
INFO  WATERSKI  2021/2 
 

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. 
 
Bijlagen : 
= How to inscribe as a skier to a competition. 
= Reglement/programma van de figurenwedstrijd van zondag 27 juni in de MWK. 
 

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) 
Iemand die hieromtrent meer informatie wenst, stuur een mailtje naar kbwsf@h2oski.be 
 

Het EMS  (= Event Management System). 
All gekende wedstrijdskiërs hebben ondertussen al een uitnodiging gekregen om zich te registreren 
in het EMS. Is dat niet het geval, of ben je een nieuwe wedstrijdskiër in spe, mail dan naar Dany De 
Bakker  (dany.debakker@gmail.com)  en geef dit dan door : je naam, je voornaam, je geboortejaar, 
je land en ook de club waarvoor je wil uitkomen en zeker je email adres. 
 
Het EMS (Event Management System) is vanaf dit jaar verplicht – ook voor onze binnenlandse 
wedstrijden !  Het is erg simpel en de uitleg hoe je te registreren en hoe je in te schrijven vind je in 
de bijlage : “How to inscribe as a skier to a competition”. 
 

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 ! 
 

Opgelet :  Een zeer recente wijziging aan het internationale reglement  
De releaser mag het touw op geen enkele wijze gebruiken om een slappe lijn te verhelpen of om 
meer lengte te geven. Hij moet het in éénzelfde positie houden of het releasen. Het touw gebruiken 
om de skiër intentioneel te helpen leidt tot de diskwalificatie van de skiër. 
 



MWK  –  Tricks    27-06-2021 
 
 
De MWK organiseert een figurenwedstrijd op zondag 27 juni 2021. 
De wedstrijd wordt Ranking List gehomologeerd. 
 
Om te kunnen deelnemen moet men in het bezit zijn van een geldige wedstrijd- of 
promolicentie voor dit jaar. Inschrijven gebeurt via het EMS. 
 
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 23 juni om 23.59 u. 
 
De wedstrijd kent drie ronden. Elke deelnemer krijgt bijgevolg drie kansen om zijn 
persoonlijke score zo hoog mogelijk op te drijven. 
 
Er wordt een klassement opgesteld, enerzijds voor de dames, anderzijds voor de heren. 
 
Het klassement gaat uit van de hoogste score van elke deelnemer behaald in één van de drie 
ronden en uitgedrukt in combinatiepunten. Bij ex-aequo geldt de tweede score, dan de derde. 
 
De startvolgorde wordt bepaald door lottrekking en is dezelfde voor alle ronden. 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30,00 Euro voor alle starten van die dag. 
 
Programma : 

- 09.30 u Verwelkoming. 
- 10.00 u Start van de eerste reeks. 
- 17.30 u Prijsuitreiking – of vroeger indien mogelijk. 

 
De aanvangsuren van de tweede en/of  derde reeks zullen door de jury bepaald worden in 
functie van het aantal ingeschrevenen en van de weersomstandigheden. 
 
Opgelet :  Een zeer recente wijziging aan het internationale reglement : 
De releaser mag het touw op geen enkele wijze gebruiken om een slappe lijn te verhelpen of 
om meer lengte te geven. Hij moet het in éénzelfde positie houden of het releasen. Het touw 
gebruiken om de skiër intentioneel te helpen leidt tot de diskwalificatie van de skiër. 
 
Prijsuitreiking : Handdoek van MWK voor top drie. 
 
Mogelijkheid tot het bekomen van drank ter plaatse : JA 
 
Mogelijkheid tot het bekomen van een lunch ter plaatse : JA, broodje 
 
Routebeschrijving : 
Voorbij The View (Blarenberglaan 8, 2800 Mechelen) naar links jaagpad oprijden en rechts 
aanhouden. Jaagdpad blijven volgen tot aan de middendijk van de MWK. Aan middendijk 
terug naar beneden rijden, middendijk blijven volgen tot aan parking 
 
Parking : op middendijk 
 



How to inscribe as a skier to a competition 
1. You have to be registered in EMS, if you haven’t received an invitation to do so please 

contact dany.debakker@gmail.com. 
In order to be able to send you the invitation mail, Dany needs to know your name (exact 
spelling !), your year of birth, your gender and your nationality. 

2. You must have a national competition license.   If you don’t have one, please contact your 
club or contact WSV or FFSNW. 

3. Go to EMS  ->  ems.iwwf.sport 
4. Login with your id and password  (look in the invitation mail). 
5. Purchase an IWWF License if you like to compete in a Ranking List or Record Capability 

competition. 
6. Click on “My Competitions” on the left of the screen 
7. Click on “New Participation” 
8. Use the filter to select a competition 

Easy to select discipline and country and click on “search” 
9. Select a competition 
10. Select the events you like to enter and your category 
11. Submit participation and confirm 
12. You can see your participation now in “My competitions”, later you can always edit or cancel 

your participation before the deadline to inscribe. 
 

 PLEASE LOOK AT THE DEADLINE TO INSCRIBE FOR A COMPETITION, AFTER THE DEADLINE IT 
WILL NOT BE POSSIBLE TO INSCRIBE ANY MORE!!!!!!!   
The normal deadline for our competitions in Belgium is the Wednesday preceding the 
competition at 23.59 h. 
The officials at the site are unable to put you on the starting list if you didn’t follow the 
procedure as outlined above. Late additions to the starting list are not possible anymore. 
 

 Note that for titled events (World or E&A Championships) it will be the federation who has 
to inscribe the athletes. 
Also, special rules apply as to the deadlines and for paying the Entry Fee. 
 


