen (BK) georganiseerd worden. 

Het ‘Open’ Belgisch Kampioenschap en het Belgisch Kampioenschap ‘leeftijdscategorieën’. 

 

Deze wedstrijden worden samen georganiseerd tijdens één weekend en in één plaats. 

De TC/2 beslist over de datum van deze BK. 

 

De skiërs kunnen zich inschrijven in hun leeftijdscategorie en/of in de BK-Open. 

 

Aan het ‘Open’ Belgisch Kampioenschap mogen alle wedstrijdskiërs deelnemen.  

Er zijn twee klassementen : ‘Open Dames’ en ‘Open Heren’. 

 

Het Belgisch Kampioenschap leeftijdscategorieën wordt georganiseerd voor de volgende 

categorieën 

- Onder-14 Meisjes en Jongens samen 

- Onder-17 Meisjes en Jongens samen 

- Onder-21 Dames en Heren samen 

- Over 35 Heren = 35+ & 45+ & 55+ & 65+ & 70+ & 75+ & 80+ & 85+ 

- Over 35 Dames = 35+ & 45+ & 55+ & 65+ & 70+ & 75+ & 80+ & 85+ 

 

De BK zijn Ranking List gehomologeerde wedstrijden. 

De Technische Commissie (TC) duidt de officials aan. 

De organisator is verplicht te zorgen voor een wedstrijdboot, volledig in orde, onmiddellijk 

inzetbaar, en met een werkzaam op GPS gebaseerd systeem voor de drie onderdelen. 

 

 

6.1.2   Deelnemers en categorieën 

Alle deelnemers moeten een wedstrijdlicentie hebben van WSV of van de FFSNW voor het aan 

gang zijnde jaar. 

 

Buitenlanders mogen deelnemen op voorwaarde dat ze in regel zijn met de vorige paragraaf, EN 

die nog nooit deelgenomen hebben aan een nationaal kampioenschap in een ander land of voor een 

ander land uitgekomen zijn in een Wereld of Europees Kampioenschap. Voor de buitenlanders die 

wel deelgenomen hebben aan een nationaal kampioenschap in een ander land of die voor een ander 

land uitgekomen zijn in een Wereld of Europees Kampioenschap geldt de algemene regel dat de 

BK voorbehouden zijn aan skiërs die beschouwd worden als Belg bij beschermde wedstrijden. 

 

Deelname aan het BK is verplicht om selectioneerbaar te zijn voor het daarop volgende WK of EK 

in dezelfde discipline en leeftijdscategorie. 

 

In het BK-Open skiën alle deelnemers onder de technische voorwaarden van de ‘Open’ categorie, 

 

In het BK leeftijdscategorieën skiën alle deelnemers onder de technische voorwaarden van hun 

geslacht en leeftijdscategorie. 
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6.1.3   Formule 

De BK leeftijdscategorieën verlopen in één enkele reeks voor elk van de drie onderdelen. 

 

De BK Open Heren en Open Dames verlopen in één voorronde en één finale voor elk van de drie 

onderdelen. 

Tabel geldig zowel voor de dames als voor de heren : 

 

Aantal skiërs met een score in de voorronde Aantal skiërs in de finale 

  1  ---    5 Maximum 4 

  6  ---  10 5 

11  ---  15 6 

16  ---  20 7 

20+ 8 

 

 

6.1.4   Deelnemingsminima 

Er zijn geen deelnemingsminima. 

Maar men moet wel in regel zijn met de wedstrijdlicentie (cfr 6.1.2.). 

Vermits het gaat om Ranking List wedstrijden moet men ook een geldige IWWF licentie hebben. 

 

 

6.1.5   Inschrijvingen & startlijsten 

Het Bureau van de TC zal de startlijsten opstellen waarbij de volgorde omgekeerd is aan het beste 

resultaat van de ingeschrevenen in de Belgian Standings List van het voorafgaande of aan gang 

zijnde jaar. 

Ex-aequo's worden gescheiden door lottrekking. 

De normale inschrijvingsprocedure wordt gevolgd: dwz dat men zich schriftelijk moet inschrijven 

via het EMS, uiterlijk om 24 uur van de woensdag die de BK voorafgaat. 

 

Het inschrijvingsgeld voor het ‘open’ BK bedraagt 45 € voor het eerste onderdeel waar men aan 

deelneemt plus 10 € voor elk volgend onderdeel.  

Het inschrijvingsgeld voor het BK leeftijdscategorieën bedraagt eveneens 45 € voor het eerste 

onderdeel waar men aan deelneemt plus 10 € voor elk volgend onderdeel.  

 

In de eerste 45 € is er een lunchbon inbegrepen, naar keuze te gebruiken de zaterdag of de zondag. 

Iemand die deelneemt bij de ‘open’ en in de leeftijdscategrieën krijgt dus twee lunchbonnen. 

 

De organisator zal ervoor zorgen dat er ter plaatse beide dagen mogeljkheid is om zich een lunch en 

dranken aan te schaffen aan redelijke prijzen. 
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6.1.6   Klassementen, titels en medailles 

Voor elke categorie die wordt opengesteld zal er een klassement per onderdeel en in de combinatie 

zijn. 

De klassementen worden opgesteld volgens de methode die uiteengezet wordt in de Technische 

Reglementen van de IWWF en aan de hand van de behaalde combinatiepunten, cfr het systeem in 

België in voege. 

 

Bij de Open Heren en Open Dames krijgen alle deelnemers de combinatiepunten van de open 

categorie. 

 

Bij de Onder-14 meisjes en jongens, wordt het klassement per onderdeel en in de combinatie 

opgesteld aan de hand van de combinatiepunten, waarbij de Under-10, de Under-12 en de Under-14 

elk de punten van hun leeftijdscategorie krijgen.. 

 

Bij de Onder-17 meisjes en jongens en bij de Under-21dames en heren wordt het klassement per 

onderdeel en in de combinatie opgesteld aan de hand van de combinatiepunten. 

 

Bij de 35+ leeftijdscategorie worden alle leeftijdscategorieën samengevoegd in één enkel 

klassement, zowel bij de heren als bij de dames, en dit op basis van de combinatiepunten.  

We noemen deze gecombineerde groep de ‘masters’. 

 

De eerst geklasseerde skiër in elk onderdeel en in de combinatie zal voor zijn categorie de gouden 

medaille krijgen, de tweede de zilveren en de derde de bronzen, en dit indien persoonlijk aanwezig 

op de prijsuitreiking. 

 

Iemand ontbreekt op het podium bij de huldiging van de eerste drie, en de ceremonie vindt pas 

plaats de dag nadat er geskied werd: 

- Dan verliest hij zijn medaille (niet zijn eventuele titel). 

- De volgende geklasseerde schuift evenwel geen plaats naar voren. 

 

Iemand ontbreekt zonder geldig excuus op het podium bij de huldiging van de eerste drie, en de 

ceremonie vindt plaats dezelfde dag dat er geskied werd: 

- Dan verliest hij zijn medaille (niet zijn eventuele titel). 

- De volgende geklasseerde schuift evenwel geen plaats naar voren. 

- De betrokken skiër toont duidelijk het geringe belang dat hij hecht aan het BK en hij zal 

automatisch uit de kwalificatielijst voor het BK van het daaropvolgende jaar geweerd 

worden. 

 

De titels van "Belgisch Kampioen" zullen als volgt toegekend worden in elke categorie: 

a) Slalom - Figuren – Springen 

Als er een categorie wordt opengesteld en er is een klassement, dan behaalt de eerste de titel. 

b) Combinatie 

De titel wordt altijd toegekend in een categorie indien er één skiër in de drie onderdelen 

deelnam. 
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6.1.7   Technische voorwaarden 

 

Categorie Slalom 

start 

Slalom 

max. 

Schanshoogte Springen 

Max. 

Open   Dames 46 - 18.25 55 km/u 1.50/1.65 m 54 km/u 

Open   Heren 55 - 18.25 58 km/u 1.50/1.65/1.80 m 57 km/u 

Onder-14             Meisjes 37 - 18.25 52 km/u 1,35/1.50 m 45 km/u 

Onder-14             Jongens 40 - 18.25 55 km/u 1,35/1.50 m 48 km/u 

Onder-17             Dames 46 - 18,25 55 km/u 1.50 m 51 km/u 

Onder-17             Heren 49 - 18.25 58 km/u 1.50/1.65 m 51 km/u 

Onder-21             Dames 46 – 18,25 55 km/u 1,50/1,65 m 54 km/u 

Onder-21             Heren 55 - 18,25 58 km/u 1,50/1,65/1,80 m 57 km/u 

35+                      Dames 43 - 18,25 55/km/u 1.50 m 51 km/u 

35+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50/1.65 m 57 km/u 

45+                      Dames 43 - 18.25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

45+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50 m 54 km/u 

55+                      Dames 43 - 18.25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

55+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50 m 51 km/u 

65+                      Dames 43 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

65+                      Heren 46 - 18,25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

70+                      Dames 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 45 km/u 

70+                      Heren 43 - 18,25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

75+                      Dames 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

75+                      Heren 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

80+                      Dames 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

80+                      Heren 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

85+                      Dames 34 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

85+                      Heren 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

 

Enkel de U-10 en U-12 mogen over 1,35 m indien de schans die mogelijkheid technisch veilig kan 

bieden. 

De minimum snelheid in het schansspringen is 27 km/u. 

 

De 1,80 m hoogte is voorbehouden voor de U-21 en open heren die reeds 48 meter gesprongen 

hebben in het aan gang zijnde seizoen of in één der drie voorafgaande jaren. 

 

De 1,65 m hoogte is voorbehouden voor de open dames, de open heren, de U-21 dames, de U-21 

heren de U-17 heren en de 35+heren die reeds 38 meter gesprongen hebben in het aan gang zijnde 

seizoen of in één der drie voorafgaande jaren. 
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6.1.8.  Beker van België. 

Indien er voor 30 Juni van een gegeven kalenderjaar geen organisator gevonden wordt om de 

Beker van België in te richten als een aparte wedstrijd, dan wordt het interclub klassement 

‘Beker van België’ opgesteld aan de hand van de uitslagen behaald tijdens het Belgische 

Kampioenschap. 

 

De wisseltrofee en de bekers voor de eerste drie plaatsen worden dan uitgedeeld tijdens de 

prijsuitreiking van het Belgische Kampioenschap. 

 

Per club tellen de drie hoogste scores per onderdeel mee, uitgedrukt in combinatiepunten. 

Enkel de punten behaald in de voorronde van de ‘open’ kampioenschappen tellen mee. 

De finales van de BK ‘Open’ tellen niet mee voor de Beker van België. 

 

 

6.1.9   Programma Belgisch Kampioenschap 

Het uurrooster zal opgesteld worden door de Juryvoorzitter, in overleg met de organisatievoorzitter. 

Er zijn geen officiële trainingen, in geen enkel onderdeel. 

 

Het programma ziet er in principe als volgt uit: 

- De volledige zaterdag en de zondagvoormiddag zullen de BK leeftijdscategorieën en de 

voorronden van de BK Open plaatsvinden. 

- De zondagnamiddag zullen de finales van de BK Open plaatsvinden. 
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Programma   Belgisch  Kampioenschap 

 

Zaterdag 

 

     09.00 u      Voorronde     Slalom Open  Dames 

     Kampioenschap    Slalom 35+ ... 85+  Heren  

     Kampioenschap    Slalom Onder-14, Onder-17 & Onder-21 

     Kampioenschap    Slalom 35+ ... 85+  Dames 

     Kampioenschap    Slalom Andersvaliden 

 

     Lunchbreak 

     Prijsuitreiking slalom leeftijdscategorieën 

 

     14.00 u      Kampioenschap    Figuren Andersvaliden 

     Voorronde      Figuren Open  Dames 

     Voorronde      Figuren Open  Heren 

 

     Kampioenschap    Springen Andersvaliden   1,35/1.50 m 

     Kampioenschap    Springen Onder-14   1.35/1.50 m 

     Kampioenschap    Springen Onder-17 & Under-21  1.50 m 

     Kampioenschap    Springen 35+ ... 85+  Dames  1.50 m 

     Kampioenschap    Springen 35+ ... 85+  Heren  1.50 m 

     Voorronde     Springen Open  Heren   1.50 m 

     Voorronde     Springen Open  Dames   1.50/1.65 m 

     Kampioenschap    Springen 35+  Heren   1.65 m 

     Kampioenschap    Springen Onder-17 Heren  1.65 m 

     Kampioenschap    Springen Under 21   1.65/1.80 m 

     Voorronde     Springen Open  Heren   1.65/1.80 m 

 

 

Zondag 

 

     09.00 u      Voorronde     Slalom Open Heren 

     Kampioenschap    Figuren Onder-14 & Onder-17 & Onder-21 

     Kampioenschap    Figuren 35+ ... 85+  Dames 

     Kampioenschap    Figuren 35+ ... 85+  Heren 

 

       Lunchbreak 

       Prijsuitreiking figuren, springen en combinatie leeftijdscategorieën 

 

     13.30 u      Finale     Figuren Open Dames   

     Finale    Figuren Open Heren   

     Finale     Slalom  Open Dames   

     Finale    Slalom  Open Heren   

     Finale    Springen Open Dames   

     Finale     Springen Open Heren   

 

     17.30 u      Prijsuitreiking "Open Dames & Heren" 
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6.1.7   Technische voorwaarden 

 

Categorie Slalom 

start 

Slalom 

max. 

Schanshoogte Springen 

Max. 

Open   Dames 46 - 18.25 55 km/u 1.50/1.65 m 54 km/u 

Open   Heren 55 - 18.25 58 km/u 1.50/1.65/1.80 m 57 km/u 

Onder-14             Meisjes 37 - 18.25 55 km/u 1,35/1.50 m 45 km/u 

Onder-14             Jongens 40 - 18.25 55 km/u 1,35/1.50 m 48 km/u 

Onder-17             Dames 46 - 18,25 55 km/u 1.50 m 51 km/u 

Onder-17             Heren 49 - 18.25 58 km/u 1.50/1.65 m 51 km/u 

Onder-21             Dames 46 – 18,25 55 km/u 1,50/1,65 m 54 km/u 

Onder-21             Heren 55 - 18,25 58 km/u 1,50/1,65/1,80 m 57 km/u 

35+                      Dames 43 - 18,25 55/km/u 1.50 m 51 km/u 

35+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50/1.65 m 57 km/u 

45+                      Dames 43 - 18.25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

45+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50 m 54 km/u 

55+                      Dames 43 - 18.25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

55+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50 m 51 km/u 

65+                      Dames 43 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

65+                      Heren 46 - 18,25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

70+                      Dames 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 45 km/u 

70+                      Heren 43 - 18,25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

75+                      Dames 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

75+                      Heren 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

80+                      Dames 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

80+                      Heren 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

85+                      Dames 34 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

85+                      Heren 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

 

Enkel de U-10 en U-12 mogen over 1,35 m indien de schans die mogelijkheid technisch veilig kan 

bieden. 

De minimum snelheid in het schansspringen is 27 km/u. 

 

De 1,80 m hoogte is voorbehouden voor de U-21 en open heren die reeds 48 meter gesprongen 

hebben in het aan gang zijnde seizoen of in één der drie voorafgaande jaren. 

 

De 1,65 m hoogte is voorbehouden voor de open dames, de open heren, de U-21 dames, de U-21 

heren de U-17 heren en de 35+heren die reeds 38 meter gesprongen hebben in het aan gang zijnde 

seizoen of in één der drie voorafgaande jaren. 
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6.1.8.  Beker van België. 

Indien er voor 30 Juni van een gegeven kalenderjaar geen organisator gevonden wordt om de 

Beker van België in te richten als een aparte wedstrijd, dan wordt het interclub klassement 

‘Beker van België’ opgesteld aan de hand van de uitslagen behaald tijdens het Belgische 

Kampioenschap. 

 

De wisseltrofee en de bekers voor de eerste drie plaatsen worden dan uitgedeeld tijdens de 

prijsuitreiking van het Belgische Kampioenschap. 

 

Per club tellen de drie hoogste scores per onderdeel mee, uitgedrukt in combinatiepunten. 

Enkel de punten behaald in de voorronde van de ‘open’ kampioenschappen tellen mee. 

De finales van de BK ‘Open’ tellen niet mee voor de Beker van België. 

 

 

6.1.9   Programma Belgisch Kampioenschap 

Het uurrooster zal opgesteld worden door de Juryvoorzitter, in overleg met de organisatievoorzitter. 

Er zijn geen officiële trainingen, in geen enkel onderdeel. 

 

Het programma ziet er in principe als volgt uit: 

- De volledige zaterdag en de zondagvoormiddag zullen de BK leeftijdscategorieën en de 

voorronden van de BK Open plaatsvinden. 

- De zondagnamiddag zullen de finales van de BK Open plaatsvinden. 
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Programma   Belgisch  Kampioenschap 

 

Zaterdag 

 

     09.00 u      Voorronde     Slalom Open  Dames 

     Kampioenschap    Slalom 35+ ... 85+  Heren  

     Kampioenschap    Slalom Onder-14, Onder-17 & Onder-21 

     Kampioenschap    Slalom 35+ ... 85+  Dames 

     Kampioenschap    Slalom Andersvaliden 

 

     Lunchbreak 

     Prijsuitreiking slalom leeftijdscategorieën 

 

     14.00 u      Kampioenschap    Figuren Andersvaliden 

     Voorronde      Figuren Open  Dames 

     Voorronde      Figuren Open  Heren 

 

     Kampioenschap    Springen Andersvaliden   1,35/1.50 m 

     Kampioenschap    Springen Onder-14   1.35/1.50 m 

     Kampioenschap    Springen Onder-17 & Under-21  1.50 m 

     Kampioenschap    Springen 35+ ... 85+  Dames  1.50 m 

     Kampioenschap    Springen 35+ ... 85+  Heren  1.50 m 

     Voorronde     Springen Open  Heren   1.50 m 

     Voorronde     Springen Open  Dames   1.50/1.65 m 

     Kampioenschap    Springen 35+  Heren   1.65 m 

     Kampioenschap    Springen Onder-17 Heren  1.65 m 

     Kampioenschap    Springen Under 21   1.65/1.80 m 

     Voorronde     Springen Open  Heren   1.65/1.80 m 

 

 

Zondag 

 

     09.00 u      Voorronde     Slalom Open Heren 

     Kampioenschap    Figuren Onder-14 & Onder-17 & Onder-21 

     Kampioenschap    Figuren 35+ ... 85+  Dames 

     Kampioenschap    Figuren 35+ ... 85+  Heren 

 

       Lunchbreak 

       Prijsuitreiking figuren, springen en combinatie leeftijdscategorieën 

 

     13.30 u      Finale     Figuren Open Dames   

     Finale    Figuren Open Heren   

     Finale     Slalom  Open Dames   

     Finale    Slalom  Open Heren   

     Finale    Springen Open Dames   

     Finale     Springen Open Heren   

 

     17.30 u      Prijsuitreiking "Open Dames & Heren" 
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6.2   HET   BENELUX   KAMPIOENSCHAP   (2022) 
 

6.2.1   Algemeenheden 
Het BENELUX KAMPIOENSCHAP is een internationale waterskiwedstrijd, klassieke afdeling, die 

éénmaal per jaar ingericht wordt, en met als deelnemers België, Nederland en Luxemburg. 

Het is niet omdat één van deze landen niet kan deelnemen dat de wedstrijd dat jaar niet de benaming 

BENELUX KAMPIOENSCHAP mag dragen. 

 

Het BENELUX KAMPIOENSCHAP is een Rankings List gehomologeerde wedstrijd. 

De wedstrijd wordt om beurt georganiseerd: 

 2022 = België 

 2023 = Nederland 

 

Om deel te nemen moet men beschikken over een paspoort van het Benelux land waarvoor men uitkomt, dan 

wel kunnen aantonen dat men minstens vijf jaar woonachtig is in dat land EN lid is van een bij de federatie 

aangesloten waterskivereniging uit dat land. 

 

Het organiserende land zal uiterlijk in de loop van de maand november van het voorafgaande jaar de datum 

(niet noodzakelijk de plaats) mededelen aan beide andere landen, zodat deze hier rekening kunnen mee 

houden bij het opstellen van hun nationale wedstrijdkalender. 

 

6.2.2   Wedstrijdreglement 
Elke federatie krijgt maximum 50 startbeurten in de voorronde. 

De inschrijvingen moeten via het EMS lopen, uiterlijk twee dagen op voorhand. 

Het princiepe is : eerst is eerst. Vanaf de 51° inschrijving voor een startbeurt komt men op de waiting list. 

 

Het Benelux Kampioenschap is een Ranking List wedstrijd, men moet dus in regel zijn met de IWWF 

licentie. 

Er zijn geen bijzondere deelnemeningsminima.  

Men kan inschrijven in de eigen leeftijdscategorie OF in de’open’ categorie, maar niet in beide. 

 

Er is één klassement in slalom, in figuren, in springen en in de combinatie. 

Iedereen wordt samen geklasseerd volgens zijn combinatiepunten die afhankelijk zijn van zijn/haar geslacht 

en categorie. 

De “EC Low” Tables zullen gebruikt worden om alle klassementen te berekenen. 

Al wie in minimum één onderdeel scoort, komt voor in de combinatie. 

Iedereen neemt deel onder de technische voorwaarden van zijn/haar geslacht en categorie. 

 

Er zijn twee ronden, een voorronde en een finale. Per onderdeel gaan de 16 beste deelnemers uit de Benelux 

landen naar de finale, gebaseerd op hun combinatiepunten.  

 

De skiërs die in twee onderdelen in de finale zitten mogen ook aan het derde onderdeel deelnemen in de 

finale indien ze in dat derde onderdeel meer dan zero gescoord hebben in de voorronde of minstens één 

sprong gelukt hebben in de voorronde. 

Het organiserende land mag tot maximum vijf buitenlanders een wild card geven om deel te nemen. 

Deze deelnemers skiën enkel voor hun persoonlijk resultaat en komen niet in aanmerking voor een titel, 

certificaat of medaille. Wel mogen ze deelnemen aan de finale indien ze in de voorronde een score 

behaalden die minstens gelijk is aan de score van de 16° deelnemer uit de Benelux. 
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6.2.3   Klassementen & Titels 
De teamrangschikking wordt berekend door optelling van de combinatiepunten van de vijf beste uitslagen 

per land en per onderdeel, behaald in de voorronde of in de finale. 

 

Er zijn vier titels van "BENELUX KAMPIOEN": slalom, figuren, springen en combinatie. 

Dit zijn de winnaars van de finale in combinatiepunten per onderdeel en de winnaar van de 

combinatie. 

 

6.2.4   Lastenboek voor de organisatoren 
1. De skiërs betalen zelf hun eten en slapen. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 Euro voor het eerste onderdeel waaraan men deelneemt plus 15 Euro 

per bijkomend onderdeel. 

Bij het inschrijvingsgeld is één lunch met drankje inbegrepen. 

 

2. De officiëlen betalen zelf hun reiskosten, maar krijgen hotel en eten betaald van zaterdagochtend tot 

zondagmiddag. 

Voor de homologator wordt dit vanaf vrijdagmiddag. 

Er moet minimum één official functioneren uit een ander land dan dat van de organisator. 

 

3. Trofeeën: 

Elke podiumplaats (1-2-3) krijgt een certificaat of medaille. 

De eersten krijgen een certificaat of medaille van Benelux Kampioen plus een beker/trofee. 

 

Het winnende team krijgt de wisseltrofee voor één jaar. 

Om deze definitief te verwerven moet men hem driemaal achter elkaar winnen. 

De drie deelnemende landen krijgen wel elk een beker/trofee die ze mogen behouden. 

 

6.2.5   Technisch reglement 
Het technisch reglement van de EC is van toepassing, behalve voor de minimum startsnelheid in slalom. 

Tabel met de categorieën en minimum startsnelheden in slalom: 

 

Categorie   Heren     Dames   

Open Heren  46 km/u   Xxxxxxx  

Open Dames  Xxxxxxx   43 km/u  

Under-10 & Under-12  25 km/u  25 km/u 

Under-14  37 km/u   34 km/u  

Under-17  40 km/u   37 km/u  

35+ ... 85+  46 km/u   43 km/u  

Voor de berekenng van de combinatiepunten gebruiken we de formules van bovenstaande tien categorieën, 

zowel voor de dames als voor de heren.  

 

6.5.6   Programma Benelux Kampioenschap 
 

Zaterdag/Samedi/Saturday 

08.00 u   Voorronde SLALOM 

13.30 u   Voorronde FIGUREN  &  SPRINGEN 

 

Zondag/Dimanche/Sunday 

09.00 u   Finale SLALOM 

     Finale FIGUREN 

14.30 u   Finale SPRINGEN 

17.00 u   Prijsuitreiking 

 
Dit programma is enkel indicatief. 

De Juryvoorzitter kan, na overleg met de organisatoren, steeds beslissen om het programma te wijzigen. 
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7. BSL  BELGISCHE  RECORDS  &  BESTE  PRESTATIES 
 

 

7.1 DE  BELGIAN  STANDINGS  LIST   (= DE BSL) 

 

De sportdirecteur wordt ermee belast de Belgian Standings List op te stellen. 

 

De lijsten worden opgesteld uitgaande van de combinatiepunten van de leeftijdscategorie. 

De skiërs die deelgenomen hebben in de Open categorie en in hun leeftijdscategorie, in de 

technische omstandigheden van respectievelijk de ‘open’ en hun eigen categorie, worden tweemaal 

hernomen in de combinatielijst. 

 

Om voor te komen op de BSL moet een skiër lid zijn van WSV of FFSNW en bovendien door 

E&A beschouwd worden als Belg. 

 

De lijsten zijn gebaseerd op de resultaten die de sportdirecteur in zijn bezit heeft op 31 december, 

en dit van de volgende wedstrijden die plaatsgevonden hebben tussen 01 november van het 

voorafgaande jaar  en 31 oktober van het aan gang zijnde jaar : 

- Van alle gehomologeerde wedstrijden (cfr art 4.3.4.). 

- Van de TOU-RS wedstrijden, afgetopt tot een bepaalde limiet (cfr art 5.5.4.). 

 

De lijsten worden opgesteld door het beste resultaat te nemen behaald door elke skiër in elk 

onderdeel. 

 

Een skiër wordt opgenomen in de combinatielijsten van zodra hij één resultaat van nationale 

waarde heeft in minstens één onderdeel. 

 

In slalom worden de resultaten die geen complete eerste doortocht bevatten beschouwd als behaald 

aan: 

   

Categorie Dames Heren 

Under-10 & 

Under-12 

25 km/u 25 km/u 

Under-14 34 km/u 37 km/u 

Under-17 37 km/u 40 km/u 

Under-21 43 km/u 46 km/u 

Open 43 km/u 46 km/u 

35+ & 45+ 43 km/u 46 km/u 

55+ & 65+ & 70+ 40 km/u 43 km/u 

75+ & 80+ 37 km/u 40 km/u 

85+ 34 km/u 37 km/u 
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7.2 BELGISCHE RECORDS & BESTE PRESTATIES 

 

De TC erkent Belgische records voor elk geslacht in elk van de drie onderdelen en in de 

combinatie. 

 

De TC erkent een beste prestatie voor elk geslacht en voor elke leeftijdscategorie in elk van de drie 

onderdelen en in de combinatie. 

 

Een resultaat kan pas erkend worden als Belgisch record indien het een resultaat is waarvan de TC 

de bevestiging kreeg dat het gehomologeerd werd. 

 

Een resultaat kan pas erkend worden als beste Belgische prestatie als het van nationale waarde is of 

als het een resultaat is waarvan de TC bevestiging kreeg dat het gehomologeerd werd. 

 

Wanneer er nieuwe leeftijdscategorieën bijkomen wordt er niet teruggegaan in de tijd om beste 

Belgische prestaties op te zoeken. We starten vanaf de officiële erkenning van de nieuwe categorie. 

 

Een beste prestatie kan enkel gerealiseerd worden door een skiër die tot een bepaalde 

leeftijdscategorie behoort (volgens de Belgische normen), en die deelnam onder de technische 

voorwaarden van zijn leeftijdscategorie. 

Maar in het springen bestaat er onvoldoende mogelijkheid tot controle op de gevraagde 

bootsnelheid bij elke doortocht. Voor een beste prestatie in het springen moet men bijgevolg 

deelnemen in een wedstrijd voor de eigen sekse & leeftijdscategorie. De TC/2 zal beslissen voor 

welke wedstrijden deze regel niet geldt. In het algemeen zijn dat wedstrijden waar leden van de 

TC/2 aanwezig waren en over de details kunnen getuigen, of een ondertekend homologatiedossier. 

 

Elk jaar na het einde van het seizoen zal de TC de volgende lijsten publiceren: 

- De lijst van de nieuwe Belgische records, evenals van de "hangende" records 

- De lijst van de beste Belgische prestaties aller tijden; 

    De lijst van de beste Belgische prestaties van het voorbije jaar. 
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8. DE  BREVETTEN 
 

 

8.1 ALGEMEENHEDEN 

 

De lagere brevetten kunnen behaald worden na het afleggen van een test. 

 

Wat deze testen precies omvatten wordt bepaald door Waterski Vlaanderen. 

De hoogste vier brevetten, "ski’s" genaamd, worden door de TC-KBWSF toegekend op basis van 

de resultaten over een gans seizoen competitie skiën. 

 

 

8.2 DEFINITIES 

 

De WSV brevetten voor de klassieke afdeling zijn: eerste, tweede, derde en vierde golf en test 

"dolfijn". 

 

Voor de afdeling wakeboard zijn het: eerste, tweede, derde en vierde wake. 

 

De KBWSF brevetten zijn: bronzen, zilveren, gouden en diamanten ski. 

De testen afgelegd achter een boot of met een kabelbaaninstallatie zijn in alle opzichten 

evenwaardig. 

Daar waar gevraagd wordt de hekgolven te kruisen moet men hier een volledige ronde skiën om zo 

zijn stabiliteit te bewijzen. 

 

De erkende kabelbaan officials zijn evenzeer bevoegd als hun collega's van de klassieke afdeling. 

 

 

8.3 DE  SKI’S 

 

Deze onderscheidingen worden automatisch toegekend aan de skiërs die de volgende minima 

behalen in de   jaarlijkse eindstand van de Belgian Standings List, klassieke afdeling: 

- Bronzen ski       900 punten 

- Zilveren ski  1.350 punten 

- Gouden ski  1.800 punten 

- Diamanten ski  2.250 punten 

 waarbij voor de Diamanten Ski de behaalde punten omgerekend worden  

 alsof de skiër deelnam in de OPEN klasse. 
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9. DE INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING 
 

 

9.1 DE  NATIONALE  SELECTIES 

 

9.1.1 De selectiecommissie 

De selectiecommissie is samengesteld uit een voorzitter en twee leden.  

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. 

Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

In geval van hoogdringendheid kan een selectie door de commissievoorzitter alleen worden 

doorgevoerd. 

De selectiecommissie zal de TC haar beslissingen mededelen, zonder motivatie. 

 

9.1.2 De nationale preselectie 

De selectiecommissie zal de nationale preselectie opstellen door de skiërs te kiezen die hiervoor in 

aanmerking komen, en die waarschijnlijk ook effectief zullen geselecteerd worden voor één van 

deze wedstrijden. 

- Het Wereldkampioenschap Open 

- Het Wereldkampioenschap Under-21 

- Het Wereldkampioenschap Junioren (Under-17) 

- Het Europese Kampioenschap Open 

- Het Europese Kampioenschap Under-21 

- Het Europese Kampioenschap Under-17 

- Het Europese Kampioenschap Under-14 

 

De selectiecommissie kan aan deze lijst skiërs toevoegen waarvan zij veronderstelt dat deze in een 

min of meer nabije toekomst deel zullen uitmaken van de nationale preselectie. Deze skiërs worden 

gerangschikt in de reserve van de nationale preselectie. 

 

9.1.3 Verplichtingen 

Iemand die zijn kandidatuur stelt om deel te nemen aan een “Titled Event” en die ook effectief 

geselecteerd wordt, MOET dan ook deelnemen (uitgezonderd heirkracht zoals zware kwetsuren). 

Tenzij met geldige reden, aanvaard door de TC, zijn de skiërs van de preselectie gehouden deel te 

nemen aan de in 9.1.2 vernoemde wedstrijden, indien zij hiervoor geselecteerd worden. 

Een lid van de preselectie kan slecht deelnemen aan een internationale wedstrijd, zelfs op 

uitnodiging, als hij ervoor werd aangeduid door de selectiecommissie, of indien hij er van haar de 

toelating toe kreeg. De geselecteerde kan evenwel weigeren deel te nemen indien zijn deelname een 

financiële inspanning eist of nadelig zou zijn voor zijn studies of beroep. 

De TC  eist dat iemand die geselecteerd is voor een beschermde wedstrijd die dag niet deelneemt 

aan een andere wedstrijd, zelfs niet aan een niet-gehomologeerde. 

De beschermde wedstrijden zijn:  

- De Wereldspelen 

- Het Wereldkampioenschap Open 

- Het Wereldkampioenschap Under-21 

- Het Wereldkampioenschap Junioren (Under-17) 

- Het Europese Kampioenschap Open 

- Het Europese Kampioenschap Under-21 

- Het Europese Kampioenschap Under 17 

- Het Europese Kampioenschap Under-14 
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9.1.4 Selectieprincipes 

De selectiecommissie zal overgaan tot het aanduiden van alle personen (behalve de delegatieleider - 

cfr 9.2.1)  en alle ploegen die België officieel vertegenwoordigen in klassieke internationale 

wedstrijden. 

 

De selectiecommissie beslist wanneer de selecties worden afgesloten. 

 

Bij het in overweging nemen van de resultaten van de skiër zal de selectiecommissie enkel rekening 

houden met uitslagen die meetellen voor de BSL, of die behaald werden tijdens gehomologeerde 

wedstrijden, of die voorkomen op de IWWF of E&A Standings/Rankings List, en voor zover deze 

uitslagen nog geldig zijn. 

 

De selectie gebeurt op basis van de resultaten van het voorafgaande jaar. Indien iemand quasi een 

jaar lang gekwetst geweest is kan men terugvallen op de resultaten van het jaar nog daarvoor. 

 

 

9.1.5 Rekeningen in het buitenland 

De KBWSF is verantwoordelijk voor rekeningen in het buitenland van teams die ons land 

OFFICIEEL vertegenwoordigen (dus enkel bij een Europees Kampioenschap e.d. met deelname 

van een officiële nationale ploeg). 

 

Hotelrekeningen: iedereen moet zorgen voor een betalingsbewijs! 

 

Indien de KBWSF voor iemand moet betalen dan wordt die geschorst, zowel nationaal als 

internationaal, totdat die schulden aangezuiverd zijn. 

 

De teamcaptains zijn verantwoordelijk t.o.v. de federatie op sportief, administratief, enz.. vlak, 

maar niet financieel ten persoonlijke titel, behalve voor hun eigen daden (bv hotelreservaties). 
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9.2 DE  OFFICIELE  DELEGATIE 

 

9.2.1 Samenstelling 

De officiële delegatie is samengesteld uit de volgende elementen: 

- De skiërs 

- De teamcaptain 

- De assistent teamcaptain 

- De delegatieleider, indien de Raad van Bestuur er één aanduidt. 

 

Ieder ander persoon die de ploeg begeleidt, doet dit ten private titel, en heeft geen enkel recht om 

zich te mengen in de aangelegenheden van de ploeg, noch om orders te geven aan een lid van de 

officiële delegatie. 

 

 

9.2.2 De skiërs 

Zij worden geselecteerd door de TC, in dit domein vertegenwoordigd door de selectiecommissie. 

 

Indien geen teamcaptain door de TC werd benoemd zal de oudste skiër zelf deze functie uitoefenen, 

of deze functie onder zijn verantwoordelijkheid delegeren aan een derde persoon van zijn keuze. 

 

De skiërs zijn onderworpen aan de beslissingen van de teamcaptain. 

 

 

9.2.3 De teamcaptain 

De teamcaptain wordt benoemd door de TC, in dit domein vertegenwoordigd door de 

selectiecommissie. 

 

De teamcaptain is de enige vertegenwoordiger van de ploeg bij de jury. 

 

 

9.2.4 De delegatieleider 

Indien de Raad van Bestuur, de TC of de selectiecommissie het nuttig oordelen de functies van 

teamcaptain en delegatieleider te scheiden, dan is het aan de Raad van Bestuur daarover te 

beslissen, er eventueel één aan te duiden en hun respectievelijke bevoegdheden te bepalen. 

 

In alle gevallen zullen de aangelegenheden die te maken hebben met de sportieve kant van de 

wedstrijd behoren tot het exclusieve domein van de teamcaptain. 

 

De delegatieleider is verantwoordelijk voor alle financiële aspecten van de verplaatsing (reis, 

verblijf, betalingswijze, entry fees, kosten van trainingen ter plaatse, enz ...).   

 

De delegatieleider zal geen officiële afrekening indienen voor de uitgaven van een skiër die niet 

samen met de ploeg reist indien een gemeenschappelijke verplaatsing werd aangekondigd. 

 

De delegatieleider is verantwoordelijk voor de houding en het gedrag van alle leden van de officiële 

delegatie. 

 



 
 

VADEMECUM 2022 - WSV TOU - 51  

    Nationale technische reglementen 

 

 

9.3 REGLEMENT  NATIONALE  PLOEG 

 

9.3.1 Algemeenheden 

Naam  & voornaam: ........................................................................... 

 

Proficiat! Je maakt deel uit van een preselectie om België eventueel te vertegenwoordigen in een 

belangrijke internationale wedstrijd. 

Door het feit je land te verdedigen ontstaan zekere verplichtingen zoals hieronder beschreven. 

Door onderstaand reglement en gedragscode te ondertekenen, ben je ertoe gebonden deze na te 

leven. 

 

Deel uitmaken van de nationale ploeg is een keuze, geen verplichting. 

Indien je van oordeel bent dat je deze verbintenis niet kan naleven zal je plaats aangeboden worden 

aan een andere geschikte skiër. 

 

 

9.3.2 Wedstrijden waarop dit reglement voor de nationale ploeg van toepassing is (Titled Events). 

 - De Wereldspelen. 

 - De Wereldkampioenschappen Open, Onder-21, Junioren (Onder-17) en 35+. 

 - De Europese Kampioenschappen Open, Onder-21, Onder-17, Onder-14 en 35+.. 

 

Indien één van deze wedstrijden voorkomt in je keuzelijst voor dit seizoen en je hebt hem 

aangestipt (omcirkeld, onderlijnd…), dan ben je verplicht aan het overeenkomstige Belgisch 

kampioenschap deel te nemen. 

 

 

9.3.3 Het  Belgisch  Kampioenschap 

De deelname is verplicht wanneer men wenst deel te nemen aan een van voornoemde wedstrijden 

(art 9.3.2.). Met andere woorden, wanneer men deel wil uitmaken van de nationale ploeg voor een 

‘Titled Event’. 

 

De TC kan hierop een uitzondering toestaan in zeer uitzonderlijke gevallen. 

Indien de skiër het weekend van het Belgisch Kampioenschap gekwetst of erg ziek is, zal de 

federatie controle uitvoeren teneinde de echtheid van het ingediende medisch attest na te trekken 

(zorg er dus voor dat je attest geldig is). Indien later kan worden aangetoond dat het attest vervalst 

is of dat het om valse feiten gaat, kunnen er door de T.C. sancties getroffen worden.  

De federatie vraagt slechts gedurende twee dagen op 365 de deelname aan een wedstrijd: het 

Belgisch Kampioenschap, een wedstrijd waarvan de datum lang genoeg op voorhand gekend is om 

hem in je planning in te werken. 

 

De finale: Wanneer je gekwalificeerd bent is je deelname aan de finale verplicht. 

De categorieën: Men neemt deel in elke categorie en in elke discipline waarin men eventueel ook 

tijdens de Titled Event wedstrijd wil deelnemen. 

De disciplines:  Men neemt deel aan elke discipline waaraan men eventueel ook tijdens de  Titled 

Event wedstrijd wil deelnemen. 

De prijsuitreiking: Wanneer men bij de eerste drie is, blijft men tot de prijsuitreiking van zijn 

categorie, tenzij mits een geldige reden en mits de goedkeuring van de organisatie en de 

juryvoorzitter. 
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9.3.4 De gedragscode 

Bij mijn selectie om België eventueel te vertegenwoordigen in een belangrijke internationale 

wedstrijd, aanvaard ik de hieronder vermelde gedragscode. 

9.3.4.1   Algemeenheden 

1. De skiërs en begeleiders moeten getuigen van een onberispelijk sportief gedrag. 

2. De skiër ziet af van het gebruik van enig welk middel om zijn prestaties of zijn fysieke conditie 

artificieel te verbeteren (doping). 

3. De skiër aanvaardt zich te onderwerpen aan het bondsgezag en/of van dat van de teamcaptain 

en hij zal zich onberispelijk gedragen. 

 

9.3.4.2   Voor Internationale wedstrijden 

1. Elk gedrag dat door de teamcaptain of delegatieleider beoordeeld wordt als een inbreuk op de 

normale gedragsregels zal in zijn verslag vermeld worden, waarna er sancties kunnen volgen. 

2. De teamcaptain heeft de bevoegdheid om alle praktische schikkingen inzake verplaatsingen, 

verblijf, representatie e.d. uit te werken. Zijn gezag moet gerespecteerd worden. 

3. De skiër is verantwoordelijk voor het betalen van een eventueel inschrijvingsgeld (‘entry fee’).  

4. Elke skiër zal voldoende liquide fondsen meenemen (in lokale deviezen). 

5. De leden van de nationale ploeg moeten de hierna volgende gedragscode tekenen en naleven, 

enkel de teamcaptain kan hierop afwijkingen toestaan. 

6. Ik zal alle trainingen volgen die speciaal voor deze wedstrijd ingericht worden. 

7. Ik zal ervoor zorgen dat mijn wedstrijdlicentie, mijn prestatieboekje, mijn verzekering, mijn 

paspoort, de nodige visa, toelatingen, inentingen en inentingsbewijzen in orde zijn. 

8. Ik zal ervoor zorgen dat mijn materiaal zich in goede staat bevindt. 

9. Ik zal mij schikken naar alle beslissingen van de teamcaptain, vanaf het vertrek tot de terugkeer. 

Dit zowel voor zaken die betrekking hebben op het skiën als voor alle andere activiteiten. 

10. Ik aanvaard dat ik geselecteerd ben om België te vertegenwoordigen voor de hele duur van de 

verplaatsing.  

11. Het Belgische team zal bijeen blijven voor alle skigebonden activiteiten tijdens de verplaatsing, 

elke uitzondering hierop moet goedgekeurd worden door de teamcaptain. 

12. Ik aanvaard het officiële teamuniform te dragen als de teamcaptain het oplegt. Ook buiten de 

officiële plechtigheden zal ik in een fatsoenlijke kledij mijn land vertegenwoordigen. 

13. Ik zal ervoor zorgen dat mijn gedrag tijdens deze verplaatsing onberispelijk is. 

14. Ik zal al het mogelijke doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor het Belgische 

team. 

15. Ik verbind mij ertoe alle rekeningen te betalen waarvoor ik mij verantwoordelijk heb gesteld. 

16. Ik verbind mij ertoe alle kosten te betalen die op enigerlei wijze voortspruiten uit een positieve 

dopingcontrole. 

 

Ik aanvaard al deze verplichtingen vrijwillig, 

 

 

.................................................................................................... 

(Datum en handtekening van de skiër en van zijn wettelijke vertegenwoordiger indien minderjarig) 
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10. ALLERLEI 
 

 

10.1 DEFINITIE  VAN  BUITENLANDER 

 

10.1.1 Algemeenheden 

Wat de internationale vertegenwoordiging van België betreft gelden de regels van de I.W.W.F. en 

E&A, uitgezonderd mits schriftelijk akkoord van alle betrokken partijen (skiërs en internationale 

federaties). 

 

Wat de wedstrijden betreft waarbij een titel van Kampioen van België kan toegekend worden, of 

daarmee gelijkgestelde wedstrijden (elke TC maakt hiervan jaarlijks de lijst op bij het verschijnen 

van de kalender), daar mogen de skiërs aan deelnemen die door de I.W.W.F. en E&A beschouwd 

worden als Belg en die niet het recht hebben gekozen te worden om een ander land te 

vertegenwoordigen, plus de skiërs die daartoe een gemotiveerde aanvraag indienden, goedgekeurd 

door het bestuursorgaan van de KBWSF (RvB-KBWSF). 

 

In het geval een titel zou toegekend worden op basis van resultaten over verschillende wedstrijden 

kan de RvB KBWSF de toelating geven deel te nemen aan die wedstrijden zonder dat de bewuste 

skiër meedingt naar de titel. 

In alle andere gevallen zal een skiër die de toelating heeft om deel te nemen aan een wedstrijd 

deelnemen op dezelfde basis als de andere skiërs: voor het toekennen van een titel, prijzen, 

medailles, trofeeën, ... 

 

Wat de andere nationale wedstrijden betreft, worden de skiërs die in het bezit zijn van een geldige 

lidkaart, afgeleverd door WSV of FFSNW, niet beschouwd als buitenlanders. 

 

In alle gevallen waarbij de deelname van een skiër aan een wedstrijd het risico zou kunnen 

inhouden van moeilijkheden met een andere nationale federatie, moet de TC hiervan verwittigd 

worden en zal zij de nodige kontakten nemen om de situatie op te helderen.  

 

Wanneer de RvB-KBWSF de toelating geeft aan een skiër om deel te nemen aan wedstrijden die 

kunnen leiden tot een Belgische titel zal hij de duur van deze toelating bepalen. Zoniet is deze 

toelating één jaar geldig, stilzwijgend hernieuwbaar totdat de RvB-KBWSF er een eind aan stelt. 

 

 

Elk resultaat behaald door een skiër of een ploeg waarvan de skiër niet in regel is met zijn 

deelnemingsvoorwaarden zal generlei waarde hebben en de skiër of ploeg zal gediskwalificeerd 

worden.  

 

Voor de klassieke afdeling zijn de beschermde wedstrijden het Belgisch Kampioenschapen de 

Beker van België, maar zie ook art 6.1.2. voor het Belgisch Kampioenschap en art 6.2.4. voor de 

Beker van België. 
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10.1.2 De Belgische buitenlander 

Het gaat hier om personen die niet de Belgische nationaliteit bezitten, maar die wel lid zijn van een 

Belgische club, die een geldige lidkaart hebben van WSV of FFSNW, die in wedstrijden uitkomen 

voor hun Belgische club, maar die tevens voor hun eigen land uitkomen of aan hun eigen nationale 

kampioenschappen kunnen deelnemen. 

 

Deze skiërs worden beschouwd als Belg en mogen aan al onze wedstrijden deelnemen, behalve aan 

de beschermende wedstrijden (cfr. 10.2.1). Zij zullen tijdens onze wedstrijden in aanmerking 

komen voor de prijzen, trofeeën, titels, of wat dan ook op dezelfde basis als onze Belgische skiërs, 

behalve dat zij niet voorkomen in de Belgian Standings List. 

 

 

10.2 HET  ERKENNEN  VAN  WEDSTRIJDBOTEN 

 

10.2.1 Algemeenheden 

Een boot (welbepaald merk en type) kan door de IWWF of door E&A gehomologeerd worden. 

In dat geval is deze boot ook automatisch gehomologeerd voor onze nationale en internationale 

wedstrijden. 

 

 

10.2.2 Andere boten 

Boten die (nog) niet gehomologeerd worden door de IWWF of door E&A kunnen niet gebruikt 

worden voor World of European Titled Events. 

Voor de overige nationale en internationale wedstrijden in België, zowel van nationale waarde als 

gehomologeerd, kunnen andere boten wel gebruikt worden op voorwaarde dat ze door de TC 

geschikt bevonden werden om een gehomologeerde wedstrijd in de drie onderdelen te trekken. 

Enkel boten die in België gebouwd worden kunnen door de KBWSF getest worden. 

Andere boten moeten getest worden in hun land van herkomst. 

 

 

10.2.3 Procedure voor het nationaal homologeren van in België gebouwde boten 

De constructeur (niet iemand die toevallig zo'n boot heeft) moet bij de TC een officiële aanvraag 

doen om zijn boot te testen. Deze test zal plaatsvinden ter gelegenheid van een TOU-NH of TOU-

SL wedstrijd, na akkoord van de plaatselijke organisator en van de TC. 

 

"Ter gelegenheid van" betekent in deze context niet "tijdens" de wedstrijd zelf. 

Het gaat om een aparte test, los van de officiële wedstrijd. 

 

Deze test houdt in: 

- Nagaan of de boot voldoet aan de normen, cfr het IWWF Technisch Reglement. 

- Een beoordeling door testskiërs van verschillende niveau's, aangeduid door de 

afgevaardigde van de TC belast met de coördinatie van de test. Indien praktisch haalbaar 

wordt er in de drie disciplines geskied. 

- Een beoordeling door de aanwezige officials. 

 

Het is de TC die achteraf de beslissing neemt de geteste boot al dan niet een nationale homologatie 

te verlenen. 

De nationale homologatie loopt totdat de constructeur een dusdanige aanpassing aan het boottype 

aanbrengt dat de TC van oordeel is dat een nieuwe test zich opdringt. Alle wijzigingen aan het 

model zullen door de constructeur uit eigen beweging medegedeeld worden aan de TC. 
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10.2.4 Lijst van de door de TC geteste boten 

Volgende boten krijgen de nationale homologatie: Performer 575. 

Volgende boten werden getest maar krijgen de nationale homologatie niet: Performer 610. 

 

 

10.3 LIJST HOMOLOGATIE SITE CODES 

 

 Club    Code 

  

E.H.N.    BELEHN 

Heerenlaak   BELHERE 

Hoge Dijken   BELHOGE 

 H.P.S.    BELHPS 

M.W.K.   BELMWK 

 R.N.V.    BELRNV 

R.Y.C.S.M.   BELRYCSM 

 S.C.P.    BELSCP 

 S.W.K.   BELSWK 

 VVW-Gierle   BELGIERLE 

 VVW-Grimbergen  BELGRIM 

 VVW-Integra   BELINTE 

 VVW-Skianna  BELSKIAN 

 VVW-Waesmeer  BELWAES 

 



 
 

VADEMECUM 2022 - WSV TOU - 56  

    Nationale technische reglementen 

 

4.5   TABEL  TECHNISCHE  VOORWAARDEN  2022 
 

 

De categorieën en de technische voorwaarden 
 1  =  De categorie 

 2  =  De geboortejaren om in 2022 tot deze categorie te behoren. 

 3  =  Minimum startsnelheid in slalom. 

 4  =  Maximum snelheid in slalom (inkorten aan ...). 

 5  =  Maximum snelheid bij het springen. 

 6  =  Schanshoogte. 

 

HEREN 2 3 4 5 6 Opmerkingen 

Under-10  12 & + 25 49 42 1,35/1.50 1,35 m mag, indien technisch veilig 

Under-12  10 & 11 25 52 45 1,35/1.50 1,35 m mag, indien technisch veilig 

Under-14  08 & 09 37 55 48 1.50 1,35 m mag, indien technisch veilig 

Under-17  05 – 07 40 58 51 1.50/1.65 1,65 m mag, indien minimum. 38 m 

Under-21  01 – 04 46 58 57 1.50/1.65/1.80 1,65 m indien min. 38 m ; 1,80 m min. 48 m 

Open ------ 46 58 57 1.50/1.65/1.80 1,65 m indien min. 38 m ; 1,80 m min. 48 m 

Over 35  86 – 77 46 55 57 1.50/1.65 1,65 m mag, indien minimum 38 m 

Over 45  76 – 67 46 55 54 1.50  

Over 55  66 – 57 43 55 51 1.50  

Over 65  56 – 52 43 52 51 1.50  

Over 70 51 – 47 43 52 51 1.50  

Over 75 46 – 42 40 49 48 1.50  

Over 80 41 – 37 40 49 48 1.50  

Over 85 36 & - 37 46 45 1.50  

       

 

 

DAMES 2 3 4 5 6 Opmerkingen 

Under-10  12 & + 25 49 42 1,35/1.50 1,35 m mag, indien technisch veilig 

Under-12  10 &11 25 52 45 1,35/1.50 1,35 m mag, indien technisch veilig 

Under-14  08 &09 34 52 45 1.50 1,35 m mag, indien technisch veilig 

Under-17  05 – 07 37 55 51 1.50  

Under-21  01 – 04 43 55 54 1.50/1.65 1,65 m mag, indien minimum 38 m 

Open  ------ 43 55 54 1.50/1.65 1,65 m mag, indien minimum 38 m 

Over 35  86 – 77 43 55 51 1.50  

Over 45  76 – 67 43 52 51 1.50  

Over 55  66 – 57 40 52 51 1.50  

Over 65  56 – 52 40 49 48 1.50  

Over 70 51 – 47 40 49 45 1.50  

Over 75 46 – 42 37 46 45 1.50  

Over 80 41 – 37 37 46 45 1.50  

Over 85 36 & - 34 46 45 1.50  

       

 

De minimum snelheid bij het schansspringen is 27 km/u. 

Indien minimum ... m betekent op de BSL van de laatste drie jaar of van het aan gang zijnde jaar. 

 


