
 

INFO  TOU  201
 
 

Aan  iedereen  met  interesse
 
 
Bijlagen 
* De nationale wedstrijdkalender 201
* Overzicht van de technische voorwaarden 201
 
 
Verzending van de informatie bulletins
Deze INFO wordt verstuurd naar iedereen waarvan we weten/vermoeden 
interesse heeft voor het klassieke waterskiën.
Jaarlijks zijn er zo’n zevental van 
 
Noteer alvast dat dit jaar het Belgisch Kampioenschap
(Eau d’Heure Nautique in Cerfontaine
 
 
Het secretariaat van de KBWSF
Om het secretariaat te bereiken waar alle zaken behandeld worden die betrekking hebben op 
wedstrijden die vermeld staan op de nationale of internationale kalender :
= Bekersveld 9 te 2630 Aartselaar
= Telefoon : 03/271.06.41  (Sid Adriaensen)
= E-mail : kbwsf@h2oski.be  
 
Vademecum 2018 
Zowel Waterski Vlaanderen als de FFSNW zetten binnenkort  het va
reglementen, de standings list van vorig jaar, de lijsten van de officials en van de 
wedstrijdskiërs, de records, enz. op hun website.
Al degenen die het vademecum wensen kunnen het gratis downloaden van het internet.
Voor Waterski Vlaanderen : www.waterski.be
Voor de FFSNW : www.skinautique.be
 
De internationale wedstrijdkalender 
De voornaamste internationale 
Iemand die de complete internationale kalender wenst kan die vinden op www.iwwf
 
  

 

 

 
KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE 
FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE 
 

Sociale zetel  / Siège social: Jules Césarlaan 2, bus 
Secretariaat  / Secrétariat: 
Tel.: 03/271.06.41
 
Bank  / Banque: IBAN: BE26 0014 2375 9229  
Gerechtelijk arrondissement / Arrondissement juridiqu
Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497

INFO  TOU  2018/1 

interesse  voor  het  klassieke  waterkiën

* De nationale wedstrijdkalender 2018. 
* Overzicht van de technische voorwaarden 2018. 

Verzending van de informatie bulletins 
Deze INFO wordt verstuurd naar iedereen waarvan we weten/vermoeden dat hij of zij 
interesse heeft voor het klassieke waterskiën. 
Jaarlijks zijn er zo’n zevental van deze reeks mededelingen. 

Belgisch Kampioenschap zal plaatsvinden in
Eau d’Heure Nautique in Cerfontaine) het weekend van 28-29 juli. 

secretariaat van de KBWSF 
Om het secretariaat te bereiken waar alle zaken behandeld worden die betrekking hebben op 
wedstrijden die vermeld staan op de nationale of internationale kalender : 

Aartselaar 
= Telefoon : 03/271.06.41  (Sid Adriaensen) 

  (niet het getal 20 maar wel h2o van een watermolecule

Zowel Waterski Vlaanderen als de FFSNW zetten binnenkort  het vademecum met de 
reglementen, de standings list van vorig jaar, de lijsten van de officials en van de 

, de records, enz. op hun website. 
Al degenen die het vademecum wensen kunnen het gratis downloaden van het internet.

www.waterski.be 
www.skinautique.be  

De internationale wedstrijdkalender - wedstrijden in het buitenland 
De voornaamste internationale wedstrijden staan ook op de nationale kalender vermeld.
Iemand die de complete internationale kalender wenst kan die vinden op www.iwwf

 

KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE 
FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE 
Sociale zetel  / Siège social: Jules Césarlaan 2, bus 1 - 1150 Brussel
Secretariaat  / Secrétariat: Bekersveld 9 - 2630 Aartselaar

03/271.06.41   E-mail: kbwsf@h2oski.be 

Bank  / Banque: IBAN: BE26 0014 2375 9229  –  BIC: GEBABEBB
Gerechtelijk arrondissement / Arrondissement juridique: Brussel / Bruxelles
Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497

waterkiën, 

dat hij of zij 

in de E.H.N.  

Om het secretariaat te bereiken waar alle zaken behandeld worden die betrekking hebben op 

o van een watermolecule). 

demecum met de 
reglementen, de standings list van vorig jaar, de lijsten van de officials en van de 

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

wedstrijden staan ook op de nationale kalender vermeld. 
Iemand die de complete internationale kalender wenst kan die vinden op www.iwwf-ea.eu. 

KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE v.z.w. 
FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE a.s.b.l. 

1150 Brussel 
Aartselaar 

BIC: GEBABEBB  
: Brussel / Bruxelles 

Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497 



 
Officials gezocht 
We zijn op zoek naar mensen die zich belangeloos willen inzetten bij onze wedstrijden. 
Bijvoorbeeld ouders die zich toch vervelen tijdens een wedstrijddag. 
Naast juryleden hebben we ook mensen nodig die zich willen bezighouden met bv. het 
opstellen van camera’s, met het nameten van de technische installaties, enz.. 
Neem contact met ons (kbwsf@h2oski.be) of kom eens naar de jurytoren en we zullen je 
hartelijk ontvangen. Want als we geen nieuwe officials vinden dan bloedt de sport dood. 
 
Europese en Wereldkampioenschappen 
Skiërs die interesse hebben om deel te nemen aan één van onderstaande wedstrijden gelieven 
zo snel mogelijk het waterski secretariaat hiervan in te lichten (kbwsf@h2oski.be). 
Dan krijg je verder persoonlijke informatie omtrent de deelnemingsvoorwaarden, enz.. 
 
    Datum  WK of EK  &  Categorie  Plaats  &  land 
=  02-05/08  Wereld      Juniors (Under-17) Sesena, ESP 
=  22-26/08  Europees   Jeugd (U-14 & U-17) Dnipro, UKR 
=  23-26/08  Europees   35+, 45+, 55+, 65+ Halle, GER 
=  30/8-02/09  Europees   Under-21   Roquebrunes-sur-Argens, FRA 
=  06-09/09  Europees   Open   Ioannina, GRE 
=  26/11-02/12 Wereld      35+, 45+, 55+, 65+ Santiago, CHL 
 
De Malibu Tricks  Tour  
Dit is een serie figuren wedstrijden. 
Bedoeling is de clubs de kans te geven om met een minimum aan inzet en middelen een 
wedstrijd te organiseren. Ook die clubs die niet over een slalombaan of springschans 
beschikken kunnen op die manier een echte wedstrijd op hun watervlak hebben. 
 
Slalom - inkorten 
Belangrijke wijziging voor de meisjes Under-14 : 
Ze korten voortaan in aan 52 km/u (tot vorig jaar was dat nog aan  55 km/u). 
 
Schansspringen 
Vanaf dit jaar mag men enkel nog schansspringen over 1,65 m indien men tijdens de laatste 
drie jaar al minstens éénmaal 38 meter gesprongen heeft ; en de heren mogen maar over 
1,80 m indien ze de laatste drie jaar minstens al éénmaal 48 meter gesprongen heeft. 
 
Voor 2018 geeft dit voor onze Belgische skiërs : 
   Mogen over 1,65 meter     Mogen over 1,65 of over 1,80 meter 
= Adriaensen Kate   = Fortamps Olivier 
= Gielis Evelyne   = Labarre Arnaud Junior 
= Blits Avi    = Lagae Pieter-Jan 
= Delsaute Sébastien 
= Hens Sasha 
 



4.5   TABEL  TECHNISCHE  VOORWAARDEN  2018 
 
De categorieën en de technische voorwaarden 
 1  =  De categorie 
 2  =  De geboortejaren om in 2018 tot deze categorie te behoren. 
 3  =  Maximum snelheid in slalom (inkorten aan ...). 
 4  =  Maximum snelheid bij het springen. 
 5  =  Schanshoogte. 
 

   1   HEREN 2 3 4 5 Opmerkingen 
Under-10  08 & + 49 42 1,35/1.50 1,35 m mag, indien de schans technischveilig 
Under-12  06 & + 52 45 1,35/1.50 1,35 m mag, indien de schans technisch veilig 
Under-14  04 & + 55 48 1,35/1.50 1,35 m mag, indien de schans technisch veilig 
Under-17  01 – 03 58 51 1.50/1.65 1,65 m mag, indien minimum. 38 m op de BSL 
Under-21  97 – 00 58 57 1.50/1.65/1.80 1,65 m indien min. 38 m ; 1,80 m indien min. 48 m 
Open Men  ------ 58 57 1.50/1.65/1.80 1,65 m indien min. 38 m ; 1,80 m indien min. 48 m 
Over 35  82 – 73 55 57 1.50/1.65 1,65 m mag, indien minimum 38 m op de BSL 
Over 45  72 – 63 55 54 1.50  
Over 55  62 – 53 55 51 1.50  
Over 65  52 & - 52 51 1.50  

 
   1  DAMES 2 3 4 5 Opmerkingen 
Under-10  08 & + 49 42 1,35/1.50 1,35 m mag, indien de schans technisch veilig 
Under-12  06 & + 52 45 1,35/1.50 1,35 m mag, indien de schans technisch veilig 
Under-14  04 & + 52 45 1,35/1.50 1,35 m mag, indien de schans technisch veilig 
Under-17  01 – 03 55 51 1.50  
Under-21  97 – 00 55 54 1.50/1.65 1,65 m mag, indien minimum 38 m op de BSL 
Open Women  ------ 55 54 1.50/1.65 1,65 m mag, indien minimum 38 m op de BSL 
Over 35  82 – 73 55 51 1.50  
Over 45  72 – 63 55 51 1.50  
Over 55  62 – 53 52 51 1.50  
Over 65  52 & - 49 48 1.50  

 
De minimum snelheid bij het schansspringen is 27 km/u. 
Indien minimum ... m op  de BSL betekent op de BSL van de laatste drie jaar of van het aan gang zijnde jaar. 
 
 
Startsnelheden en maximum aantal doortochten in slalom 
Een Under-10,  Under-12, Under-14 of Under-17 mag starten aan de minimum snelheid (of sneller) en mag maximum 
ZES doortochten nemen. Een Under-21, Open of  Over-35/45/55/65  skiër moet minimum starten aan de snelheid,  
cfr kolom 3, om meer dan VIER doortochten te mogen nemen, evenwel eveneens beperkt tot maximum ZES. 
1   =  Categorie 
2   =  Minimum startsnelheid . 
3   =  Minimum startsnelheid om te ontsnappen aan de regel van maximum vier doortochten. 
4   =  Inkorten aan … 

1   -   HEREN 2 3 4 1   -   DAMES 2 3 4 
Under-10 25 --- 49 Under-10 25 --- 49 
Under-12 25 --- 52 Under-12 25 --- 52 
Under-14 37 --- 55 Under-14 34 --- 52 
Under-17 40 --- 58 Under-17 37 --- 55 
Under-21 46 58 58 Under-21 43 55 55 

Open 46 58 58 Open 43 55 55 
Over 35 46 52 55 Over 35 43 49 55 
Over 45 46 52 55 Over 45 43 49 55 
Over 55 43 52 55 Over 55 40 49 52 
Over 65 43 52 52 Over 65 40 49 49 

 


