
 

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 
* Het reglement en programma van het Belgisch Kampioenschap, 28
 
 
De  Malibu  Tricks  Tour
De tweede stop is zondag 08 juli in de RNV.
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 04 juli via 
 
Alle wedstrijden van de Malibu Tricks Tour 2018 verlopen volgens hetzelfde stramien.
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.
 
Het  Belgisch  Kampioenschap
Het weekend van 28-29 juli in de E.H.N. (Eau d’Heure Nautique) te Cerfontaine.
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt
discipline + 15 € voor een lunch.
 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 25 juli via 
Men kan inshrijven zowel in de eigen leeftijdscategorie als in de ‘open’ categorie.
 
De zondagnamiddag krijgen we de finales van de ‘open’ catgorie.
Dat is hét moment van het jaar om alle waterski liefhebbers e
 
Al  ingeschreven ? 
Dat kan je nagaan door te klikken op deze specifieke link :
https://www.waterski.be/content/documents/discipline
wedstrijdinschrijvingen-tou.xlsx 
Er staat bij vermeld van wanneer de laatste bijwerking van de lijst dateert.
 

 

 

 
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  2018/3 

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. 
* Het reglement en programma van het Belgisch Kampioenschap, 28-29 juli in l’EHN.

De  Malibu  Tricks  Tour 
De tweede stop is zondag 08 juli in de RNV. 

tot uiterlijk woensdag 04 juli via kbwsf@h2oski.be

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

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

of misschien wat vroeger indien mogelijk. 

Kampioenschap 
29 juli in de E.H.N. (Eau d’Heure Nautique) te Cerfontaine.

bedraagt 20 € voor de eerste discipline +  10 € per bijkomende 
€ voor een lunch. 

Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 25 juli via kbwsf@h2oski.be
Men kan inshrijven zowel in de eigen leeftijdscategorie als in de ‘open’ categorie.

De zondagnamiddag krijgen we de finales van de ‘open’ catgorie. 
Dat is hét moment van het jaar om alle waterski liefhebbers en oude bekenden te ontmoeten.

Dat kan je nagaan door te klikken op deze specifieke link : 
https://www.waterski.be/content/documents/discipline-klassiek/wedstrijden/2018/2018

vermeld van wanneer de laatste bijwerking van de lijst dateert. 

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, 

29 juli in l’EHN. 

kbwsf@h2oski.be 

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

twee of drie reeksen naargelang het aantal deelnemers. 

29 juli in de E.H.N. (Eau d’Heure Nautique) te Cerfontaine. 

€ per bijkomende 

kbwsf@h2oski.be 
Men kan inshrijven zowel in de eigen leeftijdscategorie als in de ‘open’ categorie. 

oude bekenden te ontmoeten. 
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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. 



    Nationale technische reglementen 
 
 
6.   BIJZONDERE WEDSTRIJDREGLEMENTEN  
 
 
6.1   DE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN  (2018) 
 
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. Zij worden georganiseerd door een club, hetzij het laatste weekend van 
juli, hetzij het eerste van augustus, naargelang de Titled Events vallen. 
 
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 Dames en Heren samen 
- Over 35 Heren 
- Over 35 Dames 

Hierbij worden de leeftijdscategorieën 35+, 45+, 55+  en 65+ samengevoegd in één enkel klassment, zowel bij de heren 
als bij de dames, en dit op basis van de combinatiepunten. 
 
De BK zijn 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 Waterski Vlaanderen 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, behalve dat men aan 
het BK-Open Heren in springen mag deelnemen over een schanshoogte van 1.50 meter, zowel in de voorronde als 
eventueel in de finale. 
 
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.). 
 
 
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 Staandings 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 secretariaat 
van de TC, uiterlijk om 24 uur van de woensdag die de BK voorafgaat. 
Secretariaat TC = Bekersveld 9 te 2630 Aartselaar – E-mail : kbwsf@h2oski.be 
 
Het Bureau van de TC zal de kwalificaties van de ingeschreven skiërs checken vooraleer hen op de startlijsten te 
plaatsen. Eender wie inlichtingen wenst over de lijst van de gekwalificeerde skiërs kan zich wenden tot het secretariaat 
van de TC. Klachten aangaande de lijst van de gekwalificeerde skiërs moeten toekomen op het secretariaat van de TC, 
eveneens ten laatste de woensdag voor de BK. Beslissingen over eventuele wijzigingen zullen genomen worden door 
het Bureau van de TC. 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt per wedstrijd (‘open’ of leeftijdscategorieën) 25 € voor het eerste onderdeel waar men 
aan deelneeemt plus 10 € voor elk volgend onderdeel. De organisator mag bovendien een extra aanrekenen voor één 
verplichte lunch. 
 
 
6.1.6   Klassementen, titels en medailles 
Voor elke categorie zal er een klassement per onderdeel en in de combinatie zijn, met uitsluiting van elk ander 
klassement. 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 en bij de Onder-17 dames en heren wordt het klassement per onderdeel en in de 
combinatie opgesteld aan de hand van de combinatiepunten. 
 
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. 
 

 
  



 
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 
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 55 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 

 
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 heren die reeds 48 meter gesprongen hebben. 
De 1,65 m hoogte is voorbehouden voor de dames, de U-17 heren en de 35+heren die reeds 38 meter gesprongen 
hebben. 
 
 
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. 

- Zondagnamiddag: De finales van de BK Open. 
 

  



Programma   Belgisch  Kampioenschap 
 
 
Zaterdag 
 
     09.00 u      Voorronde     Slalom Open Dames 

     Kampioenschap    Slalom Onder-14 Meisjes & Jongens 
     Kampioenschap    Slalom 35+/45+/55+/65+ Dames 
     Kampioenschap    Slalom 35+/45+/55+/65+ Heren  
     Kampioenschap    Slalom Onder-17 Dames & Heren 
     Kampioenschap    Slalom Andersvaliden 
 
     Lunchbreak 
     Prijsuitreiking slalom leeftijdscategorieën 
 

     14.00 u      Kampioenschap    Figuren Andersvaliden 
     Voorronde      Figuren Open Dames 
     Voorronde      Figuren Open Heren 
     Kampioenschap    Springen Andersvaliden 
     Kampioenschap    Springen Onder-14 Meisjes en jongens 1.35/1.50 m 
     Voorronde     Springen Open Heren   1.50 m 
     Kampioenschap    Springen Onder-17 Dames & Heren  1.50 m 
     Kampioenschap    Springen 35+/45+/55+/65+ Dames  1.50 m  
     Kampioenschap    Springen 35+/45+/55+/65+ Heren  1.50 m  
     Voorronde     Springen Open Dames   1.50 m 
     Voorronde     Springen Open Dames   1.65 m 
     Kampioenschap    Springen 35+ Heren   1.65 m 
     Kampioenschap    Springen Onder-17 Heren   1.65 m 
     Voorronde     Springen Open Heren   1.65/1.80 m 

 
 
 
Zondag 
 
     09.00 u      Voorronde     Slalom Open Heren 

     Kampioenschap    Figuren Onder-14 Meisjes en jongens 
     Kampioenschap    Figuren Onder-17 Dames & Heren  
     Kampioenschap    Figuren 35+/45+/55+/65+ Dames 
     Kampioenschap    Figuren 35+/45+/55+/65+ Heren 

 
       Lunchbreak 
       Prijsuitreiking figuren, springen en combinatie leeftijdscategorieën 
 
     13.30 u      Finales     Figuren  Open Dames   

     Finales    Figuren  Open Heren   
     Finales     Slalom  Open Dames   
     Finales    Slalom  Open Heren   
     Finales    Springen Open Dames  1.50/1.65 m 
     Finales     Springen Open Heren  1.50/1.65/1.80 m 

 
     17.30 u      Prijsuitreiking "Open Dames & Heren" 
 


