
 

INFO  TOU  201
 
 

Aan  iedereen  met  interesse
 
 
Bijlagen 
* De nationale wedstrijdkalender 201
* Het inschrijvingsformulier voor de wedstrijden.
* Reglement/programma voor de slalomwedstrijd van l’EHN (drie voorronden + finale).
 
 
Zondag 04/08 – Slalomwedstrijd in L’Eau d’Heure Nautique te Cerfontaine.
GPS coördinaten = 50°12’13” Noord   en   04°24’00” Oost.
Rij vanuit Charleroi naar Philippeville (N5) en neem in Somzée de N978 richting Walcourt.
Altijd maar volgen tot je over de stuwdam van de Ry
Je ziet er de slalombaan dan rechts van je liggen.
Neem de eerste rechts en nogmaals de eerste rechts om aan het watervlak uit te komen.
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 
wensen deel te nemen maar niet aan de derde, of die enkel aan de derde voorronde wensen 
deel te nemen. Deelname aan de finale is 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 60 
nemen. Deelname aan de finale is 
In het inschrijvingsgeld is de lunch inbegrepen. Drankjes betaal je zelf.
 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 31 juli via 
 
Elke skiër kan deelnemen aan de drie voorronden.
Het aantal finalisten wordt bekendgemaakt voor aanvang van
van het aantal deelnemers en de resterende beschikbare tijd.
Er zijn twee klassementen : voor de dames en voor de heren
combinatiepunten. 
Aanvang = 10.00 u. 
 
 
Al  ingeschreven ? 
Dat kan je nagaan via  www.waterski.be
inschrijvingen 2019 (onder de foto’s, 
Er staat bij vermeld van wanneer de laatste 
 

 

 

 
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  2019/2 

interesse  voor  het  klassieke  waterkiën

* De nationale wedstrijdkalender 2019. 
* Het inschrijvingsformulier voor de wedstrijden. 
* Reglement/programma voor de slalomwedstrijd van l’EHN (drie voorronden + finale).

Slalomwedstrijd in L’Eau d’Heure Nautique te Cerfontaine.
GPS coördinaten = 50°12’13” Noord   en   04°24’00” Oost. 
Rij vanuit Charleroi naar Philippeville (N5) en neem in Somzée de N978 richting Walcourt.
Altijd maar volgen tot je over de stuwdam van de Ry-Jaune rijdt.  
Je ziet er de slalombaan dan rechts van je liggen. 
Neem de eerste rechts en nogmaals de eerste rechts om aan het watervlak uit te komen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 € voor degenen die enkel aan de eerste twee voorronden 
maar niet aan de derde, of die enkel aan de derde voorronde wensen 

. Deelname aan de finale is altijd gratis. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 60 € voor degenen die aan de drie voorronden wensen deel te 
nemen. Deelname aan de finale is gratis. 
In het inschrijvingsgeld is de lunch inbegrepen. Drankjes betaal je zelf. 

Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 31 juli via kbwsf@h2oski.be

Elke skiër kan deelnemen aan de drie voorronden. 
listen wordt bekendgemaakt voor aanvang van de derde voor

van het aantal deelnemers en de resterende beschikbare tijd. 
menten : voor de dames en voor de heren, en dit op basis van de 

www.waterski.be  �  klassiek  �  wedstrijden  �  
onder de foto’s, aan het einde, onderaan). 

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, 

* Reglement/programma voor de slalomwedstrijd van l’EHN (drie voorronden + finale). 

Slalomwedstrijd in L’Eau d’Heure Nautique te Cerfontaine. 

Rij vanuit Charleroi naar Philippeville (N5) en neem in Somzée de N978 richting Walcourt. 

Neem de eerste rechts en nogmaals de eerste rechts om aan het watervlak uit te komen. 

€ voor degenen die enkel aan de eerste twee voorronden 
maar niet aan de derde, of die enkel aan de derde voorronde wensen 

€ voor degenen die aan de drie voorronden wensen deel te 

kbwsf@h2oski.be 

de derde voorronde in functie 

op basis van de 

  overzicht 

 

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 



EHN – Slalom 
 

Eau d’Heure Nautique 
 

Compétition  SLALOM  du  Dimanche  04  Août  2019 
 
 

SKIEURS  CLASSIQUES    -    Homologation  Standings List  Internationale 
Catégories : Hommes et dames. 
Classement : Toutes les catégories confondues y compris pour la finale – sur base des points de 
combiné.. 
TROIS manches plus une finale. 
Le nombre de finalistes sera annoncé avant le début de la troisième manche – en fonction du 
temps disponible – et basée sur le meilleur score en points de combiné lors des manches 
préliminaires. 
 
Attention – astuce ! 
Le skieur qui ne prends pas sa première piste au complet lors de sa première manche pourra 
redémarrer toute suite pour sa deuxième manche, à la même vitesse, longueur de corde et en 
direction opposée que lors de sa première tentative. 
Le skieur qui a pris au moins un passage complet lors de sa première manche pourra redémarrer 
toute suite pour sa deuxième manche, à la vitesse et longueur de corde de son dernier passage 
complet en ayant le choix de la direction. 
Lors de sa deuxième manche il faut évidemment repasser son premier passage au complet afin 
d’obtenir un score supérieure qu’à la vitesse de départ de son sexe et catégorie. 
 
Frais d’inscription : 
Soit 50,00€ pour les deux premières manches éliminatoires, la finale étant gratuite ; 
Soit 60,00 € pour les trois manches éliminatoires, la finale étant gratuite. 
Petite restauration le midi comprise dans l’inscription. Boissons payantes. 
 
Les inscriptions se feront auprès de la FRBSN au plus tard le mercredi 31/07/2019 à minuit 
 par email (kbwsf@h2oski.be). 
Attention : aucune inscription par téléphone, ni directement au club ! 
Le skieur sera en règle de licence auprès de sa Fédération et de son club pour l’année 2019. 
Un ticket de départ sera remis au skieur dès son arrivée le jour de la compétition, après paiement 
de son inscription. 
 
Programme : 10.00 h les deux premières manches confondues 
                                     et puis la troisième manche éliminatoire et la finale. 
 
Remise des prix : Coupes aux premiers de la finale, basées sur les points de combiné. 
 
Possibilité de training à partir du lundi 29/07 (téléphoner avant de venir). 
Réservation fixe possible, uniquement entre 9h30’ et 12h, sinon, il vous faudra un peu de 
patience !  Prix : 6 passages = 30,-€.  Paiement : cash en Euros. 
 
Président d’organisation = M. Patrick Robert, 0475/63.54.87, patrick.robert@portima.be 
 

 


