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TECHNISCHE REGLEMENTEN VAN DE I.W.W.F.-E&A 
 

 

 

Deze reglementen worden uitgegeven door de I.W.W.F.–E&A Wakeboard Boot Council  in de vorm van een 

apart boekje dat bekomen kan worden bij: 

 

• De K.B.W.S.F., Bekersveld 9, 2630 Aartselaar, tel.: 03-271 06 41, e-mail: kbwsf@h2oski.be 

• Op de website van de WSV: www.waterski.be/wakeboard 

• Op de website van IWWF-E&A: www.wakeboardcouncil.com 
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NATIONALE TECHNISCHE REGLEMENTEN 

1 -  ALGEMEENHEDEN 

 1.1 - ONDERWERP VAN DEZE REGLEMENTEN 
 

In principe zijn de technische reglementen en de wijzigingen die er door de I.W.W.F.–E&A werden 

aangebracht, steeds van toepassing, tenzij onderhavige tekst dat uitdrukkelijk anders stelt. 

NB: I.W.W.F.-E&A  =  Europe & Africa Confederation  (= De officiële benaming van de Europese 

federatie). 

 In onderhavige tekst wordt de K.B.W.S.F. of  de instanties die voortkomen uit de K.B.W.S.F. en die  

 verschillende topics behandelen die met de praktijk van het wakeboarden in België te maken 

 hebben, deTechnische Commisie 2 genoemd, afgekortTC2. 

 1.2 - UITZONDERINGEN OP DEZE REGLEMENTEN 
 

Indien - ongeacht de reden - deze reglementen niet van toepassing zouden zijn, of indien de 

organisator er wenst van af te wijken, moet de TC2 hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.  De 

gewenste wijzingen moeten gemotiveerd worden opdat de TC2 ze al dan niet zou kunnen 

goedkeuren. 

De organisator dient de deelnemers schriftelijk te verwittigen van eventuele wijzingen, en dit 

tenminste twee weken vóór de wedstrijd. Indien er op het laatste moment nog verplichte wijzigingen 

zijn, zullen de deelnemers verwittigd worden door publicatie van de wijzigingen op het uithangbord 

vóór de aanvang van de wedstrijd, en in overeenstemming met de Chief Judge. 

 1.3 - AMENDEMENTEN OP DEZE REGLEMENTEN  
 

De reglementen kunnen om op het even welk ogenblik door de TC2 geamendeerd worden. De TC2 

beslist over de te volgen procedure. 

Een amendement op deze reglementen wordt als van kracht beschouwd wanneer het amendement 

voorkomt in een goedgekeurd punt van het verslag van de TC2vergadering die dit amendement 

goedkeurde. De wijzigingen zullen worden verstuurd is naar alle aangesloten  riders door WSV. 

 

Voor ieder van kracht geworden amendement, zal deTC2  beslissen over het tijdstip waarop het in 

voege treedt. 
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2 -  ADMINISTRATIE VAN DE WEDSTRIJDEN 

 2.1 - DE KALENDER 

2.1.1 -  Samenstelling van de nationale kalender 

  De nationale wakeboard kalender bevat: 

 

• de belangrijke internationale gehomologeerde wedstrijden in het buitenland. 

• de internationale gehomologeerde wedstrijden in België. 

• de nationale gehomologeerde wedstrijden. 

• andere nationale manifestaties die in verband staan met het wakeboarden. 

2.1.2 -  Nationale en internationale wedstrijden 

  De wedstrijden worden onderverdeeld in drie categorieën: 

 

• WAK-A : het Belgisch Kampioenschap, de Toer en Beker van België. 

• WAK-S : de speciale promotie wedstrijden. 

• WAK-INT : de internationale wedstrijden. 

2.1.3 -  Opstellen  

  De TC2 stelt de nationale wakeboard kalender jaarlijks op, ten laatste tegen einde maart.  

2.1.4 -  Aanvragen om te organiseren  

De organisatoren moeten uiterlijk tegen één februari  hun aanvraag tot organisatie bij de TC2 

indienen, met in grote lijnen de beschrijving over welk soort manifestatie het gaat, en de 

omstandigheden waarin deze manifestatie zich zal afspelen (datum, categorieën, plaats, 

deelnemingsvoorwaarden, …). 

Voor de wedstrijden die op de internationale kalender moeten komen, of waarvan de organisator 

wenst dat ze op de internationale kalender komen, moet de aanvraag bij de TC2 binnenkomen vóór 

één november  van het voorafgaande jaar. 

De TC2 beslist over de opportuniteit om al dan niet over te gaan tot het inschrijven van een 

wedstrijd op de internationale kalender. Bij laattijdige inschrijvingen zal de beslissing van de TC2 

van kracht zijn. 

Wat de officiële wedstrijden van deI.W.W.F.–E&A betreft waar een keuze gemaakt wordt tussen 

verschillende federatiesen en het dus niet gaat om een simpele inschrijving op de internationale kalender 

moet bovendien het akkoord van de raad van bestuur van de K.B.W.W.S.F gevraagd worden (Title 

events of World Cup). 

2.1.5 -  Toekennen van een organisatie  

Voor de wedstrijden die ingeschreven staan op de internationale kalender, staat de inschrijving 

gelijk aan een definitieve toekenning. 

Voor de overige wedstrijden kan de TC2 de organisatie in principe toekennen vanaf één november 

van het voorafgaande jaar. Deze principiële toekenning houdt in dat de voorziene datum voor die 

wedstrijd voorbehouden blijft, behoudens wijzigingen aan de kalender wegens onvoorziene 

verschuivingen op de internationale kalender. 

 

Nochtans kan een club na het afsluiten van de kalender (eind maart) nog een WAK-S aanvragen op 

voorwaarde dat: 

• zij zelf een nationale rechter als juryvoorzitter voorstelt. 

• de organisatietaks minstens één maand op voorhand betaald wordt. 

• de TC2 zijn akkoord geeft. 

• alle organisatie modaliteiten van de WAK-S gerespecteerd worden. 
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Indien een WAK-A uiteindelijk niet gehomologeerd wordt door de I.W.W.F.–E&A en de TC2 van 

mening is dat dit het gevolg is van een slechte voorbereiding of de onwilligheid van de 

organiserende club, kan de TC2 beslissen, dat de club in kwestie geen A wedstrijd kan organiseren, 

tenzij mits een schriftelijke goedkeuring van de TC2.  

2.1.6 -  Organisatietaksen  

  De clubs die wedstrijden organiseren betalen de organisatietaksen aan hun landelijke federatie. 

  De landelijke federaties storten deze organisatietaksen op hun beurt door aan de K.B.W.S.F. 

De organisator die beslist een wedstrijd te annuleren is ertoe verplicht de TC2 hiervan ten laatste één 

maand op voorhand op de hoogte te brengen.  

Behoudens heerkracht, als dusdanig door de TC2 erkend, zal het reserveren van een datum op de 

nationale kalender vanaf eind maart, tot gevolg hebben dat de organisatietaks verschuldigd blijft. 

 

  De organisatietaksen voor de wedstrijden te betalen aan de TC2 liggen vast als volgt: 

 

  Afdeling wakeboard: 
   

• A-Wedstrijd: 250 € 

• S-wedstrijd: 175 € minimum 

• Internationale wedstrijd: 350 € 

 

  De hierboven vermelde bedragen kunnen variëren in volgende gevallen: 
• Het inschrijven van een wedstrijd op de internationale kalender houdt het engagement in van de 

organisatoren om aan de K.B.W.S.F. de taksen en organisatierechten terug te betalen die 

verschuldigd zijn aan de internationale instanties en dit bovenop de nationale taksen.  

De I.W.W.F. – E &A homologatietaksen zijn echter inbegrepen in de normale nationale taksen. 

• Als een club tegelijkertijd (tijdens hetzelfde weekend) wedstrijden organiseert in verschillende 

afdelingen, dan worden de taksen niet opgeteld maar dient enkel de hoogste taks te betalen. 

 2.2 - PROGRAMMA  

2.2.1 -  Programma en uurrooster  

De organisator moet bij het indienen van zijn aanvraag tot organiseren de data preciseren wanneer 

de wedstrijd zal doorgaan, alsook de data van de officiële trainingen indien deze worden georganiseerd. 

Elke wijziging op dit gebied moet de goedkeuring van de TC2 bekomen. 

  De inschrijvingen worden afgesloten de derde dag  om 24 uur voorafgaand aan de wedstrijd.  

2.2.2 -  Trainingen  

  De organisator is niet verplicht een training te voorzien. 

2.2.3 -  Startorde  

De startorde wordt door de juryvoorzitter opgesteld en 15 minuten vóór de eerste start aangeplakt op 

het uithangbord. 

2.2.4 -  Prijsuitreiking  

Behalve indien de prijsuitreiking voorzien werd op het programma zoals het door de TC2 werd 

goedgekeurd, moet ze plaatsvinden van zodra de resultaten beschikbaar zijn. 

De riders en teamcaptains hebben de morele verplichting aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. In 

geval van belet moeten zij zich verontschuldigen bij de Chief Judge. Een rider die afwezig is bij een 

prijsuitreiking en zich niet verontschuldigd heeft, zal geen rechten kunnen laten gelden op de 

aandenkens en trofeeën verbonden aan zijn klassement. Hij behoudt wel de eventuele titels 

verbonden aan zijn klassement en zijn resultaten behouden hun waarde (zie 6.1.6. klassement van het 

Belgisch kampioenschap). 
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 2.3 - INSCHRIJVINGEN EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

2.3.1 - Administratieve verplichtingen bij deelname 

Behoudens de speciale voorwaarden vermeld in het wedstrijdreglement, moeten alle Belgische 

deelnemers in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie van de W.S.V. of de F.F.S.N.W. voor het 

lopende jaar, en vertegenwoordigen zij enkel de club waarlangs zij hun wedstrijdlicentie verkregen. 

Van zodra een rider aan een wedstrijd deelneemt voor een bepaalde club kan hij/zij datzelfde 

seizoen niet meer uitkomen voor een andere club. 

Voor wat betreft de rookies, is een promo licentie verplicht (Deze regel is enkel van toepassing  voor 

WSV riders). 

 

  Deelname van buitenlanders aan Belgische wedstrijden: 

1. Buitenlanders mogen niet deelnemen aan de Beker van België en het Belgische 

Kampioenschap, omdat deze wedstrijden voorbehouden zijn voor Belgische riders. 

2. Een buitenlandse rider die geen wedstrijdlicentie van de W.S.V. of de F.F.S.N.W. heeft, moet 

een internationale vergunning (I.W.W.F.– E&A) hebben. Dergelijke riders nemen deel ten zelfde 

titel als de nationale riders. Indien een organisator buitenlandse riders wenst uit te nodigen, 

moet hij de TC2 hierover raadplegen en strikt de instructies van de TC2 volgen, opdat de regels 

en gebruiken van de I.W.W.F.–E&A gerespecteerd zouden worden.  

 

  Deelname van Belgen aan buitenlandse wedstrijden:  

• Voor titel kampioenschappen of de World Cup is het de K.B.W.S.F. die verantwoordelijk is 

voor de inschrijvingen en deelname. 

2.3.2 -  Deelnemingsvoorwaarden  

De organisator kan deelnemingsvoorwaarden verbinden aan zijn wedstrijd, om zo het aantal 

deelnemers te beperken en/of om zich te verzekeren van een minimaal technisch niveau. 

Deze voorwaarden moeten vermeld staan in het wedstrijdreglement en door de TC2 goedgekeurd 

zijn. 
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2.3.3 -  Inschrijving van de riders voor wedstrijden  

a) Bij het begin van het jaar wordt de wedstrijdkalender vermeld op de website van de WSV 

www.waterski.be 

De wedstrijdkalender wordt dan verondersteld gekend te zijn. 

Een rider die niet tijdig informaties over een wedstrijd ontvangt moet zelf het initiatief nemen 

om zich te informeren bij het secretariaat van TC2. 

De rider dient er zelf voor in te staan dat het inschrijvingsformulier TIJDIG toekomt, dit  wil 

zeggen: uiterlijk de derde dag om 24.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd bij de organisator. 

Het inschrijvingsformulier moet worden ondertekent en worden verstuurt naar TC2 

sid.adriaensen@h2oski.be. 

Voor riders onder de 18 jaar zal het inschrijvingsformulier worden ondertekend door de ouders. 

Telefonische en mondelinge inschrijvingen zullen niet aanvaard worden. 
Dit artikel geld niet voor S-wedstrijden. 

Een rider die zich heeft ingeschreven voor deelname aan een wedstrijd en die nadien niet in 

staat is om deel te nemen, is verplicht omzich afmelden daags voordien voor  de middag. 

Telefonische en mondelinge afmeldingen zullen niet aanvaard worden. . Bij ontstentenis, 

zal het inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. Bij een geval van kwetsuur wordt er gevraagd naar 

een medisch attest binnen de 48 uren. Er zullen geen inschrijvingsgelden verschuldigd zijn ten 

gevolge van een kwetsuur. 

Bij afslijting van de inschrijvingen zal de lijst worden doorgefaxt naar de calculator en de 

organiserende club. 

b) Uitgezonderd waar de TC2 het anders beslist heeft, moet de rider aan de organisator een 

inschrijvingsgeld betalen, door deze laatste vastgesteld. 

Het inschrijvingsgeld moet betaald worden door alle riders die op de startlijst staan, inclusief 

diegenen die laattijdig toekomen en/of afwezig zijn. Verontschuldigingen door middel van een 

medisch attest worden de dag van de wedstrijd aanvaard. 

De riders moeten hun inschrijvingsgeld betalen voor hun eerste start.  

De organisator bepaalt de modaliteiten voor het betalen van het inschrijvingsgeld.   

Mits voorafgaandelijk goedkeuring van de TC2 kan een organisator eventueel een hoger 

inschrijvingsgeld vragen indien hij daar extra diensten tegenover stelt, zoals bij voorbeeld een 

extra maaltijd. 

Bij laattijdige inschrijvingen zal het  inschrijvingsgeld verhoogd worden naar 70 €. 

c) De juryvoorzitter met behulp van de calculator zal de startlijsten opmaken aan de hand van de 

inschrijvingsformulieren die door het secretariaat van de TC2 zijn overgemaakt.  

De rider is verantwoordelijk voor de gegevens die voorkomen op het inschrijvingsformulier.  

Bij fraude of vergissing kan de rider startverbod krijgen van de Chief Judge. 

2.3.4 -   Rugnummers (Bibs) 

De riders zijn gehouden voor het dragen van de rugnummers van de wedstrijd, dit wordt dan een 

verplichte deelnemingsvoorwaarde. 

2.3.5 -  Onsportief gedrag 

De TC2 vraagt de officiëlen streng op te treden tegen het onsportieve gedrag van riders tegenover de 

organisatie, de officiëlen, het publiek of andere riders. 

Het technische reglement voorziet hiervoor de diskwalificatie van de betrokkene rider en beslist de 

volgende maatregelen te treffen: 

• zijn prestaties zullen uit de uitslag geschrapt worden; 

• zijn resultaten zullen niet gehomologeerd worden; 

• zijn prijzengeld zal worden ingetrokken. 

  Een diskwalificatie wordt opgenomen in het verslag van de Chief Judge. 

De betrokkene rider kan bovendien door de TC2 geschorst worden voor de volgende WAK-A, of 

WAK-INT wedstrijd(en) in België waarvoor hij gekwalificeerd en/of ingeschreven is. De TC2 

beslist over een schorsing bij eenvoudige meerheid van stemmen. 

Voor wat betreft wedstrijden in het buitenland, zal enkel de K.B.W.S.F. bevoegd zijn voor het 

nemen van sancties 
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 2.4 - VERPLICHTINGEN VAN DE ORGANISATOR 

2.4.1 -  Gastvrijheid 

De TC2 kan de verplichtingen bepalen van de organisatoren t.o.v. de verschillende officiëlen, 

deelnemers, begeleiders, enz…, betreffende het verblijf, het eten en drinken, de tussenkomst in de 

kosten. Zoniet wordt de invulling van de gastvrijheid aan de organisator overgelaten. 

 

  Algemeenheden: 

1. Alle officiëlen zullen tijdens het uitoefenen van hun functie gratis van drank worden voorzien, 

in relatieve verhouding tot de weeromstandigheden en tot de duur van hun functie. 

2. De overnachtingsverplichting geldt om de mogelijkheid te voorzien van overnachting voor alle 

buitenlandse officiëlen. 

2.4.2 -  Andere verplichtingen  

• Bij een WAK-A of  WAK-S: 

a) Het materiaal moet binnen de twee dagen na de laatste wedstrijd van het seizoen aan de 

TC2 worden terugbezorgd. 

b) Er moet voor een reserve wakeboard treklijn gezorgd worden 

c) Een podium voor de prijsuitreiking van de wedstrijd moet voorhanden zijn. 
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3 -  DE OFFICIËLEN 

 3.1 - ALGEMEENHEDEN  

3.1.1 -  Nationale officiëlen en officiëlen van de I.W.W.F–E&A 

  Worden beschouwd als officiëlen van de I.W.W.F.–E&A: 

• de internationale juryleden eerste en tweede klasse, de erkende nationale klasse 2 juryleden. 

• de internationale piloten, de erkende nationale piloten. 

• de internationale calculatoren, de erkende nationale calculatoren. 

 

  Worden beschouwd als officiëlen van de TC2: 

• de piloten. 

• de juryleden. 

• de calculatoren. 

 

Elk jaar zal de TC2 de lijsten bekend maken van de nationale officiëlen en van de officiëlen van de 

I.W.W.F.–E&A. 

3.1.2 -  Bevoegdheden van de officiëlen  

De officiëlen van de I.W.W.F.–E&A zijn automatisch bevoegd om hun functie uit te oefenen op 

nationaal vlak. 

3.1.3 -  Benoeming en hernieuwing ervan voor de nationale officiëlen 

Alle nationale officiëlen worden benoemd, hernieuwd en afgezet door de TC2. De benoemingen die 

door de TC2 gebeuren zijn één jaar geldig. Alle nationale officiëlen moeten een lidkaart hebben van 

de W.S.V., ofwel van de F.F.S.N.W. voor het lopende jaar. 

Voor elke categorie nationale officiëlen zal de TC2 de modaliteiten vastleggen voor hun eerste 

benoeming, evenals voor de hernieuwing ervan. 

3.1.4 -  Internationale kandidaat officiëlen  

De kandidaat officiëlen voor de I.W.W.F.–E&A worden door de TC2 voorgesteld. Deze moeten lid 

zijn van de een van beide regionale federaties W.S.V. of de F.F.S.N.W. 

De TC2 kan vanwege de nationale officielen eisen om één maal per jaar deel te nemen aan een 

bijscholing die zij organiseren. Zij zal geen nationale officielen erkennen die geen lid zijn van de 

een van beide regionale federaties W.S.V. of de F.F.S.N.W. 

3.1.5 -  Het wraken van een jurylid 

  De organiserende club kan confidentieel een jurylid wraken. 

De TC2 zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden. Maar eens het organigram 

gepubliceerd wordt, kan de club geen officieel meer wraken. 

 3.2 - DE NATIONALE OFFICIËLEN 

3.2.1 -  De juryleden 

De personen die geslaagd zijn in het theoretische en praktische examen dat georganiseerd wordt 

door internationale juryleden of nationale juryvoorztters, onder supervisie van de TC2, mogen hun 

kandidatuur stellen. 

Het statuut van nationaal jurylid wordt verlengd indien het jurylid tijdens het afgelopen seizoen 

minstens éénmaal als jury heeft deelgenomen aan een door de TC2 erkende wedstrijd in België.  

Voor de bekwaamheid, taken, bevoegdheden, rechten en plichten: zie de Additional Rules van de 

I.W.S.F.-E&A. voor National Juryleden. 
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3.2.2 -  De piloten  

a) Wedstrijdpiloten: 

De TC2 kan als wedstrijdpiloot benoemen, de piloten die tijdens het voorbije jaar minstens 

éénmaal als piloot hebben deelgenomen aan een door de TC2 erkende wedstrijd. 

b) Verplichtingen van de piloten: 

Alle piloten moeten het Belgische stuurbrevet hebben en het brevetnummer aan de TC 2 

meedelen. 

3.2.3 -  De calculatoren  

De TC2 kan nationale calculatoren benoemen op grond van hun praktische kennis en een theoretisch 

examen. Het statuut van nationaal calculator wordt verlengd indien de TC2 van oordeel is dat de 

calculator een voldoende activiteit ontplooid heeft tijdens het voorbije seizoen. 

 3.3 - DE OFFICIËLEN AANGEDUID VOOR DE WEDSTRIJDEN  

3.3.1 -  Indien verhinderd  

Elke officieel aangeduid door de TC2, die voor de aanvang van de wedstrijd de TC2 en de 

juryvoorztter niet heeft ingelicht en zich niet aanbiedt op de wedstrijd, stelt zich bloot aan een 

sanctie die kan gaan tot het intrekken van zijn statuut van officieel. Behoudens tegenbericht moeten 

de officiëlen zich aanbieden bij de juryvoorzitter, ten laatste een half uur voor de eerste start. 

3.3.2 -  De organisatievoorzitter 

Bij elke aanvraag tot het inrichten van een wedstrijd zal de persoon of de instantie die de aanvraag 

indient een organisatievoorzitter aanduiden. 

De organisatievoorzitter is de bevoorrechte gesprekspartner van de TC2. en de andere officiëlen 

inzake alle problemen die ontstaan bij de organisatie van die wedstrijd. 

De organisatievoorzitter zal de TC2 of de juryvoorzitter raadplegen voor het nemen van een 

beslissing die het sportieve aspect van de wedstrijd zou kunnen beïnvloeden. 

De organisatievoorzitter kan op eigen verantwoordelijkheid een deel van zijn taken toevertrouwen 

aan hen die hij daartoe in staat acht. 

De organisatievoorzitter mag de juryvoorzitter een evaluatieverslag van zijn organisatie vragen ter 

informatie, en eventueel een kopie van het homologatiedossier. 

3.3.3 -  De juryvoorzitter  

  De TC2 zal de juryvoorzitter aanduiden. 

Het jurylid die voor een wedstrijd aangeduid werd als juryvoorzitter, buiten zijn rol zoals bepaald in 

de reglementen van de I.W.WF.-E&A en in de nationale reglementen, is tevens ermee belast met het 

doen respecteren van de discipline op en rond de wedstrijd. 

  Elke beslissing tot sanctie kan pas genomen worden na stemming door de jury. 

Een rider die een ontoelaatbaar gedrag vertoont kan uitgesloten worden uit de uitslag, zelfs al heeft 

hij al zijn runs afgelegd (zie 2.3.6). 

De juryvoorzitter heeft de verplichting binnen de twee weken na een wedstrijd een gedetailleerd 

verslag over het verloop van de wedstrijd samen met het homologatiedossier te bezorgen naar de 

I.W.W.F-E&A. Het dossier is beschikbaar op de website www.wakeboardcouncil.com.   

3.3.4 -  De juryleden  

De TC2 zal tijdig voldoende juryleden aanduiden. 

In de mate van het mogelijke zal de juryvoorzitter zijn functie van rjury niet uitoefenen tijdens de 

wedstrijd. 
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3.3.5 -  De calculator  

  De TC2 kan een calculator aanduiden, zoniet zal de juryvoorzitter hiervoor iemand aanduiden. 

De calculator is belast met het opstellen van de wedstrijduitslag. Hiervoor wordt hij bijgestaan door 

een secretariaat die door de organisator ter beschikking wordt gestelt. Hij zal instaan voor het 

opmaken van de volledige officiële resultaten. 

3.3.6 -  Onvoldoende kandidaat officiëlen voor een wedstrijd 

Indien er onvoldoende kandidaten zijn om de functies te bezetten die nodig zijn voor een normaal 

wedstrijdverloop, zal de TC2 de organisator hierover inlichten. Indien deze het wenst kan de TC2 

hem helpen om buitenlandse officiëlen te vinden, wel te verstaan dat de eventuele kosten vallen ten 

laste van de organisator. 

3.3.7 -  De andere officiëlen  

De TC2, zoniet de organisatievoorzitter, zal er over waken dat er een voldoende aantal personen 

aanwezig zijn die de nodige kennis bezitten om de verschillende functies van officiëlen te vervullen 

die de wedstrijd vereist, zoals bij voorbeeld calculator, veiligheidsverantwoordelijke, starter, piloten, 

enz... 

De TC2 kan één of meerdere personen aanduiden om sommige van deze functies of categorieën van 

functies uit te oefenen. 

Bij ontstentenis van een juiste benoeming door de TC2, is de juryvoorzitter ermee belast aan de  

aanwezigen personen de verschillende functies toe te wijzen. Hij zal bij voorkeur kiezen tussen de 

aanwezige officiëlen die geen deel uitmaken van de wedstrijdjury. 

De juryvoorzitter moet er zich van overtuigen dat elke officiële in functie een precieze kennis heeft 

van zijn functie en van de manier waarop hij deze moet uitoefenen. 

 3.4 - GEDRAG NATIONALE EN INTERNATIONALE OFFICIËLEN 
 

Een officiële heeft de plicht zich in waterskimiddens te gedragen overeenkomstig de 

verantwoordelijkheid verbonden aan zijn bevoegdheid. 

  Terwijl hij in functie is moet hij: 

• onpartijdig oordelen en vergeten dat hij behoort tot een club. 

• strikt en uitsluitend de reglementen volgen. 

• zich aansluiten bij de beslissingen van de jury. 

• geen enkel persoonlijk commentaar leveren, noch publiek, noch privé, over aangelegenheden 

die binnen de jury aanleiding geven tot discussie. 

In alle omstandigheden, en zelfs als hij niet in functie is, mag hij tijdens de wedstrijd in het publiek 

onder geen beding een polemiek beginnen en zich zeker niet agressief tonen tegenover de wedstrijd 

en de jury. 
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4 -  CATEGORIEËN, PRESTATIES, COMBINATIE 

 4.1 - CATEGORIEËN 

4.1.1 -  Soorten categorieën  

De deelnemers kunnen worden onderverdeeld in categorieën. Het is toegelaten de deelnemers onder 

te verdelen in heren en dames enerzijds, volgens de leeftijd anderzijds, en deze onderverdelingen te 

combineren. 

4.1.2 -  De leeftijdscategorieën voor het Belgisch Kampioenschap 

De leeftijdscategorieën worden opgesteld volgens de leeftijd van de deelnemers op 31 december van 

het invoege zijnde jaar. 

 

  Men onderscheid volgende categorieën: 

 

  Categorieën   

  Boys   14 jaar en minder ( 2005 en later) 

  Girls  14 jaar en minder (2005 en later) 

  Junior Men van 15 jaar tot 18 jaar (2004-2003-2002-2001) 

  Junior Woman van 15 jaar tot 18 jaar (2004-2003-2002-2001) 

  Open Men  Geen leeftijdsbeperking 

  Open Woman  Geen leeftijdsbeperking 

  Masters Men vanaf 30 jaar  (1989 en voordien) 

  Masters Woman vanaf 30 jaar (1989 en voordien) 

  Veterans Men vanaf 40 jaar (1979 en voordien) 

  Veterans Woman vanaf 40 jaar (1979 en voordien) 

 

  Categorien kunnen worden samengevoegd om aan zes deelnemers te komen. 

4.1.3 -  Het openen van de categorieën 

Voor de wedstrijden waar de organisator de riders wenst in te delen in verschillende categorieën, is 

een minimum van zes riders per categorie verplicht (Uitgezonderd voor de categorie Open Men of 

Open Ladies). 
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 4.2 - WAARDE VAN DE RESULTATEN  

4.2.1 -  Algemeenheden  

  Op volgende regels gelden geen uitzonderingen: 

• Elk resultaat behaald door een rider die administratief niet in regel is heeft geen waarde. 

• De TC2 zal er zich tegen verzetten dat buitenlandse resultaten internationaal zouden erkend 

worden als de rider niet in regel was. 

4.2.2 -  Gehomologeerde wedstrijden en resultaten 

Een wedstrijd is gehomologeerd als hij als dusdanig erkend wordt door de TC2 en de  

I.W.W.F.–E&A.  

Voor een wedstrijd binnen de I.W.W.F.–E&A, zal de TC2 van de veronderstelling uitgaan dat hij 

gehomologeerd is van zodra er een gunstig homologatiedossier werd ingediend bij de  

I.W.W.F.–E&A. 

5 -  TECHNISCHE WEDSTRIJDREGLEMENTEN  

 5.1 - VEILIGHEID  

5.1.1 -  Het dragen van een zwemvest en helm 

Het dragen van een zwemvest is verplicht, zowel voor de officiële trainingen als gedurende de 

wedstrijd. Bovendien wordt het dragen van een zwemvest ook sterk aangeraden bij individuele 

trainingen buiten de wedstrijd. Het dragen van een helm is verplicht bij het nemen van de obstakels. 

5.1.2 -  Richtlijnen voor de organisator  

  Elke organiserende club staat in voor de veiligheid en de reddingsdiensten op het water. 

  Het is belangrijk te voldoen aan volgende belangrijke richtlijnen: 

• veiligheid op de oever:  

-  een ambulance of een dokter met telefoon bij de hand om een nabije medische hulpdienst te 

   kunnen verwittigen. 

• veiligheid op het water: 

-  een reddingsboot. 
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6 -  BIJZONDERE WEDSTRIJDREGLEMENTEN 

 6.1 - DE BEKER VAN BELGIË  

6.1.1 -  Organisatie  

  De Beker van België is een wedstrijd per ploeg. 

De organisatiemodaliteiten en de categorieën zijn deze zoals beschreven voor het Belgisch 

Kampioenschap. 

6.1.2 -  Inschrijvingen  

De inschrijvingen moeten toekomen op het secretariaat van de TC2, ten laatste de drie dagen om 

24.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd. 

  De inschrijvingsgelden moeten aan de organisator betaald worden. 

De club die een of meerdere teams inschrijft, is gebonden het inschrijvingsgeld te betalen, zelfs bij 

niet-deelname. Zoniet worden alle riders van die club voor nationale wedstrijden geschorst tot de 

inschrijvingsgelden zijn vereffend. 

6.1.3 -  Samenstelling van de ploegen  

De ploegen zijn samengesteld uit vier riders, allen houder van een wedstrijdlicentie van de club 

waarvoor zij deelnemen, evenals een mogelijke reserve rider. Deze laatste mag geen deel uitmaken 

van een andere ploeg. 

  De riders moeten als Belg beschouwd worden voor de beschermde wedstrijden. 

6.1.4 -  Klassementen  

  Er is een individuele en een ploegen klassement. 

  De punten van elke ploeg worden berekend door optelling van de punten van de vier riders. 

De club waarvan de ploeg het grootste aantal punten behaalt op het einde van de wedstrijd, wordt 

uitgeroepen tot winnaar van de Beker van België. 

 6.2 - HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP 

6.2.1 -  Organisatie  

Het Belgisch Kampioenschap wordt voor de categoriën  georganiseerd:  

• Boys  

• Girls 

• Junior Men 

• Junior Girls 

• Open Men 

• Open Ladies 

• Masters Men 

• Masters Woman 

• Veterans Men 

• Veterans Woman 

   

Categorien kunnen worden samengevoegd om aan zes riders te komen maar de medailles tot en met 

de Masters worden nadien afzonderlijk per categorie toegekend  waarin minstens 1 deelnemer 

aanwezig was. 
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6.2.2 -  Deelnemers en categorieën  

De deelname en de titel van “Belgische Kampioen” is voorbehouden aan riders die beschouwd 

worden als Belg.  

Alle deelnemers moeten een wedstrijdlicentie hebben van de W.S.V. of de F.F.S.N.W. voor het 

lopende jaar. 

6.2.3 -  Inschrijvingen en startlijsten  

  De TC2 zal de startlijsten opstellen. 

Volgende inschrijvingsprocedure wordt gevolgd: de rider moet zich schriftelijk inschrijven bij het 

secretariaat van de TC2 ( Sid Adriaensen Bekersveld 9, 2630 Aartselaar, tel.: 03-271 06 41 

kbwf@h2oski.be ), ten laatste de derde dag om 24 uur die het Belgisch Kampioenschap voorafgaat.  

De TC2 zal de wedstrijdlicenties nagaan van de ingeschreven riders vooraleer hen op de startlijsten 

te plaatsen 

6.2.4 -  Klassementen, titels en medailles  

De eerst geklasseerde rider zal de gouden medaille krijgen, de tweede de zilveren en de derde de 

bronzen, voor zover zij aanwezig zijn op de prijsuitreiking. 

 

Indien een van de drie gemedailleerde rider op het podium ontbreekt zonder zich te excuseren bij de 

juryvoorzitter:  

• dan verliest hij zijn medaille (maar niet zijn titel) 

• de volgende schuift geen plaats naar voren 

• de betrokken rider mag niet aan het Belgisch Kampioenschap van het daarop volgend jaar 

deelnemen. 

6.2.5 -  Programma 

  Het uurrooster zal opgesteld worden door de juryvoorzitter, in overleg met de organisatievoorzitter. 

  Er worden geen officiële trainingen voorzien. 

6.2.6 -  Officiëlen en installaties 

• De CT2 stelt een juryvoorzitter aan. 

• De juryvoorzitter stelt de jury samen. 

• De piloot moet een stuurbrevet hebben. 

• De boot moet aanvaard worden door de CT2. 

6.3.7 -  Podium 

Een podium zal worden voorzien op het einde van de wedstrijd, verzorgd door de organisator of zijn 

sponsor. 
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7 -  INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING 

 7.1 - DE NATIONALE SELECTIES 

7.1.1 -  De selectiecommissie  

De selectiecommissie is samengesteld uit de leden van de TC2.  

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen zal de stem 

van de voorzitter van de TC2 de finale beslissing bepalen. In geval van hoogdringendheid kan een 

selectie worden uitgevoerd per mail door de leden van de TC2. 

De selectiecommissie zal haar beslissingen mee delen aan de TC2 en aan de riders, zonder dat dit 

moet gemotiveerd worden. 

7.1.2 -  Rekeningen van de ploegen in het buitenland  

Indien de K.B.W.S.F. voor iemand moet instaan voor een schuldvordering, dan wordt die persoon 

automatisch geschorst, zowel nationaal als internationaal, totdat die schulden aangezuiverd zijn. 

De teamcaptains zijn verantwoordelijk t.o.v. de federatie, zowel op sportief, administratief als op 

financieel vlak, maar kunnen niet persoonlijk financieel verantwoordelijk gesteld worden, behalve 

voor zijn/haar persoonlijke rekeningen.  

Verder moeten zij zorgen voor de hotelreservaties en het organiseren van alle reizen. 

7.1.3 -  Vereiste criteria voor tittel wedstrijden  

Om deel te nemen aan een tittel wedstrijd, zal een rider hebben deelgenomen aan het voorafgaand 

Belgisch Kampioenschap.  
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 7.2 - DE OFFICIËLE DELEGATIE  

7.2.1 -  Samenstelling  

  De officiële delegatie is samengesteld uit de volgende personen: 

• de teamcaptain; 

• de delegatieleider, indien aangeduid; 

• de riders. 

 

  Ieder ander persoon die de ploeg vergezelt, doet dit ten private titel, en heeft geen enkel recht om  

   zich te mengen in de aangelegenheden van de ploeg, noch om orders te geven aan een lid van de  

  officiële delegatie. 

7.2.2 -  De riders  

Zij worden geselecteerd door de TC2,  vertegenwoordigd door de selectiecommissie in deze materie. 

Indien geen teamcaptain door de TC2 werd aangesteld, zal de door de TC2 aangeduide rider deze 

functie uitoefenen. 

  De riders zijn onderworpen aan de beslissingen van de teamcaptain. 

  Elke klacht zal uitsluitend worden behandeld via tussenkomst van de teamcaptain. 

7.2.3 -  De teamcaptain  

De teamcaptain en zijn delegatieleider worden aangesteld door de TC2, vertegenwoordigd door de 

selectiecommissie in deze materie. 

  De teamcaptain en zijn delegatieleider zijn de enige vertegenwoordigers van de ploeg bij de jury. 

  Al wat het sportieve aspect van de wedstrijd betreft is de verantwoordelijkheid van de teamcaptain. 

7.2.4 -  De delegatieleider  

Indien de TC2 het nuttig vindt de functies van teamcaptain en delegatieleider te scheiden, dan is het 

aan de TC2 om daarover te beslissen en de delegatieleider aan te duiden en hun respectievelijke 

bevoegdheden te bepalen. 

In alle gevallen zullen de aangelegenheden die te maken hebben met het sportieve aspect van de 

wedstrijd, behoren tot het exclusieve domein van de teamcaptain. 

De delegatieleider is verantwoordelijk voor alle financiële aspecten van de verplaatsingen (reis, 

verblijf, betalingsbewijzen, …). 

Evenwel, zal de delegatieleider geen officiële afrekening indienen voor de uitgaven van een rider die 

niet samen met de ploeg reist indien een gemeenschappelijke verplaatsing werd aangekondigd. 

De delegatieleider is verantwoordelijk voor de houding en het gedrag van alle leden van de officiële 

delegatie. 
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7.2.5 -  De gedragscode  

De leden van de nationale ploeg moeten de volgende gedragscode naleven tenzij de delegatieleider 

of de teamcaptain hierop afwijkingen toestaat: 

• ze zullen samen reizen vanaf België. 

• de maaltijden moeten samen genomen worden. 

• de delegatieleider of de teamcaptain beslist wanneer het uniform gedragen moet worden en 

waaruit het bestaat. 

• ieder lid van de ploeg is verantwoordelijk voor zijn uniform. 

• als een rider van de ploeg moet rijden, moeten alle leden van de ploeg aanwezig zijn. 

• alle leden van de ploeg moeten aanwezig zijn bij de opening- en slotceremonieën van de 

wedstrijd. 

• bij de officiële activiteiten zoals het slotbanket, moeten de leden van de ploeg samen blijven. 

• elk voorval beschouwd door de delegatieleider als een inbreuk op de gedragscode, zal in  

zijn/haar verslag vermeldt worden. 

• respect, beleefdheid, vrolijkheid, sportiviteit en groepsgevoel zijn op iedereen van toepassing. 

 

De riders zijn persoonlijk en financieel verantwoordelijk voor de schade die zij aanrichten tijdens de hele duur 

van de reis. 

 

Een document van persoonlijk engagement om de gedragscode te respecteren moet door de geselecteerde riders 

voor vertrek ondertekend worden en zal door de TC2 bijgehouden worden. 
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8 -  DE REGIONALE BREVETTEN 

 8.1 - ALGEMEENHEDEN 
 

De regionale brevetten worden behaald tijdens een organisatie ingericht door een bij W.S.V. 

aangesloten club. 

 8.2 - DE WSV BREVETTEN  

8.2.1 -  Definities 

  De regionale brevetten worden onderverdeeld als volgt: 

• Eerste wake 

• Tweede wake 

• Derde wake 

• Vierde Wake 

Vooraleer een rider aan wedstrijden te laten deelnemen is het aan te raden dat deze in het bezit is 

van een vierde wake. 

8.2.2 -  Algemeenheden 

Tijdens een club georganiseerde brevettendag, moeten de brevetten worden afgenomen door een 

persoon die door W.S.V. is aangesteld als volgt: 
 

 Moet afgenomen worden door: Wordt uitgeschreven door: 

1e wake 2 Initiators of trainer B Initiators of trainer B 

2e wake 2 Initiators of trainer B Initiators of trainer B 

3e wake 1 Initiators + 1 trainer B WSV secretariaat met stempel 

4e wake 1 stagebegeleider + trainer B WSV secretariaat met stempel 

8.2.3 -  Inhoud van de diverse brevetten 

� Eerste wake 

• Start van de steiger uit diep water. 

• 3x beurtelings kruisen van de L & R wake en één wake raken met de hand. 

• Terugkeren binnen de wake, loslaten van skitouw en in correcte houding wegzakken in 

het water. 

� Tweede wake 
• Zittende steigerstart. 

• 3x beurtelings kruisen van de L & R wake en loskomen van de wake (springen). 

• Bunny Hop (springen zonder golf). 

• Slide-to-fakie (180) met het wakeboard gedraaid). 

• Eén maal kruisen van de L & R wake in deze positie.  

� Derde wake 
• Zittende steigerstart. 

• 3x beurtelings kruisen van de L & R wake FS (regular & switch). 

• 3x springen wake to wake langs R of L aan minimum koortlengte van 14 m. 

� Vierde wake 
• Bunny Hop 180° (springen zonder golf). 

• Twee verschillende grabs naar keuze. 

• Een 2 wake 180 

• Springstart 


