
INFO  WATERSKI  2022/4 
 

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 EHN, 06-07 augustus. 
= Reglement/programma van de figurenwedstrijd, zaterdag 13 augustus in de RYCSM (Wépion). 
= Reglement/programma van de Senior Slalom Spcial, vrijdag 19 augustus in de MWK (Mechelen). 
= Reglement/programma van de MWK-Cup, het weekend van 20-21 augustus in de MWK. 
= Reglement/programma van het Benelux Kampioenschap, 27-28 augustus in de SWK (Schoten). 
 

Het Belgisch Kampioenschap, 06-07 augustus, EHN (Cerfontaine) 
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 03 augustus om 23.59 u via het EMS  ! 
Voor het reglement en programma : zie in bijlage. 
 

Overige  wedstrijden  gepland  voor  later  dit  jaar 
13/08  Zaterdag Figuren wedstrijd, RYCSM, Wépion 
19/08  Vrijdag Senior Slalom Special, MWK, Mechelen 
20-21/08 Weekend De MWK-Cup, Mechelen, slalom, figuren en springen 
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, Mechelen 
Meer nieuws over de wedstrijden in september volgt met een volgende INFO. 
Maar men kan nu al inschrijven via het EMS. 
De Super Slalom Sunday is trouwens al volzet en men kan enkel nog op de wachtlijst komen. 
 
Voor het Benelux Kampioenschap hebben België en Nederland elk 50 startbeurten gekregen. 
Iemand die deelneemt in de drie onderdelen, telt hierbij als drie startbeurten. 
Beide landen zitten al dik in de 30 startbeurten. Wacht dus niet om je in te schrijven via het EMS ! 
 

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 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”. 
 



 
Versie :15/04/2022 

 
 

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" 
 



6.5   HET   BENELUX   KAMPIOENSCHAP   (2022) 
 
6.5.1   Algemeenheden 
Het BENELUX KAMPIOENSCHAP is een internationale waterskiwedstrijd, klassieke afdeling, die éénmaal 
per jaar ingericht wordt, en met als deelnemers België, Nederland en Luxemburg. 
Het is niet omdat één van deze landen niet kan deelnemen dat de wedstrijd dat jaar niet de benaming 
BENELUX KAMPIOENSCHAP mag dragen. 
 
Het BENELUX KAMPIOENSCHAP is een Rankings List gehomologeerde wedstrijd. 
De wedstrijd wordt om beurt georganiseerd: 
 2022 = België 
 2023 = Nederland 
 
Om deel te nemen moet men beschikken over een paspoort van het Benelux land waarvoor men uitkomt, dan 
wel kunnen aantonen dat men minstens vijf jaar woonachtig is in dat land EN lid is van een bij de federatie 
aangesloten waterskivereniging uit dat land. 
 
Het organiserende land zal uiterlijk in de loop van de maand november van het voorafgaande jaar de datum 
(niet noodzakelijk de plaats) mededelen aan beide andere landen, zodat deze hier rekening kunnen mee 
houden bij het opstellen van hun nationale wedstrijdkalender. 
 
6.5.2   Wedstrijdreglement 
Elke federatie krijgt maximum 50 startbeurten in de voorronde. 
De inschrijvingen moeten via het EMS lopen, uiterlijk twee dagen op voorhand. 
Het princiepe is : eerst is eerst. Vanaf de 51° inschrijving voor een startbeurt komt men op de waiting list. 
 
Het Benelux Kampioenschap is een Ranking List wedstrijd, men moet dus in regel zijn met de IWWF licentie. 
Er zijn geen bijzondere deelnemeningsminima.  
Men kan inschrijven in de eigen leeftijdscategorie OF in de’open’ categorie, maar niet in beide. 
 
Er is één klassement in slalom, in figuren, in springen en in de combinatie. 
Iedereen wordt samen geklasseerd volgens zijn combinatiepunten die afhankelijk zijn van zijn/haar geslacht 
en categorie. 
De “EC Low” Tables zullen gebruikt worden om alle klassementen te berekenen. 
Al wie in minimum één onderdeel scoort, komt voor in de combinatie. 
Iedereen neemt deel onder de technische voorwaarden van zijn/haar geslacht en categorie. 
 
Er zijn twee ronden, een voorronde en een finale. Per onderdeel gaan de 16 beste deelnemers uit de Benelux 
landen naar de finale, gebaseerd op hun combinatiepunten.  
 
De skiërs die in twee onderdelen in de finale zitten mogen ook aan het derde onderdeel deelnemen in de finale 
indien ze in dat derde onderdeel meer dan zero gescoord hebben in de voorronde of minstens één sprong 
gelukt hebben in de voorronde. 
Het organiserende land mag tot maximum vijf buitenlanders een wild card geven om deel te nemen. 
Deze deelnemers skiën enkel voor hun persoonlijk resultaat en komen niet in aanmerking voor een titel, 
certificaat of medaille. Wel mogen ze deelnemen aan de finale indien ze in de voorronde een score behaalden 
die minstens gelijk is aan de score van de 16° deelnemer uit de Benelux. 
 

6.5.3   Klassementen & Titels 
De teamrangschikking wordt berekend door optelling van de combinatiepunten van de vijf beste uitslagen per 
land en per onderdeel, behaald in de voorronde of in de finale. 
 
Er zijn vier titels van "BENELUX KAMPIOEN": slalom, figuren, springen en combinatie. 
Dit zijn de winnaars van de finale in combinatiepunten per onderdeel en de winnaar van de 
combinatie. 



 
6.5.4   Lastenboek voor de organisatoren 
1. De skiërs betalen zelf hun eten en slapen. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 Euro voor het eerste onderdeel waaraan men deelneemt plus 15 Euro 
per bijkomend onderdeel. 
Bij het inschrijvingsgeld is één lunch met drankje inbegrepen. 
 

2. De officiëlen betalen zelf hun reiskosten, maar krijgen hotel en eten betaald van zaterdagochtend tot 
zondagmiddag. 
Voor de homologator wordt dit vanaf vrijdagmiddag. 
Er moet minimum één official functioneren uit een ander land dan dat van de organisator. 
 

3. Trofeeën: 
Elke podiumplaats (1-2-3) krijgt een certificaat of medaille. 
De eersten krijgen een certificaat of medaille van Benelux Kampioen plus een beker/trofee. 
 
Het winnende team krijgt de wisseltrofee voor één jaar. 
Om deze definitief te verwerven moet men hem driemaal achter elkaar winnen. 
De drie deelnemende landen krijgen wel elk een beker/trofee die ze mogen behouden. 

 
6.5.5   Technisch reglement 
Het technisch reglement van de EC is van toepassing, behalve voor de minimum startsnelheid in slalom. 
 
Tabel met de categorieën en minimum startsnelheden in slalom: 
 

Categorie   Heren     Dames   
Open Heren  46 km/u Xxxxxxx 
Open Dames  Xxxxxxx 43 km/u 
Under-10 & Under-12  25 km/u 25 km/u
Under-14  37 km/u 34 km/u 
Under-17  40 km/u 37 km/u 
35+ ... 85+  46 km/u 43 km/u 

 
Voor de berekenng van de combinatiepunten gebruiken we de formules van bovenstaande tien categorieën, 
zowel voor de dames als voor de heren.  
 
6.5.6   Programma Benelux Kampioenschap 
 

Zaterdag/Samedi/Saturday 
08.00 u   Voorronde SLALOM 
13.30 u   Voorronde FIGUREN  &  SPRINGEN 

 
Zondag/Dimanche/Sunday 

09.00 u   Finale SLALOM 
     Finale FIGUREN 

14.30 u   Finale SPRINGEN 
17.00 u   Prijsuitreiking 

 
Dit programma is enkel indicatief. 
De Juryvoorzitter kan, na overleg met de organisatoren, steeds beslissen om het programma te wijzigen. 
Bijvoorbeeld omwille van de weersvoorspellingen of vanwege het aantal deelnemers. 
 



SENIOR (= 35+)   SLALOM   SPECIAL   (SSS) 
 
De M.W.K. organiseert op vrijdagavond 19/08/2022 een slalomwedstrijd met de nadruk op sociaal 
contact tussen de talrijke senioren skiërs. 
 
Het gaat om een normaal gehomologeerde wedstrijd (TOU-NH) aan de vooravond van de 
MWK-Cup 2022.  Meteen een ideale gelegenheid voor de niet MWK senioren om eens te komen 
trainen in de wedstrijdzone van de MWK. 
 
Deelnemingsvoorwaarden : 
1) Lid zijn in 2021 van Waterski Vlaanderen of de FFSNW (verzekering !) of, indien buitenlander, 
    lid zijn van zijn nationale federatie. 
2) In orde zijn met de normale regelgeving van uw federatie inzake de wedstrijdlicenties. 
3) Inschrijven gebeurt via het EMS uiterlijk tot en met woensdag 17/08/2022 
 
M.W.K. kan de wedstrijd annuleren bij slechte weersvoorspelling of onvoldoende belangstelling.  
Bij twijfel, contacteer de organisatieverantwoordelijke. 
 
De organisatieverantwoordelijke is Dhr Manu Spoo  (manu@mwk.be). 
 
Het vaste inschrijvingsgeld bedraagt 35 Euro. 
 
Elke skiër krijgt één startbeurt met dien verstande dat na een onvolledige doortocht een optionele 
tweede startbeurt wordt vertrokken in dezelfde richting aan de snelheid en de koordlengte van de 
laatste volledige doortocht. 
Neemt de skiër die tweede startbeurt zijn eerste piste niet, dan geldt de score van zijn eerste 
startbeurt (tenzij hij viel in zijn eerste doortocht van zijn eerste startbeurt, want dan geldt zijn beste 
score van zijn twee startbeurten). Neemt de skiër die tweede startbeurt zijn eerste piste wel, dan mag 
hij op de gebruikelijke manier verder skiën. 
 
Er is geen strikte startlijst. De eerste start kan al vanaf 16.30 uur. 
De deelnemers skiën in volgorde van beschikbaarheid maar geven bij de inschrijving de geplande 
aankomsttijd op. Dode periodes dienen vermeden te worden. 
 
Alle deelnemers zijn verplicht bij het skiën de bib (rugnummer) te dragen die door de organisatie ter 
beschikking gesteld wordt. 
 
Wel is er gedurende en na de wedstrijd de mogelijkheid om iets te eten en drinken ter plaatse, 
waarmee we meteen terug belanden bij het doel van deze wedstrijd : sociaal contact. 
 
Routebeschrijving : 
Voorbij The View (Blarenberglaan 8, 2800 Mechelen) naar links jaagpad oprijden en rechts 
aanhouden. Het jaagpad blijven volgen tot aan de middendijk van de MWK. 
Aan de middendijk terug naar beneden rijden en de middendijk blijven volgen tot aan de parking. 
Parking : op middendijk 
 
 
Zie ook de tabel op de volgende bladzijde. 
 



De  MWK-Cup  2022 
Versie : 22/03/2022 
 
 

De MWK-Cup 2022  zal plaatsvinden op   20 & 21  augustus  2022. 
 
De MWK-Cup is een traditionele Rankings List gehomologeerde wedstrijd in de drie onderdelen. 
Men is uiteraard niet verplicht om in de drie onderdelen deel te nemen. 
Voor slalom kan men inschrijven voor de zaterdag, voor de zondag of voor beide dagen. 
 
De technische installaties en het jurypanel voldoen aan alle vereisten opdat de uitslagen zouden in 
aanmerking komen voor de Europese en Wereld Rankings List. 
 
Er zijn geen bijzondere deelnemingsminima. 
Deelnemingsvoorwaarden : 
1) Lid zijn in 2022 van Waterski Vlaanderen of de FFSNW (verzekering !) of, indien buitenlander, 
    lid zijn van zijn/haar nationale federatie. 
2) In orde zijn met de normale regelgeving van uw federatie inzake de wedstrijdlicenties. 
3) Alle inschrijvingen moeten uiterlijk woensdag 17 augustus om 24 u gebeuren via het EMS. 
4) In regel zijn met de IWWF licentie. 
 
 
Programma   van   zaterdag   20/08/2022 

09.00 u Slalom  Ronde-1 
13.30 u Figuren Ronde-1 & 2 

   Springen Ronde 1 & 2    1,50 m  -  1,65 m 
 
Programma   van   zondag   21/08/2022 

09.00 u Slalom  Ronde-2 
13.30 u Figuren Finale   Dames  -  Heren   (**) 

   Springen Finale   1,50 m  -  1,65 m  (**) 
   Slalom  Head-to-head  16 deelnemers 
   Aansluitend    Prijsuitreiking 
 
(**) : Het aantal skiërs in de finales figuren en springen zal bepaald worden aan de hand van het 
aantal deelnemers aan de eerste twee ronden en of er al dan niet tijd voor is. 
 
De Juryvoorzitter kan het programma eventueel nog wijzigen in functie van bijvoorbeeld de 
weersomstandigheden en/of het aantal inschrijvingen. 
 
Alle deelnemers zijn verplicht bij het skiën de bib (rugnummer) te dragen die door de organisatie ter 
beschikking gesteld wordt. 
 
  



 
Het vaste inschrijvingsgeld bedraagt  40 Euro voor de eerste startbeurt. 
Hierin is inbegrepen een bon voor een lunch, naar keuze te gebruiken de zaterdag of zondag. 
 
Per bijkomende startbeurt betaalt men 10 Euro extra.  
Deelname aan de finale in figuren en springen, of aan de head–to-head slalomwedstrijd op 
zondagnamiddag is gratis. 
 
Alle skiërs kunnen deelnemen onder de technische voorwaarden van hun geslacht en 
leeftijdscategorie, conform de IWWF Europe Confederation. 
Men kan slechts éénmaal inschrijven : hetzij in de eigen leeftijdscategorie, hetzij bij de “open”. 
 
De MWK-Cup wordt ingedeeld in drie categorieën : jeugd, heren en dames. 
De categorie ‘jeugd’ omvat alle jonge skiërs tot en met de Under-17, meisjes en jongens samen. 
De categorieën heren en dames omvatten alle andere leeftijdsgroepen samen. 
 
Alle klassementen worden opgesteld aan de hand van de combinatiepunten. 
 
Voor het klassement per onderdeel in figuren en springen telt de finale en voor de overige plaatsen 
de hoogste combinatiepunten behaald in één der twee eerste ronden. Voor het klassement in slalom 
tellen de beste combinatiepunten behaald in één der twee eerste ronden. 
 
Al wie in minimum één onderdeel scoort, komt voor in de combinatie. 
Voor het overall podium, heren en dames, komt men enkel in aanmerking als je in de drie 
onderdelen hebt deelgenomen. Dit geldt niet voor het overall klassement bij de jeugd. 
 
De startorde bij de jeugd, bij de dames en bij de heren is dezelfde in de eerste twee ronden. 
 
Er is een cashprize verbonden aan de MWK-Cup (450 Euro in totaal). 
Het prijzengeld bedraagt voor de drie podiaplaatsen in de combinatie 75 - 50 - 25 Euro indien ze 
aanwezig zijn op het podium bij de prijsuitreiking. 
 
Er is gelegenheid tot het bekomen van snacks en drank ter plaatse. 
Voor de lunch op zaterdag zijn er broodjes beschikbaar. 
 
De organisatieverantwoordelijke is Dhr Manu Spoo  (manu@mwk.be) 
 
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 
 
 
  



 
Daarnaast is er ook nog een head-to-head slalomwedstrijd op zondagnamiddag. 
Deze telt niet mee voor het combinatieklassement. 
Die wedstrijd geeft een aparte uitslag en is niet gehomologeerd. 
 
Mogen deelnemen aan de slalom head-to-head : de beste zestien skiërs uit de eerste twee ronden,. 
Waarbij 1/49/13 of 1/52/13 of 1/55/13 gelijk is aan 1/58/13. 
Bij ex aequo scores geldt de back up score  
 
Er zijn 4 ronden. 
De minimum startsnelheid voor ronde 1 is 18,25 m, 
De minimum startsnelheid voor ronde 2 is 16,00 m, 
De minimum startsnelheid voor ronde 3 is 14,25 m, 
De minimum startsnelheid voor ronde 4 is 14,25 m. 
 
De juryvoorzitter bepaald voor de ganse wedstrijd welke boot/piloot als eerste gaat en welke 
boot/piloot als tweede vertrekt. 
 
De skier die het hoogste geklasseerd is mag de boot kiezen. 
De tweede skier mag de startlengte bepalen, maar die mag niet langer zijn dan de maximum lengte. 
Iedereen skiet aan de snelheid waaraan hij normaal moet inkorten. 
 
De brackets zien er als volgt uit 
 

 
 



 
RYCSM  TRICKS  2022   -   COUPE  DE  LA  VILLE  DE  NAMUR 

 
Samedi   -   13  Août  2022 

 
 
Afin de pouvoir participer il faut avoir une licence de compétiteur valable pour l’année en 
cours. 
La compétition sera homologuée Rankings List. 
 
Il y aura deux manches éliminatoires pour tous les skieurs, plus une finale pour la moitié des 
participants, éventuellement arrondi en haut) avec un minimum de trois et un maximum de 
huit, autant pour les dames que pour les hommes, ayant réalisé le plus grand nombre de 
points de figures lors d’une des manches éliminatoires.  
S’il y a un ex-aequo pour la dernière place, ils vont tous en finale. 
Alternativement, s’il y a assez de temps, il y aura une troisième manche pour tous. 
 
L’ordre de départ pour les manches éliminatoires sera décidé par tirage au sort et reste le 
même pour les deux manches éliminatoires. 
L’ordre de départ de la finale sera l’inverse des résultats des éliminatoires. 
 
Le résultat de la compétition est calculé à partir des points de figures réalisés en finale de la 
journée et puis du meilleur résultat réalisé lors d’une des manches éliminatoires pour les 
autres places.  
Lors d’un ex-aequo on prend le résultat suivant, etc. 
Si, pour n’importe quelle raison, le temps manque pour finir le programme et la finale est 
annulée, alors le résultat sera calculé sur base du meilleur résultat réalisé dans une des 
manches éliminatoires. 
S’il y a trois manches, seul le meilleur résultat de la journée compte. 
 
Le droit d’inscription est 30,00 Euro pour tous les départs de la journée (montant total). 
 
Le programme. 
 09.30 h Accueil. 
 10.00 h Départ de la première manche. 
 17.30 h Remise des prix – ou plus tôt, si possible. 
 
Les heures de départ de la deuxième manche et de la finale, soit de la deuxième et troisième 
manche, seront fixées par le jury en fonction du nombre de skieurs inscrits et des 
circonstances locales. 
 
Adresse : 
Promenade de Meuse à 5100 Wépion. 
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