
 

INFO  TOU  2020/1 
 

 

Aan  iedereen  met  interesse  voor  het  klassieke  waterskiën, 
 

In dit jaar dat gekenmerkt wordt door het Corona virus is het ook voor de Technische Commmissie 

(de TC/2) niet eenvoudig om een degelijke planning op te stellen. 

We moeten immers rekening houden met de beperkingen die de overheid ons oplegt en we geven 

uiteraard absolute voorrang aan de gezondheid van onze deelnemers, officials, organisatoren en 

toeschouwers. 

 

Werkvergadering “klassieke” 
De TC/2 organiseert op zondagvoormiddag 10/05 een videoconferentie omtrent de laatste stand van 

zaken en om de wijzigingen aan de reglementen toe te lichten. Daarnaast gaan we proberen om 

antwoord te geven op de vragen die er leven in onze sportgemeenschap. 

 

Indien je wenst deel te nemen aan deze op-afstand bijeenkomst, hetzij passief of actief, 

stuur dan een mailtje naar het KBWSF secretariaat (kbwsf@h2oski.be) 

en Sid zal je terugmailen met daarin een link die je toegang verschaft tot de vergadering. 

 

Je mag deze uitnodiging natuurlijk doorsturen naar iemand anders waarvan je denkt dat hij/zij ook 

interesse heeft voor deze vergadering. 

 

Je hebt enkel maar een PC, laptop, tablet of smartphone met internet toegang nodig. 

De vergadering start om 10.30 u. 

 

 

De binnenlandse wedstrijden die gepland werden voor 2020 - alles onder voorbehoud ! 

27/06  Zaterdag Malibu Tricks Tour, RNV. 

28/06  Zondag Malibu Tricks Tour, MWK 

08-09/08 Weekend Het Belgisch Kampioenschap in l’EHN 

15-16/08 Weekend Het Benelux Kampioenschap, RNV. 

21/08  Vrijdag Senior Slalom Special, MWK 

22-23/08 Weekend De MWK-Cup 

29-30/08 Weekend De SWK-Cup 

05/09  Zaterdag Malibu Tricks Tour, RYCSM 

13/09  Zondag Malibu Tricks Tour, VVW-Gierle 

 

De TC/2 geeft prioriteit aan het Belgisch Kampioenschap (BK) indien deze wedstrijd naar een 

latere datum zou moeten verplaatst worden. 

Meer nieuws over deze wedstrijden volgt met een volgende INFO. 
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Het Wereldkampioenschap (WK) Junioren (Under-17 

Dit WK had moeten plaatsvinden in Pickos Lakes, Florida, USA, 18-23/08/2020. 

Maar het wordt uitgesteld tot in augustus 2021 (zelfde plaats). 

De skiërs die dit jaar laatste jaar junior zijn (geboren in 2003) mogen in 2021 deelnemen omdat het 

nog steeds om het WK 2020 gaat. Ze zijn echter wel een jaar ouder en sterker dan de normale 

juniors en kunnen bijgevolg in 2021 geen junior records vestigen. 

 

Het Wereldkampoenschap 35+ 

Dit WK had moeten plaatsvinden in Baurech, FRA, 14-20/09/2020. 

Maar omdat het Corona virus niet overal in de wereld aan zijn piek zit (in Zuid-Amerika lijkt het nu 

pas echt te beginnen) en er zoveel veschillende reisbeperkingen zijn hebben de organisator en de 

IWWF samen beslist om ook dit WK uit te stellen naar 2021. 

Vanaf dit jaar worden de verschillende leeftijdscategorieën (35+ / 45+ / 55+ / 65+) trouwens nog 

uitgebreid met de 70+, de 75+, de 80+ en de 85+ ! 

 

Het Europees Kampioenschap (EK) voor de jeugd (de Under-14 en de Under-17) 

en het EK voor de Under-21 

Beide EK’s hadden moeten plaatsvinden in Sesena, ESP, 03-08/08/2020. 

Bij het schrijven van deze INFO is de beslissing nog niet gevallen maar alles laat uitschijnen dat 

deze organisatie zal verplaatst worden naar een latere datum in augustus. 

Deze wedstrijd krijgt van de European Confederation (EC) trouwens prioiriteit bij het samenstellen 

van de constant wijzigende kalender. De jeugd heeft per categorie slechts een beperkt aantal jaren 

en we proberen te vermijden dat iemand een jaar zijn kansen verliest – vooral belangrijk voor de 

laatstejaars. 

 

Het Europees Kampioenschap “Open” 

Na het afhaken van Ioannina, GRE, probeert de EC om dit EK alsnog te redden en is momenteel in 

contact met een mogelijke organisator in ITA (september). 

Ook hier geldt echter weer : hoeveel landen zullen, mogen, kunnen skiërs afvaardigen ?  

 

Het Europees Kampioenschap 35+ 

Dit EK staat momenteel nog steeds gepland voor 27-30/08/2020 in Ravenna, ITA, maar 

bovenstaande overweging geldt ook hier. 

Overigens mogen die nieuwe oudere leeftijdscategorieën (70+, ...) ook aan het EK deelnemen. 

 

Andere buitenlandse wedstrijden 

Men zal zich moeten schikken naar wat de nationale autoriteiten toestaan. 

En rekening moeten houden met mogelijke reisbeperkingen. 

Men moet bijvoorbeeld na zo’n wedstrijd nadien ook nog thuis geraken. 

Liefst zonder ginds of terug hier met een verplichte quarantaine van een paar weken ! 

 

Selecties voor een nationaal team (WK of EK) 

Degenen die reeds aan Sid hebben laten weten dat ze interesse hebben om dit jaar aan een bepaald 

WK of EK deel te nemen, zullen persoonlijk alle nodige info per mail krijgen. 

Ook wanneer er een WK of EK van datum zou veranderen. 

Boek evenwel voorlopig nog geen verplaatsing tenzij je absoluut zeker bent je geld te kunnen 

recupereren want niets staat momenteel echt vast. 

Indien je nog niets hebt laten weten via kbwsf@h2oski.be en toch interesse zou hebben, mail dan 

zeker – uiterlijk voor 10 Mei ! 
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