
INFO  WATERSKI  2022/6 
 

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 RNV-Cup, zondag 04 september, in de RNV (Vilvoorde). 
= Reglement/programma van de Super Slalom Sunday, zondag 18 september in de MWK. 
 
 

Zondag  04  september,  RNV-Cup  (Vilvoorde) 
Twee ronden slalom plus een finale en ook twee ronden figuren. 
Rankings list homologatie. 
We beginnen de eerste reeks slalom om 09.00 u. 
Men kan nog inschrijven via het EMS tot en met woensdag 31 augustus om 23.59 u. 
 
 

Zondag  18  september,  Super  Slalom  Sunday  (MWK - Mechelen) 
Twee ronden slalom. 
Rankings list homologatie. 
We beginnen de eerste reeks slalom om 08.30 u. 
Men kan nog inschrijven via het EMS tot en met woensdag 14 september om 23.59 u. 
 
Wegens het grote succes van deze wedstrijd werd het aantal inschrijivngen beperkt tot 40. 
Dit aantal werd al in de loop van de maand juni bereikt. 
En nu staan er toch nog altijd 13 skiërs extra op de wachtlijst ! 
 
 

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”. 
 
 

Vooruitzichten voor 2023 
O’Douce  (VVW-Integra) zou de springschans terug in orde proberen te krijgen en is dan kandidaat 
om het Belgisch Kampioenschap te organiseren. 
Zoniet is de MWK eveneens bereid om het BK te organiseren. 
 



SUPER   SLALOM   SUNDAY 
 
De M.W.K. organiseert op zondag 18/09/2022 een rankings list gehomologeerde slalomwedstrijd. 
 
Programma 
08.30 u De eerste ronde. 
  De tweede ronde. 
  Finale voor de beste skiërs, jeugd, mannen en vrouwen apart. 
 
 
Deelnemingsvoorwaarden : 
Alle inschrijvingen moeten uiterlijk woensdag 14 september om 23.59 u binnen zijn via het EMS. 
Men kan inschrijven, ofwel in de eigen leeftijdscategorie, ofwel in ‘open’, maar niet in beide. 
Maximum 40 deelnemers. 
 
Het vaste inschrijvingsgeld bedraagt 40 Euro. 
Inbegrepen : een MWK handdoek voor alle deelnemers (wordt pas uitgedeeld bij de prijsuitreiking). 
 
Alle deelnemers zijn verplicht bij het skiën de bib (rugnummer) te dragen die door de organisatie ter 
beschikking gesteld wordt. 
 
 
Reglement : 
Er zijn drie catgorieën : de jeugd tot en met de Under-17 (meisjes en jongens samen),  
de dames apart en de heren apart (alle overige leeftijden). 
 
Finaleplaatsen behalen op basis van de combinatiepunten. 
Aantal finalisen naargelang beschikbare tijd (bv drie jeugd, drie dames en drie heren). 
 
Vermelding tijdens prijsuitreiking indien PB (Personal Best) verbroken. 
 
Podium van de finales. 
 
 
Catering : 
Er is gedurende en na de wedstrijd de mogelijkheid om iets te eten en drinken ter plaatse. 
 
 
De organisatieverantwoordelijke is Dhr Manu Spoo  (manu@mwk.be). 
 
 
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 de parking. 
Parking : op de middendijk. 
 



R.N.V.  CUP    2022 
 
 
De R.N.V. nodigt jullie uit tot deelname aan onze ranking list gehomologeerde 
wedstrijd van zondag  04  september  2022  op het insteekdok van Vilvoorde. 
 
 
Zondag   04/09     09.00 u  Slalom   Round 1& 2 
      Lunchbreak 
       Aansluitend Figuren   Round 1 & 2 
       Aansluitend Finale slalom 
 
De Juryvoorzitter kan het programma eventueel nog wijzigen i.f.v. de 
weersomstandigheden en/of het aantal inschrijvingen. 
 
Voor de RNV-Cup zijn er geen bijzondere deelnemingsminima. 
Alle inschrijvingen moeten uiterlijk  woensdag  31  augustus  om 24 u toegekomen 
zijn via het EMS. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 40 voor de eerste startbeurt (inclusief één lunch = 
eten met drankje) plus € 10 voor elke volgende startbeurt. 
 
Voor de RNV-Cup kan men inschrijven in de eigen leeftijdscategorie OF in de ‘open’ 
categorie, maar niet in beide. 
 
Er is één klassement in slalom en één in figuren. 
Iedereen wordt samen geklasseerd volgens zijn combinatiepunten die afhankelijk zijn 
van zijn/haar geslacht en categorie. 
 
Er is gelegenheid tot het bekomen van snacks en drank ter plaatse. 
 
Voor alle praktische informatie, wend je tot Dhr Stephane Delsaute  
(st.delsaute@skynet.be). 
 


