
 

INFO  TOU  201
 

Aan  iedereen  met  interesse
 
Bijlagen 
* De nationale wedstrijdkalender 201
* Het inschrijvingsformulier voor wedstrijden in België.
* Overzicht van de technische voorwaarden 201
* Wedstrijdreglement en programma van de Malibu 
 
De  Malibu  Tricks  Tour
Ook dit jaar hebben we opnieuw een Tricks Tour, een serie figuren wedstrijden.
Bedoeling is de clubs de kans te geven om met een minimum aan inzet en middelen een 
wedstrijd te organiseren. Ook die clubs die niet 
beschikken kunnen op die manier een echte wedstrijd op hun watervlak hebben.
Voor dit jaar hebben we alvast vier clubs die een stop van de Malibu Tricks Tour organiseren.

= 24/06 M.W.K.
= 08/07 R.N.V. 
= 16/09 VVW-Gierle
= 29/09 R.Y.C.S.M.

 
Waarom de MALIBU Tricks Tour ?
Omdat Malibu Boats Belgium een boot ter beschikking stelt en de prijzen voor het 
eindklassement van de Tricks Tour sponsort. 
Die boot wordt trouwens ter beschikking gesteld voor alle wedstrijden die dit j
plaatsvinden, dus ook voor het Belgisch Kampioenschap van 28
d’Heure Nautique), voor de wedstrijden van de MWK (Mechelen), voor de SWK
(Schoten) en voor het Benelux Kampioenschap in de RNV (Vilvoorde).
 
Zondag 24 juni krijgen we de eerste stop van de Malibu Tricks Tour 2018 in de 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 20 juni via 
 
Zondag 08 juli hebben we dan de tweede stop, ditmaal in de 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 04 juli via 
 
Alle wedstrijden van de Malibu Tricks Tour 2018 verlopen volgens hetzelfde stramien.
Zie ook het wedstrijdreglement in bijlage.
09.30 u - Verwelkoming 
10.00 u - Start van de eerste reeks 
     Plus een finale. 
17.30 u – Prijsuitreiking – of misschien wat vroeger indien mogelijk.
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INFO  TOU  2018/2 

interesse  voor  het  klassieke  waterkiën

* De nationale wedstrijdkalender 2018. 
* Het inschrijvingsformulier voor wedstrijden in België. 
* Overzicht van de technische voorwaarden 2018. 
* Wedstrijdreglement en programma van de Malibu Tricks Tour 2018. 

De  Malibu  Tricks  Tour 
Ook dit jaar hebben we opnieuw een Tricks Tour, een serie figuren wedstrijden.
Bedoeling is de clubs de kans te geven om met een minimum aan inzet en middelen een 
wedstrijd te organiseren. Ook die clubs die niet over een slalombaan of springschans 
beschikken kunnen op die manier een echte wedstrijd op hun watervlak hebben.
Voor dit jaar hebben we alvast vier clubs die een stop van de Malibu Tricks Tour organiseren.

M.W.K. 
 
Gierle 

R.Y.C.S.M. 

Tricks Tour ? 
Omdat Malibu Boats Belgium een boot ter beschikking stelt en de prijzen voor het 
eindklassement van de Tricks Tour sponsort.  
Die boot wordt trouwens ter beschikking gesteld voor alle wedstrijden die dit j

het Belgisch Kampioenschap van 28-29 juli in de E.H.N. (Eau 
voor de wedstrijden van de MWK (Mechelen), voor de SWK

(Schoten) en voor het Benelux Kampioenschap in de RNV (Vilvoorde). 

krijgen we de eerste stop van de Malibu Tricks Tour 2018 in de 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 20 juni via kbwsf@h2oski.be 

hebben we dan de tweede stop, ditmaal in de R.N.V. 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 04 juli via kbwsf@h2oski.be 

Alle wedstrijden van de Malibu Tricks Tour 2018 verlopen volgens hetzelfde stramien.
Zie ook het wedstrijdreglement in bijlage. 

Start van de eerste reeks – twee of drie reeksen naargelang het aantal deelnemers.

of misschien wat vroeger indien mogelijk. 
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waterkiën, 

Ook dit jaar hebben we opnieuw een Tricks Tour, een serie figuren wedstrijden. 
Bedoeling is de clubs de kans te geven om met een minimum aan inzet en middelen een 

over een slalombaan of springschans 
beschikken kunnen op die manier een echte wedstrijd op hun watervlak hebben. 
Voor dit jaar hebben we alvast vier clubs die een stop van de Malibu Tricks Tour organiseren. 

Omdat Malibu Boats Belgium een boot ter beschikking stelt en de prijzen voor het 

Die boot wordt trouwens ter beschikking gesteld voor alle wedstrijden die dit jaar in België 
29 juli in de E.H.N. (Eau 

voor de wedstrijden van de MWK (Mechelen), voor de SWK-Cup 

krijgen we de eerste stop van de Malibu Tricks Tour 2018 in de M.W.K.  

Alle wedstrijden van de Malibu Tricks Tour 2018 verlopen volgens hetzelfde stramien. 

twee of drie reeksen naargelang het aantal deelnemers. 
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Inschrijvingsformulier  voor  wedstrijden  
Dit formulier vermeldt de meest courante wedstrijden waar onze skiërs aan deelnemen binnen 
de Benelux. In te vullen en terug te bezorgen aan het waterski secretariaat voor de 
uiterste datum die vermeld staat in de laatste kolom. 
Men kan één keer per jaar dit formulier inzenden, of meerdere keren, al naargelang men zeker 
is om deel te nemen. 
In een bijlage staat een algemene verklaring inzake ongevallen. Door het ondertekenen van 
het inschrijvingsformulier verklaart men zich meteen akkoord met deze verklaring. 
 
 
Al  ingeschreven ? 
Via de website waterski.be kan je controleren of je al ingeschreven bent voor een bepaalde 
wedstrijd. Klik op ‘Inschrijvingen wedstrijden” Ernaast staat vermeld van wanneer de laatste 
bijwerking van de lijst dateert. 
 
 
Het secretariaat van de KBWSF 
Om het secretariaat te bereiken waar alle zaken behandeld worden die betrekking hebben op 
wedstrijden die vermeld staan op de nationale of internationale kalender : 
= Bekersveld 9 te 2630 Aartselaar 
= Telefoon : 03/271.06.41  (Sid Adriaensen) 
= E-mail : kbwsf@h2oski.be  (niet het getal 20 maar wel h2o van een watermolecule). 
 
 
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. 
 



TOU/WEDSTRIJDEN/2018/TRICKS TOUR 

 
 

 
DE  MALIBU  TRICKS  TOUR  2018 
 
De TRICKS TOUR is een reeks van meerdere figuren wedstrijden. 
De eerste wedstrijden zijn de etappes van de Tour; de laatste wedstrijd is de Finale. 
Het is niet verplicht aan minstens een etappe te hebben deelgenomen om te mogen deelnemen aan de Finale.  
Men moet wel aanwezig zijn op de prijsuitreiking van de finale om aanspraak te kunnen maken op prijzengeld. 
 
Om te kunnen deelnemen moet men in het bezit zijn van een geldige wedstrijd- of promolicentie voor dit jaar. 
De wedstrijden worden indien mogelijk standings list gehomologeerd. 
 
Elke wedstrijd gaat over twee of drie voorronden voor alle ingeschreven skiërs, naargelang de tijd het toelaat, plus een 
finale voor de helft van de deelnemers, (eventueel afgerond naar boven) met een minimum van drie en een maximum 
van acht, zowel voor de dames als voor de heren, die het meeste figuurpunten behaalden in één der voorronden. 
Indien er een ex-aequo is voor de laatste kwalificerende plaats, gaan alle ex-aequo's naar de finale. 
 
De startvolgorde in de voorrronden wordt bepaald door lottrekking en is dezelfde voor alle voorronden. 
De startvolgorde in de dagfinales is omgekeerd aan het resultaat van de voorronden. 
 
De uitslag van de wedstrijd wordt opgesteld op basis van de resultaten in figuurpunten, enerzijds voor de dames, 
anderzijds voor de heren, gerealiseerd in de dagfinales, en door het beste resultaat behaald in één der vooronden voor 
alle andere plaatsen. Bij ex-aequo geldt het op één na beste resultaat, enz. 
Indien, voor welke reden ook, de tijd ontbreekt om het programma af te werken en de finale is geannuleerd, dan wordt 
de uitslag opgemaakt over het beste resultaat behaald in één van de voorronden. 
 
Het  inschrijvingsgeld bedraagt 30,00 Euro voor alle starten van die dag (een totaal bedrag per dag) indien er twee 
voorronden zijn, 40,00 Euro indien er drie voorronden zijn. 
 
Al deze wedstrijden verlopen volgens volgend uurschema: 

- 09.30 u  : Verwelkoming. 
- 10.00 u  : Start van de eerste reeks. 
- 17.30 u  : Prijsuitreiking – of vroeger indien mogelijk. 

 
De aanvangsuren van de tweede en/of  derde reeks en van de finale zullen door de jury bepaald worden in functie van 
het aantal ingeschrevenen en van de lokale omstandigheden. 
 
De klassementspunten (Bij ex-aequo krijgt men men de punten van de plaats en slaat men de volgende plaats(en) over). 

-  De eerste van een etappe of van de Finale krijgt 100 punten 
-  De tweede van een etappe of van de Finale krijgt   87 punten 
-  De derde van een etappe of van de Finale krijgt   75 punten 
-  De vierde van een etappe of van de Finale krijgt   64 punten 
-  De vijfde van een etappe of van de Finale krijgt   54 punten 
-  De zesde van een etappe of van de Finale krijgt   45 punten 
-  De zevende van een etappe of van de Finale krijgt   37 punten 
-  De achtste van een etappe of van de Finale krijgt   30 punten 
-  De negende van een etappe of van de Finale krijgt   24 punten 
-  De tiende van een etappe of van de Finale krijgt   19 punten 
-  De elfde van een etappe of van de Finale krijgt   15 punten 
-  De twaalfde van een etappe of van de Finale krijgt   12 punten 
-  Alle overige deelnemers krijgen         10 punten 

 
Het eindklassement van de Tricks Tour. 
Het eindklassement wordt opgesteld aan de hand van de optelling van de klassementspunten die een skiër tijdens de 
Tour behaalde. Is er een ex-aequo dan telt het resultaat van de Finale van de Tour om de ex-aequo's te scheiden. 
 
Dankzij onze sponsor, Malibu Boats, zijn er cash prijzen verbonden aan het eindklassement van de Malibu Tricks Tour. 
Voor dit eindklassement wordt een afzonderlijk klassement per geslacht aangemaakt. Zowel voor de heren als voor de 
dames is het prijzengeld 150 Euro voor de eerste, 100 Euro voor de tweede en 50 Euro voor de derde. 



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 

 


