
 

INFO  TOU  2020/4 
 

Aan  iedereen  met  interesse  voor  het  klassieke  waterskiën, 
 

Dit is reeds de vierde INFO van dit jaar. 

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

Ga naar www.waterski.be → Klassiek → Wedstrijden 

Onderaan staat info klassiek 2020 met de bulletins. 

 

Bijlagen : 
= Het inschrijvingsformulier. 

= EMS – Hoe je te registreren ? 

= EMS – Hoe je als skiër in te schrijven voor een wedstrijd ? 

= Het reglement/programma van alle nog resterende binnenlandse wedstrijden. 

 

De  binnenlandse  wedstrijden  2020 – alles onder voorbehoud ! 
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 

 

Hoe als skiër inschrijven voor een wedstrijd ? 
Er zijn twee manieren: via het EMS of door een mailtje te sturen. 

 

Het EMS (Event Management System) wordt verplicht vanaf 2021. Het is dus aangewezen om daar 

al eens te gaan kijken en ermee te oefenen. Het is erg simpel en de uitleg hoe je te registreren en hoe 

je in te schrijven vind je in bijlage bij deze INFO. 

 

De andere, traditionele, manier is het inschrijvingsformulier invullen en het dan doormailen naar 

kbwsf@h2oski.be.  

Het veiligste is om naast via EMS zeker ook het inschrijvingsformulier nog eens door te mailen. 

 

Wegens de gekende omstandigheden kan het altijd zijn dat een wedstrijd alsnog afgelast wordt. 

In dat geval zal het KBWSF secretariaat alle ingeschreven skiërs en betrokken officials hiervan 

inilichten door hen een mail te sturen van zodra deze beslissing definitief is. 

 

Verplichting om een eigen wedstrijdhandel mee te brengen 
Het desinfecteren van de wedstrijdhandel na elke skiër is omslachtig en tijdrovend. 

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. 
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