
INFO  WATERSKI  2021/5 
 

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 : 
= Hoe als skier inschrijven voor een wedstrijd via het EMS ? 

= Reglement/programma van de Belgische Kampioenschappen in de SWK, 28-29 augustus. 
 

Overige  wedstrijden  gepland  voor  later  dit  jaar 
04-05/09 Weekend De RNV-Cup, Vilvoorde – slalom, figuren en springen. 

11/09  Zaterdag Figuren wedstrijd, RYCSM, Wépion 

12/09  Zondag Figuren wedstrijd, VVW-Gierle 

19/09  Zondag Super Slalom Sunday, MWK 
Meer nieuws over deze wedstrijden volgt met een volgende INFO. 

 

Het Belgisch Kampioenschap, 28-29 augustus in de SWK (Schoten) 
Men kan inschrijven in de eigen leeftijdsklasse EN bij de ‘open’. 
Dus bij de Onder-14, Onder-17, Onder-21, Over-35 dames of de Over-35 heren en 

dan eventueeel nog eens bij de Open Dames of Open Heren. 

Bij de Over 35 leeftijdscategorie worden de 35+, 45+, 55+, 65+, 70+, 75+, 80+ en 

85+ samengevoegd in één enkel klassement, zowel bij de heren als bij de dames, en 

dit op basis van de combinatiepunten. We noemen deze gecombineerde groep de 

‘masters’. 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk woensdag 25 augustus om 23.59 u via het EMS  ! 

Voor het reglement en programma : zie in bijlage. 
 

Het EMS  (= Event Management System). 
Alle 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 : “Hoe als skiër inschrijven via het EMS”. 
 

Wacht niet tot op het laatste moment om te proberen je in te schrijven. 

Het kan immers dat je nog geen wedstrijdlicentie hebt voor dit jaar (via je club aanvragen bij WSV 
of FFSNW) of dat je wat sukkelt met het EMS, de eerste keer toch, nadien loopt dat héél vlotjes ! 

 

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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6.1   DE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN  (2021) 
 

6.1.1   Organisatie 
Er zullen twee Belgisch Kampioenschappen (BK) georganiseerd worden. 

Het ‘Open’ Belgisch Kampioenschap en het Belgisch Kampioenschap ‘leeftijdscategorieën’. 
 

Deze wedstrijden worden samen georganiseerd tijdens één weekend en in één plaats. 

De TC/2 beslist over de datum van deze BK. 

 
De skiërs kunnen zich inschrijven in hun leeftijdscategorie en/of in de BK-Open. 

 

Aan het ‘Open’ Belgisch Kampioenschap mogen alle wedstrijdskiërs deelnemen.  

Er zijn twee klassementen : ‘Open Dames’ en ‘Open Heren’. 
 

Het Belgisch Kampioenschap leeftijdscategorieën wordt georganiseerd voor de volgende categorieën  

- Onder-14 Meisjes en Jongens samen 

- Onder-17 Meisjes en Jongens samen 
- Onder-21 Dames en Heren samen 

- Over 35 Heren = 35+ & 45+ & 55+ & 65+ & 70+ & 75+ & 80+ & 85+ 

- Over 35 Dames = 35+ & 45+ & 55+ & 65+ & 70+ & 75+ & 80+ & 85+ 

 
De BK zijn Ranking List gehomologeerde wedstrijden. 

De Technische Commissie (TC) duidt de officials aan. 

De organisator is verplicht te zorgen voor een wedstrijdboot, volledig in orde, onmiddellijk 

inzetbaar, en met een werkzaam op GPS gebaseerd systeem voor de drie onderdelen. 
 

 

6.1.2   Deelnemers en categorieën 
Alle deelnemers moeten een wedstrijdlicentie hebben van Waterski Vlaanderen of van de FFSNW 
voor het aan gang zijnde jaar. 

 

Buitenlanders mogen deelnemen op voorwaarde dat ze in regel zijn met de vorige paragraaf, EN die 

nog nooit deelgenomen hebben aan een nationaal kampioenschap in een ander land of voor een ander 
land uitgekomen zijn in een Wereld of Europees Kampioenschap. Voor de buitenlanders die wel 

deelgenomen hebben aan een nationaal kampioenschap in een ander land of die voor een ander land 

uitgekomen zijn in een Wereld of Europees Kampioenschap geldt de algemene regel dat de BK 

voorbehouden zijn aan skiërs die beschouwd worden als Belg bij beschermde wedstrijden. 
 

Deelname aan het BK is verplicht om selectioneerbaar te zijn voor het daarop volgende WK of EK in 

dezelfde discipline en leeftijdscategorie. 

 
In het BK-Open skiën alle deelnemers onder de technische voorwaarden van de ‘Open’ categorie, 

 

In het BK leeftijdscategorieën skiën alle deelnemers onder de technische voorwaarden van hun 

geslacht en leeftijdscategorie. 
 

  



 

6.1.3   Formule 
De BK leeftijdscategorieën verlopen in één enkele reeks voor elk van de drie onderdelen. 
 

De BK Open Heren en Open Dames verlopen in één voorronde en één finale voor elk van de drie 

onderdelen. 

Tabel geldig zowel voor de dames als voor de heren : 
 

Aantal skiërs met een score in de voorronde Aantal skiërs in de finale 

  1  ---    5 Maximum 4 

  6  ---  10 5 

11  ---  15 6 

16  ---  20 7 

20+ 8 

 

 

6.1.4   Deelnemingsminima 
Er zijn geen deelnemingsminima. 

Maar men moet wel in regel zijn met de wedstrijdlicentie (cfr 6.1.2.). 
Vermits het gaat om Ranking List wedstrijden moet men ook een geldige IWWF licentie hebben. 

 

 

6.1.5   Inschrijvingen & startlijsten 
Het Bureau van de TC zal de startlijsten opstellen waarbij de volgorde omgekeerd is aan het beste 

resultaat van de ingeschrevenen in de Belgian Standings List van het voorafgaande of aan gang 

zijnde jaar (voor 2021 geldt uitzonderlijk ook nog de BSL van 2019). 

Ex-aequo's worden gescheiden door lottrekking. 
De normale inschrijvingsprocedure wordt gevolgd: dwz dat men zich schriftelijk moet inschrijven 

via het EMS, uiterlijk om 24 uur van de woensdag die de BK voorafgaat. 

 

Het inschrijvingsgeld voor het ‘open’ BK bedraagt 40 € voor het eerste onderdeel waar men aan 
deelneemt plus 10 € voor elk volgend onderdeel.  
Het inschrijvingsgeld voor het BK leeftijdscategorieën  bedraagt 40 € voor het eerste onderdeel waar 
men aan deelneemt plus 10 € voor elk volgend onderdeel.  
Iemand die deelneemt aan het BK’open’ EN aan het BK leefijdscategoriën betaalt evenwel slechts  
20 € voor het eerste onderdeel van zijn tweede wedstrijd. 
 

In de eerste 40 € is er een lunchbon inbegrepen, naar keuze te gebruiken de zaterdag of de zondag.  
 
De organisator zal ervoor zorgen dat er ter plaatse beide dagen mogeljkheid is om zich een lunch en 

dranken aan te schaffen aan redelijke prijzen. 

 

  



 

6.1.6   Klassementen, titels en medailles 
Voor elke categorie die wordt opengesteld zal er een klassement per onderdeel en in de combinatie 
zijn. 

De klassementen worden opgesteld volgens de methode die uiteengezet wordt in de Technische 

Reglementen van de IWWF en aan de hand van de behaalde combinatiepunten, cfr het systeem in 

België in voege. 
 

Bij de Open Heren en Open Dames krijgen alle deelnemers de combinatiepunten van de open 

categorie. 

 
Bij de Onder-14 meisjes en jongens, wordt het klassement per onderdeel en in de combinatie 

opgesteld aan de hand van de combinatiepunten, waarbij de Under-10, de Under-12 en de Under-14 

elk de punten van hun leeftijdscategorie krijgen.. 

 
Bij de Onder-17 meisjes en jongens en bij de Under-21dames en heren wordt het klassement per 

onderdeel en in de combinatie opgesteld aan de hand van de combinatiepunten. 

 

Bij de 35+ leeftijdscategorie worden alle leeftijdscategorieën samengevoegd in één enkel klassement, 
zowel bij de heren als bij de dames, en dit op basis van de combinatiepunten.  

We noemen deze gecombineerde groep de ‘masters’. 
 

De eerst geklasseerde skiër in elk onderdeel en in de combinatie zal voor zijn categorie de gouden 
medaille krijgen, de tweede de zilveren en de derde de bronzen, en dit indien persoonlijk aanwezig 

op de prijsuitreiking. 

 

Iemand ontbreekt op het podium bij de huldiging van de eerste drie, en de ceremonie vindt pas plaats 
de dag nadat er geskied werd: 

- Dan verliest hij zijn medaille (niet zijn eventuele titel). 

- De volgende geklasseerde schuift evenwel geen plaats naar voren. 

 
Iemand ontbreekt zonder geldig excuus op het podium bij de huldiging van de eerste drie, en de 

ceremonie vindt plaats dezelfde dag dat er geskied werd: 

- Dan verliest hij zijn medaille (niet zijn eventuele titel). 

- De volgende geklasseerde schuift evenwel geen plaats naar voren. 
- De betrokken skiër toont duidelijk het geringe belang dat hij hecht aan het BK en hij zal 

automatisch uit de kwalificatielijst voor het BK van het daaropvolgende jaar geweerd 

worden. 

 
De titels van "Belgisch Kampioen" zullen als volgt toegekend worden in elke categorie: 

a) Slalom - Figuren – Springen 

Als er een categorie wordt opengesteld en er is een klassement, dan behaalt de eerste de titel.  

b) Combinatie 
De titel wordt altijd toegekend in een categorie indien er één skiër in de drie onderdelen deelnam. 

 

  



 

6.1.7   Technische voorwaarden 

 

Categorie Slalom 

start 

Slalom 

max. 

Schanshoogte Springen 

Max. 

Open   Dames 46 - 18.25 55 km/u 1.50/1.65 m 54 km/u 

Open   Heren 55 - 18.25 58 km/u 1.50/1.65/1.80 m 57 km/u 

Onder-14             Meisjes 37 - 18.25 55 km/u 1,35/1.50 m 45 km/u 

Onder-14             Jongens 40 - 18.25 55 km/u 1,35/1.50 m 48 km/u 

Onder-17             Dames 46 - 18,25 55 km/u 1.50 m 51 km/u 

Onder-17             Heren 49 - 18.25 58 km/u 1.50/1.65 m 51 km/u 

Onder-21             Dames 46 – 18,25 55 km/u 1,50/1,65 m 54 km/u 

Onder-21             Heren 55 - 18,25 58 km/u 1,50/1,65/1,80 m 57 km/u 

35+                      Dames 43 - 18,25 55/km/u 1.50 m 51 km/u 

35+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50/1.65 m 57 km/u 

45+                      Dames 43 - 18.25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

45+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50 m 54 km/u 

55+                      Dames 43 - 18.25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

55+                      Heren 46 - 18.25 55 km/u 1.50 m 51 km/u 

65+                      Dames 43 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

65+                      Heren 46 - 18,25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

70+                      Dames 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 45 km/u 

70+                      Heren 43 - 18,25 52 km/u 1.50 m 51 km/u 

75+                      Dames 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

75+                      Heren 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

80+                      Dames 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

80+                      Heren 40 - 18,25 49 km/u 1.50 m 48 km/u 

85+                      Dames 34 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

85+                      Heren 37 - 18,25 46 km/u 1.50 m 45 km/u 

 

Enkel de U-10 en U-12 mogen over 1,35 m indien de schans die mogelijkheid technisch veilig kan 
bieden. 

De minimum snelheid in het schansspringen is 27 km/u. 

 

De 1,80 m hoogte is voorbehouden voor de U-21 en open heren die reeds 48 meter gesprongen 
hebben in het aan gang zijnde seizoen of in één der drie voorafgaande jaren. 

 

De 1,65 m hoogte is voorbehouden voor de open dames, de open heren, de U-21 dames, de U-21 

heren de U-17 heren en de 35+heren die reeds 38 meter gesprongen hebben in het aan gang zijnde 
seizoen of in één der drie voorafgaande jaren. 

 

  



 

6.1.8.  Beker van België. 
Indien er voor 30 Juni van een gegeven kalenderjaar geen organisator gevonden wordt om de 
Beker van België in te richten als een aparte wedstrijd, dan wordt het interclub klassement ‘Beker 

van België’ opgesteld aan de hand van de uitslagen behaald tijdens het Belgische Kampioenschap. 

 

De wisseltrofee en de bekers voor de eerste drie plaatsen worden dan uitgedeeld tijdens de 
prijsuitreiking van het Belgische Kampioenschap. 

 

Per club tellen de drie hoogste scores per onderdeel mee, uitgedrukt in combinatiepunten. 

Enkel de punten behaald in de voorronde van de ‘open’ kampioenschappen tellen mee. 
De finales van de BK ‘Open’ tellen niet mee voor de Beker van België. 

 

 

6.1.9   Programma Belgisch Kampioenschap 
Het uurrooster zal opgesteld worden door de Juryvoorzitter, in overleg met de organisatievoorzitter.  

Er zijn geen officiële trainingen, in geen enkel onderdeel. 

 

Het programma ziet er in principe als volgt uit: 
- De volledige zaterdag en de zondagvoormiddag zullen de BK leeftijdscategorieën en de 

voorronden van de BK Open plaatsvinden. 

- De zondagnamiddag zullen de finales van de BK Open plaatsvinden. 

 
  



 

Programma   Belgisch  Kampioenschap 
 

Zaterdag 
 

     09.00 u      Voorronde     Slalom Open  Dames 

     Kampioenschap    Slalom 35+ ... 85+  Heren  
     Kampioenschap    Slalom Onder-14, Onder-17 & Onder-21 

     Kampioenschap    Slalom 35+ ... 85+  Dames 

     Kampioenschap    Slalom Andersvaliden 

 
     Lunchbreak 

     Prijsuitreiking slalom leeftijdscategorieën 
 

     14.00 u      Kampioenschap    Figuren Andersvaliden 
     Voorronde      Figuren Open  Dames 

     Voorronde      Figuren Open  Heren 

 

     Kampioenschap    Springen Andersvaliden   1,35/1.50 m 
     Kampioenschap    Springen Onder-14   1.35/1.50 m 

     Kampioenschap    Springen Onder-17 & Under-21  1.50 m 

     Kampioenschap    Springen 35+ ... 85+  Dames  1.50 m 

     Kampioenschap    Springen 35+ ... 85+  Heren  1.50 m 
     Voorronde     Springen Open  Heren   1.50 m 

     Voorronde     Springen Open  Dames   1.50/1.65 m 

     Kampioenschap    Springen 35+  Heren   1.65 m 

     Kampioenschap    Springen Onder-17 Heren  1.65 m 
     Kampioenschap    Springen Under 21   1.65/1.80 m 

     Voorronde     Springen Open  Heren   1.65/1.80 m 

 

 

Zondag 
 

     09.00 u      Voorronde     Slalom Open Heren 

     Kampioenschap    Figuren Onder-14 & Onder-17 & Onder-21 
     Kampioenschap    Figuren 35+ ... 85+  Dames 

     Kampioenschap    Figuren 35+ ... 85+  Heren 

 

       Lunchbreak 

       Prijsuitreiking figuren, springen en combinatie leeftijdscategorieën 
 

     13.30 u      Finale     Figuren Open Dames   

     Finale    Figuren Open Heren   
     Finale     Slalom  Open Dames   

     Finale    Slalom  Open Heren   

     Finale    Springen Open Dames   

     Finale     Springen Open Heren   
 

     17.30 u      Prijsuitreiking "Open Dames & Heren" 
 



 

Hoe als skiër inschrijven via het EMS ? 
 

= Je moet geregistreerd zijn in het EMS. Indien je daarvoor nog geen uitnodiging kreeg, contacteer  

    dan Dany De Bakker (dany.debakker@gmail.com.) 
    Opdat Dany je een uitnodiging per mail zou kunnen sturen moet ze het volgende weten : 

    je naam (exacte spelling !), geboortejaar, geslacht, nationalteit en email adres. 

 

= Je moet een wedstrijd (promo) licentie hebben.  
    Heb je er nog geen, contacteer dan je club of WSV/FFSNW. 

 

= Ga naar het EMS      ems.iwwf.sport 

    Log in met je id en paswoord (die staan vermeld in de mail met je uitnodiging).  
 

= Koop een IWWF licentie indien je wil deelnemen aan een een TOU-RC of aan een TOU-SL. 

 

= Klik op “My competitions” aan de linkerkant van je scherm. 
    Klik op “New Participation”. 
    Gebruik de filter om een wedstrijd te selecteren. 

    Dat gaat gemakkelijk door “waterski” te kiezen als discipline, het land en klik op “search”. 
    Selecteer je wedstrijd. 
    Selecteer de onderdelen waar je wil aan deelnemen en je categorie. 

 

= Dien je inschrijving in (“Submit”) en bevestig (Confirm). 

 
Bij “My Competitions’ zie je nu je deelname. 

Je kan deze later nog altijd wijzigen of annuleren voor de deadline. 

Let goed op de deadline om je in te schrijven. Na de deadline kan je niet meer inschrijven ! 

 
De normale deadline voor onze wedstrijden in België is de woensdag die voorafgaat aan de 

wedstrijd om 23.59 u. 

 

De officials ter plaatse kunnen je niet meer op de startlijst zetten indien je bovenstaande procedure 
niet gevolgld hebt. Late inschrijvingen zijn niet meer mogelijk. 

 

Voor Wereld en Europese Kampioenschappen is het de KBWSF die haar atleten moet inschrijven.  

Er gelden dan ook andere regels inzake de deadlines en voor het betalen van het inschrijvngsgeld. 
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