
 

INFO  TOU  201
 

Aan  iedereen  met  interesse
 
Bijlagen 
* De nationale wedstrijdkalender 201
* Het inschrijvingsformulier voor de wedstrijden.
* Reglement/programma voor het Belgisch Kampioenschap van 24
* Reglement/programma voor de SWK
* Reglement/programma voor de RNV
* Hoe naar de wedstrijdzone van de MWK te rijden.
 
 
Zaterdag-Zondag 24-05/08 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 
Voor meer details zie het reglement/programma in bijlage.
 
Zaterdag-Zondag 31/08 en 01/09 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 
Dit jaar enkel slalom en springen.
Voor meer details zie het reglement/programma in bijlage.
 
Zaterdag-Zondag 07-08/09 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 
Voor meer details zie het reglement/programma in bijlage.
 
Dit jaar organiseren we de RNV-Cup 
Dit is een wedstrijd waarbij het reglement aangepast werd voor beginnende skiërs.
Voor de start van de "wedstrijd" overlopen we gezamenlijk het parcours. Waar is de poort, welke boeien moet 
je nemen,...? Niet iedereen skiet in dezelfde piste. Naast de gewone piste kan je 
zelfs gewoon de golven kruisen. En geen nood als het starten nog niet goed gaat. Je krijgt altijd een 
herkansing. Iedereen kan deelnemen (slalom en/of figuren), zowel kinderen als hun ouders. Dankzij de 
puntenverdeling i.f.v. de leeftijd en geslacht hebben jonge kinderen evenveel kans om te winnen als ouderen.
Van zodra je hebt kunnen inkorten (slalom) of wanneer je meer dan 2000 punten hebt geskied (figuren), mag 
je niet meer deelnemen. Je kan echter nog wel skiën buiten klasseme
 
De bedoeling bij het ‘mengen’ van beide wedstrijden is om bij wijze van promotie de beginnel
te laten kennis maken met ‘echte’ wedstrijden.
 
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.
 

 

 

 
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  2019/5 

interesse  voor  het  klassieke  waterkiën

* De nationale wedstrijdkalender 2019. 
* Het inschrijvingsformulier voor de wedstrijden. 

ement/programma voor het Belgisch Kampioenschap van 24-25/08 (in de MWK).
de SWK-Cup van 31/08-01/09  (enkel slalom en springen).

* Reglement/programma voor de RNV-Cup van 07-08/09  (de drie onderdelen).
* Hoe naar de wedstrijdzone van de MWK te rijden. 

05/08 - Het Belgisch Kampioenschap in de MWK
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 21 augustus via kbwsf@h2oski.be 
Voor meer details zie het reglement/programma in bijlage. 

Zondag 31/08 en 01/09 – De SWK-Cup 2019. 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 28 augustus via kbwsf@h2oski.be 
Dit jaar enkel slalom en springen. 
Voor meer details zie het reglement/programma in bijlage. 

/09 – De RNV-Cup 2019. 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 04 september via kbwsf@h2oski.be
Voor meer details zie het reglement/programma in bijlage. 

Cup samen met de HO Sports Fun Tour. 
rijd waarbij het reglement aangepast werd voor beginnende skiërs.

Voor de start van de "wedstrijd" overlopen we gezamenlijk het parcours. Waar is de poort, welke boeien moet 
je nemen,...? Niet iedereen skiet in dezelfde piste. Naast de gewone piste kan je ook de minipiste nemen of 
zelfs gewoon de golven kruisen. En geen nood als het starten nog niet goed gaat. Je krijgt altijd een 

Iedereen kan deelnemen (slalom en/of figuren), zowel kinderen als hun ouders. Dankzij de 
leeftijd en geslacht hebben jonge kinderen evenveel kans om te winnen als ouderen.

Van zodra je hebt kunnen inkorten (slalom) of wanneer je meer dan 2000 punten hebt geskied (figuren), mag 
je niet meer deelnemen. Je kan echter nog wel skiën buiten klassement. 

De bedoeling bij het ‘mengen’ van beide wedstrijden is om bij wijze van promotie de beginnel
te laten kennis maken met ‘echte’ wedstrijden. 

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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Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497
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   S.W.K. CUP 2019 
31 augustus  &  01 september 2019 

 
 
De SWK-Cup 20189is een Standings List gehomologeerde wedstrijd (SL) in slalom en springen die ook 
voor buitenlandse skiërs openstaat. 
 
Je kan enkel deelnemen ofwel in de “open” categorie ofwel in je eigen leeftijdscategorie. 
 
De klassementen  per onderdeel worden opgesteld volgens de hoogst behaalde combinatiepunten, hetzij in 
de voorronden, hetzij in de finale. 
 
Er zal ook een aparte finale geskied worden, bestaande uit de acht beste skiërs uit de voorronden. 
De absolute resultaten tellen voor deelname aan de finale.  
Dus het meest aantal boeien en de verste sprongen. 
Iemand die 3 boeien aan 12 skiet aan 58 km/uis  gelijk aan iemand die 3 boeien aan 12 skiet aan 55 km/u, 
aan 52 km/u of aan 49 km/u wegens zijn leeftijdscategorie of sexe. 
 
De SWK Cup wordt toegekend aan de skiër die de meeste punten behaalde in de combinatie, (slalom + 
springen), 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 inschrijvingen moeten toekomen op het waterskisecretariaat uiterlijk woendag 28 augustus 2019. 
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 31 augustus  
09.30 uur  Slalom  Voorronde 1 

Middagpauze 
14.00 uur Slalom  Voorronde 2 
17.00 uur Springen Voorronde 1 

 
 

Zondag 01 september  
09.30 uur Slalom  Voorronde 3 

Middagpauze 
14.00 uur Slalom  Finale 

Springen Finale 
 

 
 

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



R.N.V.  CUP    2019 
 
 
De R.N.V. nodigt jullie uit tot deelname aan onze wedstrijd van  07-08  september  2019 
op het insteekdok van Vilvoorde. 
 
Zaterdag  07/09/2019    09.00 u HO Sports Fun Tour – Slalom  Round 1 & 2 

  HO Sports Fun Tour – Figuren Round 1 & 2 
     Lunchbreak 
      13.00 u Slalom    RNV-Cup – Round 1 

Figuren   RNV-Cup – Round 1 
 
Zondag   08/09/2019    09.00 u Slalom    RNV-Cup – Round 2 
     Lunchbreak 
      13.00 u Figuren   RNV-Cup – Round 2 

Springen RNV-Cup – Round 1 & 2 
      17.00 u Prijsuitreiking 
 
De Juryvoorzitter kan het programma eventueel nog wijzigen i.f.v. de weersomstandigheden en 
het aantal inschrijvingen. 
 
Inschrijven voor de HO Sports Fun Tour gebeurt via het WSV secretariaat nele@waterski.be 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 € per manche. 
Het gewone wedstrijdreglement van de HO Spors Fun Tour is van toepassing. 
Iemand die inkort in slalom of meer dan 2.000 punten haalt in figuren kan dit weekend enkel 
deelnemen aan de RNV-Cup. 
Alle informatie over de HO Fun Tour kan je hier terugvinden:  
https://www.waterski.be/klassiek/wedstrijden-tou/ho-sports-fun-tour/#breadcrumb 

 
De deelnemers aan de HO Sports Fun Tour kunnen bij wijze van promotie gratis deelnemen 
aan de eerste ronde van de RNV-Cup slalom en figuren. Deze verlopen wel volgens de normale 
wedstrijdreglementen voor klassieke wedstrijden. 
 
Voor de RNV-Cup zijn er geen bijzondere deelnemingsminima. 
Alle inschrijvingen moeten uiterlijk  woensdag  04  september  om 24 u toegekomen zijn op het 
waterski secretariaat per e-mail  =  kbwsf@h2oski.be 
 
Voor de RNV-Cup bedraagt het inschrijvingsgeld € 30 voor de eerste startbeurt per dag (inclusief 
één lunch = eten met drankje) plus € 10 voor elke volgende startbeurt. 
 
Voor de RNV-Cup kan men 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. Per onderdeel : ‘Best of two rounds”. 
Al wie in minimum één onderdeel scoort, komt voor in de combinatie. 
 
Er is gelegenheid tot het bekomen van snacks en drank ter plaatse. 
Voor alle praktische informatie, wend je tot Dhr Stephane Delsaute  (st.delsaute@skynet.be). 
 



    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" 
 



How  to  get  to  the  competition  area  of  the  M W K  
 
 
 

Nieuwe  route  naar  de  wedstrijdzone  van  de  MWK  
 
Men geeft best in de GPS “Battenbroek 1” in. 
 
De wedstrijdzone is enkel bereikbaar via toegangsweg Walem dorp (Koning 
Albertstraat). 
 
Rijdende op Battenbroek de autoweg onderdoor, daarna naar links de dijk oprijden. 
Eens bovenop de dijk een U-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 parkeren of stilstaan ! 
Er mag enkel geparkeerd worden in de duidelijk aangegeven zone ! 
 
Er zal bewegwijzering voorzien worden reeds vanaf de afslag op Koning Albertstraat. 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle  route  d’accès  à  la  zone  de  compétition  du  MWK  
 
Pour le GPS cherchez Mechelen  ‘Battenbroek 1’. 
 
La zone de compétition est  uniquement accessible via le chemin qui part au village de 
Walem (Koning Albertstraat). 
 
Suivez par en-dessous de l’autoroute, puis prenez à gauche et montez sur la digue.  
Au-dessus de la digue, faites un virage en ‘U’ à droite et suivez la digue jusqu’à 
pouvoir descendre vers la digue qui divise le plan d’eau. 
 
La digue en béton doit rester libre. Interdiction d’y stationner ou de s’y arrêter. 
On ne peut garer sa voiture que dans la zone clairement indiquée ! 
 
Il y a aura une signalisation à partir du virage au Koning Albertstraat. 
 


