
INFO  WATERSKI  2021/1 
 

Aan  iedereen  met  interesse  voor  waterski  als  wedstrijdsport, 
 

Met “waterski” bedoelen we wat vroeger de “klassieke afdeling” genoemd werd, dus slalom, 

figuren en schansspringen, samen de overall. 

 

Ook dit jaar maakt het Corona virus het 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 09/05 (start om 10.30 u) 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 enkele 

dagen op voorhand 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. 

 

 

Wedstrijden  gepland  voor  2021  -  alles  onder  voorbehoud ! 
Meer nieuws over deze wedstrijden volgt met een volgende INFO. 

 

27/06  Zondag Figuren wedstrijd, MWK, Mechelen 

14-15/08 Weekend Het Benelux Kampioenschap, Rooije Plas, Handel, Nederland. 

20/08  Vrijdag Senior Slalom Special, MWK 

21-22/08 Weekend De MWK-Cup 

28-29/08 Weekend Het Belgisch Kampioenschap in de SWK (Schoten). 

04-05/09 Weekend De RNV-Cup, Vilvoorde 

11/09  Zaterdag Figuren wedstrijd, RYCSM, Wépion 

12/09  Zondag Figuren wedstrijd, VVW-Gierle 

19/09  Zondag Super Slalom Sunday, MWK 

 

 

Selecties voor een nationaal team (WK of EK) 
Degenen die interesse hebben om dit jaar aan een bepaald WK of EK (Wereldkampioenschap of 

Europees Kampioenschap) deel te nemen moeten voor eind april een mailtje sturen naar 

kbwsf@h2oski.be. 

Dit verbindt nog tot niets, maar ze krijgen nadien wel persoonlijk alle beschikbare info per mail, 

terwijl we alle andere skiërs hierover met rust laten. 

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

recupereren want niets staat momenteel voor 100% vast. 
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