
 

INFO  Klassiek waterskiën  2020/3 
 

 

Aan  iedereen  met  interesse  voor  het  klassieke  waterskiën, 
 

Dit is reeds de derde INFO van dit jaar. 

Indien je er één zou gemist hebben :  zie de website van Waterski Vlaanderen - Klassieke afdeling. 

 

COVID-19 heeft nog maar eens toegeslagen en het Belgisch Kampioenschap in l’EHN, dat gepland 

was voor 08-09 augustus, is het nieuwe slachtoffer. 

Daarom zal het Belgisch Kampioenschap nu plaatsvinden 22-23 augustus in de MWK. 

 

Het Benelux Kampioenschap was gepland voor 15-16 augustus in de RNV. Maar de organisator 

vreest voor blauwalgen in de warmste periode van het jaar en wenst daarom deze wedstrijd te 

verplaatsen naar 19-20 september met 26-27 september als reservedatum. 

 

 

De  binnenlandse  wedstrijden  2020 
21/08  Vrijdag Senior Slalom Special, MWK 

22-23/08 Weekend Het Belgisch Kampioenschap 2020 in de MWK. 

29-30/08 Weekend De SWK-Cup 

05/09  Zaterdag Malibu Tricks Tour, RYCSM 

12/09  Zaterdag Malibu Tricks Tour, MWK 

13/09  Zondag Malibu Tricks Tour, VVW-Gierle 

19-20/09 Weekend Het Benelux Kampioenschap, RNV. 

 

Deze wedstrijden kunnen echter nog steeds afgelast worden bij een eventuele (lokale) 

heropflakkering van de Corona crisis of vanwege blauwalgen. 

 

Meer nieuws over deze wedstrijden volgt met een volgende INFO. 

 

 

Verplichting om deel te nemen aan het Belgisch Kampioenschap 
We herinneren de skiërs eraan dat, indien ze wensen deel te nemen aan een WK of EK 

(Wereldkampioenschap of Europees Kampioenschap), dat ze dan moeten deelnemen aan het laatste 

Belgisch Kampioenschap (BK) dat dit WK of EK voorafgaat. En vermits we de kalender 2021 nog 

niet kennen, kan het zijn dat het BK 2021 zal plaatsvinden na het beoogde WK of EK 2021. 

In dat geval moeten ze deelgenomen hebben aan het BK 2020 om in aanmerking te komen voor een 

mogelijke selectie. Dit geldt voornamelijk voor de Masters (35+) omdat er veel zijn die eraan 

denken deel te nemen aan het WK 2021 in Baurech, FRA. 
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Verplichting om een eigen wedstrijdhandel mee te brengen 
Het desinfecteren van de wedstrijdhandel na elke skiër is omslachtig en tijdrovend. 

Nochtans is dat een corona verplichting. 

Daarom : om praktisch te werken brengt elke deelnemer zijn eigen wedstrijdhandel mee, en dit 

voor elk onderdeel waar hij/zij wenst aan deel te nemen. 

 

De controle van de lengte van de handels en skilijnen gebeurt voortaan onmiddellijk na het skiën. 

Indien buiten tolerantie vervalt het resultaat van de skiër. 

 

 

Slalom dames 45+ 
Deze dames mogen inkorten aan 52 km/u of aan 55km/u naar keuze ! 

Hierbij geldt : 6@52/16,00 = 6,00@55/18,25. 

 

 

Maximum vier doortochten in slalom 
Vermits de ervaring leert dat meestal enkel wie plots een persoonlijk record neerzet het slachtoffer 

werd van deze regel, heeft de Technische Commissie beslist deze regel af te schaffen. 

Indien we echter merken dat er plots weer een aantal skiërs zijn die erg laag beginnen om meer te 

kunnen skiën, dan zullen we verplicht zijn om deze regel terug in te voeren. 

 

 

Verzekering van ter beschikking gestelde boten voor wedstrijden 
De organiserende club is ervoor verantwoordelijk dat, behoudens grove fout of zware nalatigheid, 

geen enkele official, noch de TC/2, noch de KBWSF, aansprakelijk kan gesteld worden voor schade 

aan een wedstrijdboot. 

 

 

De rope release bij het figuren 
De rope release mag maximum één meter lang zijn. 

De releaser mag de rope release vrij gebruiken om zijn skiër te helpen. 

 

 

Minimum aantal deelnemers 
Om een wedstrijd te kunnen homologeren moeten er minimum 8 deelnemers zijn bij één onderdeel, 

minimum 15 bij twee of drie onderdelen. 

 


