
 

INFO  TOU  201
 

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

... De SWK-Cup (Schoten) van 08

... De Malibu Tricks Tour 

... Het Benelux Kampioenschap van 22

... De Malibu Tricks Tour van 29 september in de RYCSM (Wépion).
 
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 
 
Zondag 16 september in VVW
Vanaf 10.00 u – drie reeksen en een finale, 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 12/09 via 
 
Zaterdag – zondag 22-23 september  
De drie onderdelen – ranking list homologation 
De zaterdag vanaf 09.00 u de voorronde 
De zondag vanaf 09.00 u de drie finales
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 
 
Zaterdag 29 september in de RYCSM  
Vanaf 10.00 u – twee reeksen en de seizoensfinale
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 
 
Al  ingeschreven ? 
Dat kan je nagaan door te klikken op deze specifieke link :
https://www.waterski.be/content/documents/discipline
tou.xlsx 
 
Of ga naar www.waterski.be  �  
het einde, onderaan). 
Er staat bij vermeld van wanneer de laatste bijwerking van 
 

 

 

 
KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE 
FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE 
 

Sociale zetel  / Siège social: Jules Césarlaan 2, bus 
Secretariaat  / Secrétariat: 
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INFO  TOU  2018/6 

interesse  voor  het  klassieke  waterkiën

* Het inschrijvingsformulier voor wedstrijden in België. 
* Het reglement en programma van... 

Cup (Schoten) van 08-09 september (slalom, figuren en springen)
... De Malibu Tricks Tour van 16 september in VVW-Gierle. 
... Het Benelux Kampioenschap van 22-23 september in de RNV (Vilvoorde).
... De Malibu Tricks Tour van 29 september in de RYCSM (Wépion).

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.
De zondag vanaf 09.00 u de voorronde slalom en nadien de finales slalom en springen.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 05/09 via kbwsf@h2oski.be 

Zondag 16 september in VVW-Gierle  -  Een stop van de Malibu Tricks Tour
drie reeksen en een finale, ranking list gehomologeerd. 

ven kan tot uiterlijk woensdag 12/09 via kbwsf@h2oski.be 

september  -  Het Benelux Kampioenschap in de RNV
ranking list homologation – alle leeftijden. 

oorronde slalom, aansluitend de vooronden figuren en springen.
drie finales. 

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 19/09 via kbwsf@h2oski.be 

Zaterdag 29 september in de RYCSM  -  Finale van de Malibu Tricks Tour 2018
de seizoensfinale, ranking list gehomologeerd.

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 26/09 via kbwsf@h2oski.be 

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
Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497

waterkiën, 

09 september (slalom, figuren en springen) 

23 september in de RNV (Vilvoorde). 
... De Malibu Tricks Tour van 29 september in de RYCSM (Wépion). 

09 september (slalom, figuren en springen) 

en nadien voorronde springen. 
De zondag vanaf 09.00 u de voorronde slalom en nadien de finales slalom en springen. 

Een stop van de Malibu Tricks Tour 

Het Benelux Kampioenschap in de RNV 

slalom, aansluitend de vooronden figuren en springen. 

Finale van de Malibu Tricks Tour 2018 
list gehomologeerd. 

18/2018-wedstrijdinschrijvingen-

inschrijvingen 2018 (aan 
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FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE a.s.b.l. 

1150 Brussel 

BIC: GEBABEBB  
: Brussel / Bruxelles 
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   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 



6.5   HET   BENELUX   KAMPIOENSCHAP   (2018) 
 
 
6.5.1   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 gehomologeerde wedstrijd. 
De wedstrijd wordt om beurt georganiseerd: 
 2018 = België 
 2019 = 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. 
 
 
6.5.2   Wedstrijdreglement 
Elke federatie kan maximum 40 skiërs inschrijven. 
De inschrijvingen moeten schriftelijk gebeuren door de drie betrokken federaties, en niet door de skiërs zelf. 
De inschrijvingen moeten toekomen op het secretariaat van de inrichtende federatie, uiterlijk twee dagen op 
voorhand. 
 
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 “E&A 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 behalve bij het 
schansspringen van de ‘open’ heren waar een schanshoogte van 1,50m toegelaten is omwille van 
veiligheidsredenen.. 
 
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. 
 
 
6.5.3   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. 
 



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

Het inschrijvingsgeld bedraagt  30 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 deelnemer krijgt een aandenken . 
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. 

 
 
6.5.5   Technisch reglement 
Het technisch reglement van E&A is van toepassing, behalve voor de minimum startsnelheid in slalom. 
 
Tabel met de 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+  46 km/u   43 km/u  

 
 
6.5.6   Programma Benelux Kampioenschap 
 
Zaterdag/Samedi/Saturday 

09.00 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. 
Bijvoorbeeld omwille van de weersvoorspellingen of vanwege het aantal deelnemers. 
 



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. 


