
INFO  WATERSKI  2022/2 
 

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 : = Het reglement/programma voor de figurenwedstrijd van de MWK (26/06). 
  = Het reglement/programma voor het Belgisch Kampioenschap van 06-07/08. 
  = Richtlijnen voor skiërs en officials inzake het gebruik van het EMS. 
 

Verandering van datum voor het Belgisch Kampioenschap !! 
Het blijkt dat op het voorziene scharnierweekend van 30-31 juli er veel mensen terugkomen van 
verlof of vertrekken. Daardoor had de EHN veel te weinig medewerkers en was genoodzaakt om, in 
overleg met de Technische Commissie, de datum van het Belgisch Kampioenschap (BK) een week 
te verlaten naar 06-07 augustus. 
 
Het reglement/programma voor het BKvind je in bijlage en staat trouwens ook op de websites van 
WSV en FFSNW. 
 
De skiërs en officials die reeds ingeschreven waren voor het BK ‘open’ en/of “leeftijdscategorieën” 
op de oude datum (men kan zich inschrijven voor beide wedstrijden !) worden automatisch 
overgezet naar de nieuwe datum. Indien dit niet zou passen kan men zich nog uitschrijven via het 
EMS tot en met woensdag 03 augustus. 
 

Binnenlandse  wedstrijden  gepland  voor  2022 
26/06  Zondag Figuren wedstrijd, MWK, Mechelen 
06-07/08 Weekend Het Belgisch Kampioenschap in de EHN  (Eau d’Heure Nautique) 
13/08  Zaterdag Figuren wedstrijd, RYCSM, Wépion 
19/08  Vrijdag Senior Slalom Special, MWK 
20-21/08 Weekend De MWK-Cup 
27-28/08 Weekend Het Benelux Kampioenschap in de SWK  (Schoten) 
03-04/09 Weekend De RNV-Cup, Vilvoorde (slalom en figuren) 
18/09  Zondag Super Slalom Sunday, MWK 
 

26/06 – Figurenwedstrijd in de MWK 
Men kan nog inschrijven tot en met woensdag 22 juni – drie startbeurten voor alle deelnemers. 
Voor meer details – zie in bijlage. 
 

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 verplicht – ook voor onze binnenlandse wedstrijden ! 
Het is erg simpel en de uitleg hoe je te registreren en hoe je als skiër of als official in te schrijven 
voor een wedstrijd vind je in bijlage.  
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6.1   DE BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN  (2022) 
 
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 WSV 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. 
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 45 € voor het eerste onderdeel waar men aan 
deelneemt plus 10 € voor elk volgend onderdeel.  
Het inschrijvingsgeld voor het BK leeftijdscategorieën bedraagt eveneens 45 € voor het eerste 
onderdeel waar men aan deelneemt plus 10 € voor elk volgend onderdeel.  
 
In de eerste 45 € is er een lunchbon inbegrepen, naar keuze te gebruiken de zaterdag of de zondag. 
Iemand die deelneemt bij de ‘open’ en in de leeftijdscategrieën krijgt dus twee lunchbonnen. 
 
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 52 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" 
 



MWK  –  Tricks    26-06-2022 
 
 
De MWK organiseert een figurenwedstrijd op zondag 26 juni 2022. 
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 22 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. 
 
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 de parking 
Parking : op middendijk 
 


