
 

INFO  TOU  201
 

Aan  iedereen  met  interesse
 
Bijlagen 
* De nationale wedstrijdkalender 201
* Het inschrijvingsformulier voor de wedstrijden.
* Reglement/programma voor de Senior Slalom Special van de MWK (vrijdagavond 16/08).
* Reglement/programma voor de MWK
* Reglement/programma voor het Belgisch Kampioenschap van 24
 
Vrijdag 16/08 – Senior Slalom Special van de MWK
Zaterdag-Zondag 17-18/08 – De MWK
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 
Maar vermits Sid de week voor de wedstrijd
Joseph in Cc te zetten via josephgilbert@skynet.be
 
Zaterdag-Zondag 24-05/08 - Het Belgisch Kampioenschap, eveneens in de MWK
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 
Dit jaar kunnen ook de Under-21 in de eigen leeftijdscategorie 
 
Bij de 35+ leeftijdscategorie worden de  35+, 45+, 55+  en 65+ samengevoegd in één enkel 
klassement, zowel bij de heren als bij de dames, en dit op basis van de combinatiepunten. 
We noemen deze gecombineerde groep de ‘masters’
Echter, indien er drie of meer deelnemers zijn in een van deze leeftijdscategorieën in een onderdeel 
of in de combinatie, dan wordt dat als een apart klassement beschouwd met titel en medailles.
Voorbeeld : Men kan de slalom heren  winnen bij de 45+ én m
slalom bij de masters. 
 
Nieuwe route naar de wedstrijdzone van de MWK
Men geeft best in de GPS “Battenbroek 1
De wedstrijdzone is enkel bereikbaar via toegangsweg Walem dorp (Koning Albertstraat)
Rijdende op Battenbroek de autoweg onderdoor, daarna naar links
Eens bovenop de dijk een U-bocht maken naar rechts en 
beneden kan rijden op de middendijk.
stilstaan !  Er mag enkel geparkeerd worden in de duidelijk aangegeven zone !
Er zal bewegwijzering voorzien worden reeds vanaf 
 
Al  ingeschreven ? 
Dat kan je nagaan via  www.waterski.be
(onder de foto’s, aan het einde, onderaan).
Er staat bij vermeld van wanneer de laatste bijwerking van de lijst dateert.
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INFO  TOU  2019/4 

interesse  voor  het  klassieke  waterkiën

* De nationale wedstrijdkalender 2019. 
* Het inschrijvingsformulier voor de wedstrijden. 
* Reglement/programma voor de Senior Slalom Special van de MWK (vrijdagavond 16/08).

voor de MWK-Cup (weekend 17-18/08). 
ement/programma voor het Belgisch Kampioenschap van 24-25/08 (in de MWK).

Senior Slalom Special van de MWK 
De MWK-Cup 2019 

Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 14 augustus via kbwsf@h2oski.be 
de wedstrijd in het buitenland zit is het aangewezen om Gilbert 

josephgilbert@skynet.be 

Het Belgisch Kampioenschap, eveneens in de MWK
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 21 augustus via kbwsf@h2oski.be 

21 in de eigen leeftijdscategorie deelnemen EN bij de ‘open’.

Bij de 35+ leeftijdscategorie worden de  35+, 45+, 55+  en 65+ samengevoegd in één enkel 
klassement, zowel bij de heren als bij de dames, en dit op basis van de combinatiepunten. 
We noemen deze gecombineerde groep de ‘masters’. 
Echter, indien er drie of meer deelnemers zijn in een van deze leeftijdscategorieën in een onderdeel 
of in de combinatie, dan wordt dat als een apart klassement beschouwd met titel en medailles.

Men kan de slalom heren  winnen bij de 45+ én maar niet de winnaar zijn van de heren 

dzone van de MWK 
Battenbroek 1” in. 

enkel bereikbaar via toegangsweg Walem dorp (Koning Albertstraat)
weg onderdoor, daarna naar links de dijk oprijden

bocht maken naar rechts en de dijk blijven volgen tot waar men naar 
beneden kan rijden op de middendijk. De betonnen dijk moet absoluut vrij blijven : niet par

Er mag enkel geparkeerd worden in de duidelijk aangegeven zone !
Er zal bewegwijzering voorzien worden reeds vanaf de afslag op Koning Albertstraat.

www.waterski.be  �  klassiek  �  wedstrijden  �  overzicht inschrijvingen 2019 
aan het einde, onderaan). 

Er staat bij vermeld van wanneer de laatste bijwerking van de lijst dateert. 

KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE 
FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE 
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Secretariaat  / Secrétariat: Bekersveld 9 - 2630 Aartselaar 
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waterkiën, 

* Reglement/programma voor de Senior Slalom Special van de MWK (vrijdagavond 16/08). 

25/08 (in de MWK). 

in het buitenland zit is het aangewezen om Gilbert 

Het Belgisch Kampioenschap, eveneens in de MWK 

deelnemen EN bij de ‘open’. 

Bij de 35+ leeftijdscategorie worden de  35+, 45+, 55+  en 65+ samengevoegd in één enkel 
klassement, zowel bij de heren als bij de dames, en dit op basis van de combinatiepunten.  

Echter, indien er drie of meer deelnemers zijn in een van deze leeftijdscategorieën in een onderdeel 
of in de combinatie, dan wordt dat als een apart klassement beschouwd met titel en medailles. 
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De  M.W.K.  CUP    2019 
 
Versie : 11/04/2019 
 
 

De M.W.K. CUP  2019  zal plaatsvinden op   17 & 18  augustus  2019. 
 
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   17/08/2019 
 
   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   18/08/2019 
 
   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 14 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. 
 
Alle deelnemers zijn verplicht bij het skiën de bib (rugnummer) te dragen die door de organisatie ter 
beschikking gesteld wordt. 
 
  



 
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 10 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) 
 



SENIOR (= 35+)   SLALOM   SPECIAL   (SSS) 
 
De M.W.K . organiseert op vrijdagavond 16/08/2019 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 2019.  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 2019 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 14/08/2019. 
 
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 1983 – 1974)  43   55 
=  45+  dames  (geboren 1973 – 1964)  43   55 
=  55+  dqmes  (geboren 1963 – 1954)  40   52 
=  65+  dames  (geboren 1953  of vroeger)  40   49 
 
=  35+   heren   (geboren 1983-1974)  46   55 
=  45+   heren   (geboren 1973-1964)  46   55 
=  55+   heren   (geboren 1963-1954)  43   55 
=  65+   heren   (geboren 1953 of vroeger)  43   52 
 
Elke skiër krijgt één startbeurt met dien verstande dat na een onvolledige doortocht een optionele 
tweede startbeurt wordt vertrokken in dezelfde richting 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. 
 
Alle deelnemers zijn verplicht bij het skiën de bib (rugnummer) te dragen die door de organisatie ter 
beschikking gesteld wordt. 
 
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. 
 



    Nationale technische reglementen 
 
 
6.   BIJZONDERE WEDSTRIJDREGLEMENTEN  
 
 
6.1   DE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN  (2019) 
 
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, 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 Meisjes en jongens samen 
- Onder-21 Dames en Heren samen 
- Over 35 Heren = 35+ & 45+ & 55+ & 65+ 
- Over 35 Dames = 35+ & 45+ & 55+ & 65+ 

 
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, 
 
In het BK leeftijdscategorieën skiën alle deelnemers onder de technische voorwaarden van hun geslacht en 
leeftijdscategorie. 
Dwz dat bijvoorbeeeld een Under-14 niet mag opteren om uit te komen bij de Under-17. 
 
  



 
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.  
 
Het inschrijvingsgeld voor het ‘open’ BK bedraagt 40 € voor het eerste onderdeel waar men aan deelneemt plus 10 € 
voor elk volgend onderdeel.  
Het inschrijvingsgeld voor het BK leeftijdscategorieën  bedraagt 40 € voor het eerste onderdeel waar men aan deelneemt 
plus 10 € voor elk volgend onderdeel.  
Iemand die deelneemt aan het BK’open’ EN aan het BK leefijdscategoriën betaalt evenwel slechts 20 € voor het eerste 
onderdeel van zijn tweede wedstrijd. 
 
In de eerste 40 € is er een lunchbon inbegrepen, naar keuze te gebruiken de zaterdag of de zondag. 
 
De organisator zal ervoor zorgen dat er ter plaatse beide dagen mogeljkheid is om zich een lunch en dranken aan te 
schaffen aan redelijke prijzen. 
 
  



 
6.1.6   Klassementen, titels en medailles 
Voor elke categorie die wordt opengesteld zal er een klassement per onderdeel en in de combinatie zijn. 
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, bij de Onder-1 meisjes en jongens en bij de Under-21dames en heren wordt het 
klassement per onderdeel en in de combinatie opgesteld aan de hand van de combinatiepunten. 
 
Bij de 35+ leeftijdscategorie worden de  35+, 45+, 55+  en 65+ samengevoegd in één enkel klassement, zowel bij de 
heren als bij de dames, en dit op basis van de combinatiepunten.  
We noemen deze gecombineerde groep de ‘masters’. 
Echter, indien er drie of meer deelnemers zijn in een van deze leeftijdscategorieën in een onderdeel of in de combinatie, 
dan wordt dat als een apart klassement beschouwd met titel en medailles. 
Voorbeeld : 
Men kan de slalom heren  winnen bij de 45+ én maar niet de winnaar zijn van de heren slalom bij de masters. 
 
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 
Onder-21             Dames 46 – 18,25 55 km/u 1,50/1,65 m 54 km/u 
Onder-21             Heren 55 - 18,25 58 km/u 1,50/1,65/1,80 m 57 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 in het aan gang zijnde seizoen 
of in één der drie voorafgaande jaren. 
 
De 1,65 m hoogte is voorbehouden voor de dames, de U-17 heren en de 35+heren die reeds 38 meter gesprongen hebben 
in het aan gang zijnde seizoen of in één der drie voorafgaande jaren. 
 
 
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. 

- De zondagnamiddag zullen de finales van de BK Open plaatsvinden. 
 

  



Programma   Belgisch  Kampioenschap 
 

Zaterdag 
 
     09.00 u      Voorronde     Slalom Open Dames 

     Kampioenschap    Slalom Onder-14 
     Kampioenschap    Slalom 35+/45+/55+/65+ Dames 
     Kampioenschap    Slalom 35+/45+/55+/65+ Heren  
     Kampioenschap    Slalom Onder-17 & Onder-21 
     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   1.35/1.50 m 
     Voorronde     Springen Open Heren   1.50 m 
     Kampioenschap    Springen Onder-17 & Under-21  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 & Under 21  1.65 m 
     Voorronde     Springen Open Heren   1.65/1.80 m 

 
 

Zondag 
 
     09.00 u      Voorronde     Slalom Open Heren 

     Kampioenschap    Figuren Onder-14 & Onder-17 & Onder-21 
     Kampioenschap    Figuren 35+/45+/55+/65+ Dames 
     Kampioenschap    Figuren 35+/45+/55+/65+ Heren 

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

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

 
     17.30 u      Prijsuitreiking "Open Dames & Heren" 
 


