
 

INFO  TOU  201
 

Aan  iedereen  met  interesse
 
Bijlagen 
* Het inschrijvingsformulier voor wedstrijden in België.
* Toegangsweg naar de wedstrijden van de MWK.
* Het reglement en programma van

... De Senior Slalom Special van 31 augustus in de MWK 

... De MWK-Cup van 01

... De SWK-Cup (Schoten) van 08
 
De Senior Slalom Special van 31 augustus in de MWK (Mechelen)
Enkel slalom voor skiërs in de categorie 
Iedereen krijgt twee startbeurten, direct na elkaar.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 29/08 via 
 
De MWK-Cup van 01-02 september (slalom, figuren en springen)
De drie onderdelen – ranking list homologation 
Twee ronden plus een finale in elk onderdeel.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 29/08 via 
 
De SWK-Cup (Schoten) van 08
De drie onderdelen – ranking list homologation 
De zaterdag vanaf 10.00 u figuren 
De zondag vanaf 09.00 u de voorronde slalom en nadien de finales slalom en springen.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 05/09 via 
 
Daarna zijn er dit jaar nog de volgende wedstrijden
= Zondag 16/09  Een stop van de Malibu Tric
= Weekend 22-23/09 Het Benelux Kampioenschap in de RNV.
= Zaterdag 29/09  De finale van de Malibu Tricks Tour in de RYCSM (Wépion)
 
Al  ingeschreven ? 
Dat kan je nagaan door te klikken op deze specifieke link :
https://www.waterski.be/content/documents/discipline
wedstrijdinschrijvingen-tou.xlsx 
 
Of ga naar www.waterski.be  �
(aan het einde, onderaan). 
Er staat bij vermeld van wanneer de laatste bijwerking van de lijst dateert.
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INFO  TOU  2018/5 

interesse  voor  het  klassieke  waterkiën

* Het inschrijvingsformulier voor wedstrijden in België. 
* Toegangsweg naar de wedstrijden van de MWK. 
* Het reglement en programma van... 

... De Senior Slalom Special van 31 augustus in de MWK (Mechelen)
Cup van 01-02 september (slalom, figuren en springen)

Cup (Schoten) van 08-09 september (slalom, figuren en springen)

De Senior Slalom Special van 31 augustus in de MWK (Mechelen)
Enkel slalom voor skiërs in de categorie 35+ en ouder – normal homologation
Iedereen krijgt twee startbeurten, direct na elkaar. 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 29/08 via kbwsf@h2oski.be 

02 september (slalom, figuren en springen)
ranking list homologation – alle leeftijden. 

Twee ronden plus een finale in elk onderdeel. De finale in slalom gebeurt ‘head
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 29/08 via kbwsf@h2oski.be 

Cup (Schoten) van 08-09 september (slalom, figuren en springen)
ranking list homologation – alle leeftijden. 

De zaterdag vanaf 10.00 u figuren – voorronde en finale -  en nadien voorronde springen.
voorronde slalom en nadien de finales slalom en springen.

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 05/09 via kbwsf@h2oski.be 

Daarna zijn er dit jaar nog de volgende wedstrijden 
Een stop van de Malibu Tricks Tour in VVW
Het Benelux Kampioenschap in de RNV. 
De finale van de Malibu Tricks Tour in de RYCSM (Wépion)

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

�  klassiek  �  wedstrijden  �  overzicht inschrijvingen 

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
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waterkiën, 

(Mechelen) 
02 september (slalom, figuren en springen) 

09 september (slalom, figuren en springen) 

De Senior Slalom Special van 31 augustus in de MWK (Mechelen) 
normal homologation. 

02 september (slalom, figuren en springen) 

De finale in slalom gebeurt ‘head-to-head’. 

09 september (slalom, figuren en springen) 

en nadien voorronde springen. 
voorronde slalom en nadien de finales slalom en springen. 

ks Tour in VVW-Gierle. 

De finale van de Malibu Tricks Tour in de RYCSM (Wépion) 

klassiek/wedstrijden/2018/2018-

inschrijvingen 2018 
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SENIOR (= 35+)   SLALOM   SPECIAL   (SSS) 
 
De M.W.K . organiseert op vrijdagavond 31/08/2018 een slalomwedstrijd met de nadruk op 
sociaal contact tussen de talrijke senioren skiërs. 
 
Het gaat om een normaal gehomologeerde wedstrijd (TOU-NH) aan de vooravond van de 
MWK Cup 2018.  Meteen een ideale gelegenheid voor de niet MWK senioren om eens te 
komen trainen in de wedstrijdzone van de MWK. 
 
Deelnemingsvoorwaarden : 
1) Een geldige lidkaart 2018 van Waterski Vlaanderen of de FFSNW hebben (verzekering !). 
2) In orde zijn met de normale regelgeving van uw federatie inzake de wedstrijdlicenties. 
3) Inschrijven  gebeurt via het waterski secretariaat per e-mail  kbwsf@h2oski.be  uiterlijk tot  
    en met woensdag 29/08/2018. 
 
M.W.K. kan de wedstrijd annuleren bij slechte weersvoorspelling of onvoldoende 
belangstelling.  Bij twijfel, contacteer de organisatieverantwoordelijke. 
 
De organisatieverantwoordelijke is Dhr Sasha Hens  (sasha@mwk.be). 
 
Het vaste inschrijvingsgeld bedraagt 35 Euro. 
 
Indeling Categorie  Minimum startsnelheid Inkorten aan .. 
=  35+  dames  (geboren 1982 – 1973)  43   55 
=  45+  dames  (geboren 1972 – 1963)  43   55 
=  55+  dqmes  (geboren 1962 – 1953)  40   52 
=  65+  dames  (geboren 1952  of vroeger)  40   49 
 
=  35+   heren   (geboren 1982-1973)  46   55 
=  45+   heren   (geboren 1972-1963)  46   55 
=  55+   heren   (geboren 1962-1953)  43   55 
=  65+   heren   (geboren 1952 of vroeger)  43   52 
 
Elke skiër krijgt één startbeurt met dien verstande dat na een onvolledige doortocht een 
optionele tweede startbeurt wordt vertrokken in de richting die de voorkeur draagt van de 
skiër maar wel aan de snelheid en de koordlengte van de laatste volledige doortocht. 
Neemt de skiër die tweede startbeurt zijn eerste piste niet, dan geldt de score van zijn eerste 
startbeurt (tenzij hij viel in zijn eerste doortocht van zijn eerste startbeurt, want dan geldt zijn 
beste score van zijn twee startbeurten). Neemt de skiër die tweede startbeurt zijn eerste piste 
wel, dan mag hij op de gebruikelijke manier verder skiën. 
 
Er is geen strikte startlijst . De eerste start kan al vanaf 17.00 uur. 
De deelnemers skiën in volgorde van beschikbaarheid maar geven bij de inschrijving de 
geplande aankomsttijd op. Dode periodes dienen vermeden te worden. 
 
Wel is er gedurende en na de wedstrijd de mogelijkheid om iets te eten en drinken ter plaatse, 
waarmee we meteen terug belanden bij het doel van deze wedstrijd : sociaal contact. 
 



 

De  M.W.K.  CUP    2018 
 
Versie : 26/06/2018 
 
 

De M.W.K. CUP  2018  zal plaatsvinden op   01 & 02  september  2018. 
 
De MWK Cup is een traditionele Rankings List gehomologeerde wedstrijd in de drie onderdelen. 
Men is uiteraard niet verplicht om in de drie onderdelen deel te nemen. 
De technische installaties en het jurypanel voldoen aan alle vereisten opdat de uitslagen zouden in 
aanmerking komen voor de Europese en Wereld Rankings List. 
 
 
Programma   van   zaterdag   01/09/2018 
 
   09.00 u Slalom  Eerste    ronde  Heren  -  Dames 
  
   13.30 u Figuren Eerste    ronde  Dames  -  Heren 
  Figuren Tweede ronde  Dames  -  Heren 
  Springen Twee   ronden  1,50 m  -  1,65 m 
 
 
Programma   van   zondag    02/09/2018 
 
   09.00 u Slalom  Tweede ronde  Dames  -  Heren 
 
   13.30 u Figuren Finale   Dames  -  Heren   (**) 
  Springen Finale   1,50 m  -  1,65 m  (**) 
  Slalom  Head-to-head  16 deelnemers 
 
Aansluitend   Prijsuitreiking 
 
(**) : Het aantal skiërs in de finales figuren en springen  zal bepaald worden aan de hand van het 
aantal deelnemers aan de eerste twee ronden en of er al dan niet tijd voor is. 
 
De Juryvoorzitter kan het programma eventueel nog wijzigen in functie van bijvoorbeeld de 
weersomstandigheden en/of het aantal inschrijvingen. 
 
Er zijn geen bijzondere deelnemingsminima. 
Alle inschrijvingen moeten uiterlijk woensdag 29 augustus om 24 u toegekomen zijn op het 
waterski secretariaat per e-mail via  kbwsf@h2oski.be 
 
Voor de buitenlandse skiërs gebeurt de inschrijving van federatie tot federatie. 
 
Men kan inschrijven voor de zaterdag, voor de zondag of voor beide dagen. 
 
  



 
Het vaste inschrijvingsgeld bedraagt  40 Euro voor de eerste startbeurt. 
Hierin is inbegrepen een bon voor de lunch (barbecue) op zondag. 
Per bijkomende startbeurt betaalt men 15 Euro extra. 
Deelname aan de finale in figuren of springen of aan de head–to--head slalomwedstrijd op 
zondagnamiddag is gratis. 
 
Alle skiërs kunnen deelnemen onder de technische voorwaarden van hun geslacht en 
leeftijdscategorie, conform de IWWF Europe & Africa Confederation. 
Men kan slechts éénmaal inschrijven : hetzij in de eigen leeftijdscategorie, hetzij bij de “open”. 
 
De wedstrijd wordt ingedeeld in twee categorieën : heren en dames. 
Beide klassementen worden opgesteld aan de hand van de combinatiepunten. 
 
Voor het klassement per onderdeel in figuren en springen telt de finale en voor de overige plaatsen 
de hoogste combinatiepunten behaald in één der twee eerste ronden. 
 
Voor het klassement in slalom tellen de beste combinatiepunten behaald in één der twee eerste 
ronden. 
 
Daarnaast is er ook nog een head-to-head slalomwedstrijd. 
Deze telt niet mee voor het combinatieklassement. 
Die wedstrijd geeft een aparte uitslag en is niet gehomologeerd. 
 
Mogen deelnemen aan de slalom head-to-head : De beste zestien skiërs uit de eerste twee ronden, 
waarbij 1/52/13 of 1/55/13 gelijk is aan 1/58/13. Bij gelijke scores geldt de tweede score. 
 
Al wie in minimum één onderdeel scoort, komt voor in de combinatie. 
 
Er is een cashprize verbonden aan de MWK-Cup (500 Euro in totaal). 
Het prjzengeld bedraagt voor de winnaars in de combinatie 150 – 75 – 25 Euro voor de eerste drie 
dames en nog eens hetzelfde voor de eerste drie heren indien ze aanwezig zijn op het podium bij de 
prijsuitreiking. 
 
De startorde bij de dames en bij de heren is dezelfde in de eerste twee ronden. 
 
Er is gelegenheid tot het bekomen van snacks en drank ter plaatse. 
Voor de lunch op zaterdag zijn er broodjes beschikbaar. 
 
De organisatie verantwoordelijke is Dhr Manu Spoo  (0497/47.19.81 – manu@spoo.be) 
 



 

Toegangsweg  naar  de  wedstrijden  van  de  MWK
 
 

De toegangsweg naar de wedstrijdzone is veranderd !!
 
 

Volg deze instructies om je op de juiste manier naar de wedstrijdzone 
te begeven : 
 
= Rij via de Blarenberglaan voorbij het restaurant Il Capriani 
   clubhuis van de MWK
 
= Rij een 50 à 100 meter verder linksaf naar omhoog, het jaagpad op
   en sla linksaf. 
 
= Rij rechtdoor op het jaagpad, en sla rechtsaf op de werfweg.
 
= Volg de werfweg tot aan de wedstrijdzone.
  

 

Toegangsweg  naar  de  wedstrijden  van  de  MWK

De toegangsweg naar de wedstrijdzone is veranderd !!

Volg deze instructies om je op de juiste manier naar de wedstrijdzone 

= Rij via de Blarenberglaan voorbij het restaurant Il Capriani 
clubhuis van de MWK  (op je linkerkant). 

= Rij een 50 à 100 meter verder linksaf naar omhoog, het jaagpad op

het jaagpad, en sla rechtsaf op de werfweg.

= Volg de werfweg tot aan de wedstrijdzone. 

Toegangsweg  naar  de  wedstrijden  van  de  MWK 

De toegangsweg naar de wedstrijdzone is veranderd !! 

Volg deze instructies om je op de juiste manier naar de wedstrijdzone 

= Rij via de Blarenberglaan voorbij het restaurant Il Capriani en het 

= Rij een 50 à 100 meter verder linksaf naar omhoog, het jaagpad op, 

het jaagpad, en sla rechtsaf op de werfweg. 

 



 
 
 

 

   S.W.K. CUP 2018 
08 en 09 september 2018 

 
 
De SWK-Cup 2018 is een Standings List gehomologeerde wedstrijd (SL) over de drie disciplines, die ook 
voor buitenlandse skiërs open staat. 
 
Je kan enkel deelnemen ofwel in de “open” categorie ofwel in je eigen leeftijdscategorie. 
 
De klassementen per onderdeel en in de combinatie worden opgesteld volgens de behaalde 
combinatiepunten in de voorronde. 
 
Er zal ook een aparte finale geskied worden, bestaande uit de acht beste skiërs uit de eerste ronde. 
De absolute resultaten tellen voor deelname aan de finale. Dus het meest aantal boeien, de meeste 
figuurpunten en de verste sprongen. Bij de heren is iemand die 3 boeien aan 12 skiet aan 58 km/u gelijk 
aan iemand die 3 boeien aan 12 skiet aan 55 km/u wegens zijn leeftijdscategorie of sexe. 
 
De SWK Cup wordt toegekend aan de skiër die gedurende de voorronde de meeste punten behaalde in de 
combinatie, overeenkomstig de categorie waarvoor hij/zij ingeschreven is voor de wedstrijd.  
 
Er is ook een clubrangschikking die opgemaakt wordt op basis van de vijf beste resultaten van hun skiërs in 
de reeksen van de voorrondes. 
 
De wedstrijd wordt getrokken door een Malibu wedstrijdboot. 
 
De inschrijvingen moeten toekomen op het waterskisecretariaat ten laatste op woendag 5 september 2018. 
Enkel schriftelijke inschrijvingen worden aanvaard. 
Dus e-mail uw inschrijvingsformulier naar kbwsf@h2oski.be 
 
Het inschrijvingsgeld wordt ter plaatse betaald en we werken met startbonnen. Voor het eerste onderdeel 
betaal je 40 Euro, inclusief 1 lunchticket, voor het tweede en derde telkens 15 Euro.  
 
Tijdens de wedstrijd is mogelijkheid om te eten en te drinken in het clublokaal van SWK. 
 
Voorlopig  programma:  
 

Zaterdag 08 september  
10.00 uur  Figuren  -  voorronde 

Middagpauze 
14.00 uur Figuren Finale 
15.00 uur Springen  -  voorronde 

 
 

Zondag 09 september  
09.00 uur Slalom  -  voorronde 

Middagpauze 
14.00 uur Finales slalom en springen 

 
 

SWK – Elzendreef 30, 2900 Schoten – tel. klubhuis :  03/663.47.10 


