
Secretariaat: Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel 
T +32 2 209 47 21 – vts@sport.vlaanderen 

Trainer B Waterski & Wakeboard – Module 2A | Opleidingsvisie & Talentontwikkeling | Mei 2020 | 1  

 

Trainer B 

Waterski & Wakeboard 
 

Module 2A: Disciplineoverschrijdende 

module 
 

Opleidingsvisie WSV 
 

 
 
 
 

  
             

 



 

2 |  Trainer B waterski – Module 2A | Opleidingsvisie WSV | Oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Colofon 
 

Titel  Opleidingsvisie WSV 

Auteur(s) Nele De Rooster, Margot Callewaert 

Uitgever Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool 

Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 

  1000 Brussel 

Telefoon +32 2 209 47 21 

Editor  Pedagogische cel 

E-mail  vts@sport.vlaanderen  

 
 

© Vlaamse Trainersschool 2020 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

mailto:vts@sport.vlaanderen


 

Trainer B waterski – Module 2A | Opleidingsvisie WSV | Oktober 2020 | 3  

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1 Visie van Waterski & Wakeboard Vlaanderen .................................................................................. 5 
1.1 Missie en visie ................................................................................................................................................................................ 5 
1.2 Doelstellingen ................................................................................................................................................................................ 6 
1.3 De rol en gedragscode van waterskitrainers............................................................................................................ 7 

1.3.1 De rol van de waterskitrainer ................................................................................................................................... 7 
1.3.2 Gedragscodes ........................................................................................................................................................................ 8 

1.4 Wat is je eigen trainersfilosofie? ...................................................................................................................................... 8 

Hoofdstuk 2 Waterski & Wakeboard in Vlaanderen en in de rest van de Wereld ...................................... 9 
2.1 Het (inter)nationale waterskilandschap....................................................................................................................... 9 

2.1.1 Op internationaal niveau ............................................................................................................................................. 9 
2.1.2 Op nationaal niveau ........................................................................................................................................................ 9 

2.2 Competitie aanbod op verschillende niveaus ........................................................................................................ 10 

Hoofdstuk 3 Ondersteuning voor waterski-trainers .............................................................................................. 13 
3.1 Opleidingen ................................................................................................................................................................................... 13 

3.1.1 Opleidingsstructuur........................................................................................................................................................ 13 
3.1.2 Opleidingsstramienen ................................................................................................................................................... 14 

3.1.2.1 Initiator waterski & wakeboard ........................................................................................................................ 14 
3.1.2.2 Trainer B waterski & wakeboard ...................................................................................................................... 15 

3.1.3 Overzicht van sporttechnische inhouden per opleidingsniveau ..................................................... 15 
3.2 Bijscholingen ................................................................................................................................................................................ 16 

3.2.1 De trainersvereniging .................................................................................................................................................... 16 
3.2.2 Stagementoren .................................................................................................................................................................. 16 
3.2.3 VTS-Plus .................................................................................................................................................................................. 16 
3.2.4 Buitenland ............................................................................................................................................................................. 16 

3.3 Financieel kader voor trainers .......................................................................................................................................... 17 
3.3.1 Start to ... ................................................................................................................................................................................ 17 
3.3.2 Meer info over bijverdienen in een vereniging – wettelijke bepalingen ..................................... 17 

3.4 Tools voor trainers .................................................................................................................................................................... 17 
3.4.1 Jeugdsportlabel .................................................................................................................................................................. 17 
3.4.2 Brevettensysteem ............................................................................................................................................................. 18 
3.4.3 Get Fit 2 Ski ......................................................................................................................................................................... 18 
3.4.4 Ethiek & gezondheid ...................................................................................................................................................... 19 

 

 

Ter info: 

Om steeds de up-to-date info te kunnen meegeven over verschillende aspecten die besproken worden 
in deze cursustekst, werd ervoor gekozen om regelmatig te verwijzen naar websites of webpagina’s. 
Dit wordt steeds aangegeven door een QR-code. Ontvang je de cursus fysiek of afgeprint, dan kan je 
de QR-code inscannen met je GSM om de aangegeven website of -pagina te bereiken. Ontvang je de 
cursus digitaal, dan kan je rechtstreeks op deze QR-code klikken. 
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Hoofdstuk 1 Visie van Waterski & Wakeboard Vlaanderen 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de rol van de waterskitrainer begrijpen en kunnen toelichten 

• te handelen volgens de gedragscode van Waterski & Wakeboard Vlaanderen 

 

Waterski Vlaanderen is een door Sport Vlaanderen, gesubsidieerde Unisportfederatie voor waterski 

en telt ongeveer 4000 leden. 

 

1.1 Missie en visie  

 

In haar vierjaarlijks beleidsplan bepaalt Waterski Vlaanderen welke richting ze uit wil gaan, waar de 

prioriteiten liggen en op welke manier zij haar plannen en doelstellingen, zowel op korte als op 

langere termijn, wil realiseren. Het beleidsplan 2017-2020 vermeldt volgende missie en visie: 

 

Wij willen… 

• bijdragen tot de recreatieve en competitieve waterski beoefening 

• bijdragen tot de promotie van het waterskiën 

• de jeugd aanzetten tot het beoefenen van het waterskiën 

• het bestaand ledenpotentieel aanmoedigen tot life-time sportbeoefening 

• een professionele begeleiding bieden aan alle skiërs, van beginneling tot topsporter 

 

Wij doen dit door…  

• een optimale steun te geven aan de clubs in hun werking, dit betekent: 

• op administratief en sporttechnisch niveau de nodige administratieve en logistieke steun 

geven 

• hulp bij sportpromotionele activiteiten 

• de organisatie van cursussen voor het vormen van een sporttechnisch kader 

• de begeleiding van de clubs om een jeugdwerking te bevorderen 

• het organiseren van sportpromotionele activiteiten voor, en in samenwerking met de clubs 

• het begeleiden van topsporters en topsportbeloften 

• het realiseren van de didactische materialen / publicaties die de kennis van het waterskiën 

bijbrengen / verfijnen 

• het ontraden van allerlei stimulerende middelen die de prestaties kunnen verhogen in het 

kader van een medisch verantwoorde sportbeoefening en het invoeren van redelijke 

leeftijdsnormen 

• promotie te maken voor het waterskiën via de website, brochures, Pop-Up cable,... 

https://www.waterski.be/show/teams/
https://www.waterski.be/show/teams/
http://waterski.nuc-lin-web-07.brainlane.com/federatie/over-wsv/wsv-brochure/#breadcrumb
http://waterski.nuc-lin-web-07.brainlane.com/federatie/over-wsv/wsv-brochure/#breadcrumb
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Wij staan voor…  

• een goede samenwerking met alle betrokkenen disciplines 

• een efficiënt beheer van de beschikbare middelen 

• een creatieve en een inspirerende werking 

• een klantgerichte dienstverlening 

• een ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening. 

 

1.2 Doelstellingen 

 

Waterski Vlaanderen heeft enkele doelstellingen die we in de komende beleidstermijn willen 

realiseren. Deze zijn gebaseerd op de basisopdrachten en beleidsfocussen:  

• Basisopdracht: Totaalaanbod van competitie tot recreatie 

• Basisopdracht: Kaderopleiding en bijscholing 

• Basisopdracht: Begeleiding aangesloten clubs & kwaliteitszorg 

• Basisopdracht: Interne & externe beleids- & organisatiecommunicatie 

• Basisopdracht: Promotie van de eigen sporttak 

• Beleidsfocus jeugdsport 

• Beleidsfocus laagdrempelig sporten 

• Beleidsfocus innovatie 
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1.3 De rol en gedragscode van waterskitrainers 

1.3.1 De rol van de waterskitrainer 

 

Wat is de rol van de waterskitrainer eigenlijk in het waterskilandschap?  

We vatten hieronder enkele kenmerken samen die volgens de visie van Waterski & Wakeboard 

Vlaanderen horen bij een goede waterskitrainer:  

• Veiligheid primeert ten allen tijde. Dit geldt op vlak van:  

o materiaalkeuze/gebruik: bijvoorbeeld motor af wanneer de skiër te water gaat,  

o fysiek: pas de belasting aan op de belastbaarheid van de sporter, 

o Mentaal: respecteer elk individu en zijn persoonlijke visie en grenzen, 

o sociaal: heb oog voor groepsdynamiek, grensoverschrijdend gedrag tolleren wij niet. 

• Actieve en gezonde levensstijl is jouw moto. Je pupillen nemen een voorbeeld aan jou. Daarom 

is het belangrijk om dat goede voorbeeld te geven. Moedig gezonde en actieve keuzes aan en 

doe er zelf aan mee. Dit komt zowel jij als jouw pupillen ten goede.  

• Succesbeleving en motivatie: zorg voor succesbeleving bij waterskiërs op elk niveau a.d.h.v. 

plezier & positieve attitude. Wees een coach met de M-factor die autonomie geeft, binding 

creëert en een competentie-gevoel stimuleert. 

• Ontwikkeling van de waterskiër staat voorop:  

o Technische training geven 

o Tactische training geven 

o Mentaal trainen: zin voor discipline, gedrevenheid en doorzettingsvermogen 

ontwikkelen bij de skiër. 

Een waterskitrainer traint en begeleidt mensen in hun ontwikkeling als waterskiër, sporter 

en mens. Je leert hen hoofdzakelijk technische, tactisch en mentale zaken aan, maar geeft 

hen ook algemene fysieke, mentale of sociale kennis en vaardigheden mee die ze ook in 

andere levensfacetten kunnen gebruiken.  

• Uithangbord: als trainer ben jij hét uithangbord voor de waterskisport. Je promoot de sport 

op een positieve manier, en blijft ten allen tijde professioneel. 

• Levenslang leren: een goede waterskitrainer ontwikkelt zichzelf als trainer.  

o Wat? Dit kan zijn op vlak van technieken (opvolgen van evoluties in de waterskisport), 

coachingsvaardigheden (communicatie, mental coaching, hulpmiddelen mbt 

coaching, enz.), tactisch inzicht, enz.  

o Hoe? Boeken lezen, artikels of info op het internet, youtube-filmpjes, podcasts, 

bijscholingen, webinars, opleidingen, congressen, informeel overleg met andere 

trainers of atleten, door bij zichzelf te reflecteren over zijn handelen en hoe het 

volgende keer misschien beter kan, enz. 
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1.3.2 Gedragscodes  

 

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee Waterski & 

wakeboard Vlaanderen aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag 

wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. 

De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van elk lid van de 

sportorganisatie staat daarbij centraal. 

 

 

1.4 Wat is je eigen trainersfilosofie? 

 

Hierboven bespraken we de rol die een waterskitrainer binnen de visie van de federatie, en de daarbij 

horende gedragscodes. Maar, mensen zijn geen robotjes, en trainers zijn zelfstandig werkende mensen 

waarvan verwacht wordt dat ze zelf nadenken, oplossingen zoeken en zichzelf blijven ontwikkelen 

gedurende hun carrière. De sleutel of aanzet daarvoor ligt bij ‘zelfreflectie’. Daarom is het ook 

belangrijk om bij je eigen waarden stil te staan. Welk persoon ben jij en welke waarden draag jij 

persoonlijk hoog in het vaandel. Want deze waarden zullen jouw handelen als trainer sterk sturen 

(buikgevoel). Op jouw persoonlijke waarden en filosofie gaan we dieper in, in het vak 

‘Competentieontwikkeling’ dat later in de opleiding aan bod komt.  

 

 

 

Studievragen 

1. Denk bij jezelf even na welke soort trainer jij wil zijn, en welke rol jij vooral wil invullen als trainer? (indien je 
zelf geen inspiratie hebt, gebruik gerust de opsomming in 1.3.1. als leidraad. Wat vind jij -vanuit jouw 
buikgevoel- daaruit belangrijk en wat vind je minder belangrijk?) 

2. Overloop de gedragscode voor trainers van WSV. Ben jij al in situaties gekomen waar je de gedragscodes 
goed hebt toegepast? Heb jij al situaties gekend waarbij het moeilijk was om goed te handelen? Bespreek dit 
met je medecursisten/medetrainers. 

 

https://www.waterski.be/federatie/ethiek-gezondheid/ethisch-sporten/gedragscodes/#breadcrumb
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Hoofdstuk 2 Waterski & Wakeboard in Vlaanderen en in de 

rest van de Wereld 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• Het internationaal en nationaal waterskilandschap te kunnen beschrijven 

•  Een skiër van jouw discipline te kunnen inschrijven in een nationale competitie 

 

2.1 Het (inter)nationale waterskilandschap 

2.1.1 Op internationaal niveau  

 

De waterskisport wordt op internationaal niveau bestuurd door één enkele organisatie: IWWF 

(International Waterski and Wakeboard Federation). 

 

IWWF is geografisch onderverdeeld in drie groepen: 

• Region E&A: Europa en Afrika 

• The Asian/Australiasian Region: Oceanië en Azië. 

• The Panamerican Region: Noord-, Centraal- en Zuid Amerika. 

 

2.1.2 Op nationaal niveau 

 

Per land wordt door de IWWF slechts één overkoepelende organisatie erkend. Deze organisatie mag 

skiërs uitzenden naar internationale wedstrijden. Voor België is dit KBWSF (Koninklijke Belgische 

Waterski Federatie). Deze federatie is een overkoepelend orgaan, dat WSV (Waterski & wakeboard 

Vlaanderen) en de FFSNW (Fédération Francophone de Ski Nautique et de Wakeboard) 

vertegenwoordigt en hun activiteiten op nationaal en internationaal vlak coördineert. 

 

Concreet betekent dit voor de Vlaamse skiërs dat ze zich lid moeten maken bij een club, aangesloten 

bij WSV en dat ze via WSV een wedstrijdlicentie moeten aanvragen. WSV zal dit op haar beurt 

doorgeven aan KBWSF.  

Inschrijven voor de wedstrijden zal gebeuren via EMS (Event Management 

System). Bij de eerste inschrijving maak je een account aan, daarna kan je 

steeds via je profiel inschrijven, scores raadplegen,… 

 

Alle informatie over wedstrijdlicenties, EMS, transferregeling,… kan je 

terugvinden op: 

https://www.waterski.be/federatie/competitie/#breadcrumb 

 

http://www.iwsf.com/
http://www.iwwf-ea.eu/iwwf-ea/waterski.nsf/xHome.xsp
https://www.skinautique.be/
https://www.waterski.be/federatie/competitie/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/competitie/#breadcrumb


 

10 |  Trainer B waterski – Module 2A | Opleidingsvisie WSV | Oktober 2020 

Omdat we, vooralsnog, geen Olympisch erkende zomer/winter sport zijn, is IWWF enkel erkend lid bij 

het IOC (International Olympic Committee) en aangesloten lid bij IWGA (International World Games 

Association). Het IWGA staat in voor de organisatie van de Wereldspelen (= “Olympische Spelen voor 

niet-Olympische sporten”). 

 

2.2 Competitie aanbod op verschillende niveaus 

 

Op de volgende pagina voorzien we een 

overzicht van verschillende competities die 

aangeboden worden in het binnen- en 

buitenland. Denk even na welke competities 

interessant zijn voor jouw skiërs om aan deel 

te nemen in functie van hun ontwikkeling.  

Het huidige aanbod van wedstrijden, zowel 

recreatief als competitief is steeds terug te 

vinden op onze website.  

• per discipline onder “wedstrijden” 

• in de algemene kalender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theworldgames.org/
https://www.waterski.be/federatie/kalender/
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Recreatief Vlaams Nationaal 
Grote niet-

officiële 
competities 

Internationale 
competitie 

TOU Club-
kampioenschap 
 

Fun Tour 
 

BK 
Tricks Tour 
MWK-cup / 
SWK-cup / 
senior slalom / 
… 

 EK / WK 
World Games 
+ vele buitenlandse 
wedstrijden waar 
buitenlandse riders 
welkom zijn 

WAK Club-
kampioenschap 
 

 BK 
… 

Cash-prijs 
wedstrijden 

EK / WK 
World Games 
+ vele buitenlandse 
wedstrijden waar 
buitenlandse riders 
welkom zijn 

BAR  Barefoot for all  
Vlaams 
kampioenschap 

BK (vaak in 
samenwerking 
met NL en D, 
dus afw in 
deze landen 
georganiseerd) 

 EK / WK 
+ vele buitenlandse 
wedstrijden waar 
buitenlandse riders 
welkom zijn 

RAC Club-
kampioenschap 
 

Nieuwelingen, 
Race of nations 

BK (reeks van 
verschillende 
wedstrijden) 

 EK / WK 
+ vele buitenlandse 
wedstrijden waar 
buitenlandse riders 
welkom zijn 

SHOW Clubshows, 
shows op 
verplaatsing 

Showhappening / Youro-Kup, 
Flaunt-it 

World Show Ski 
Tournament 

Cable 
WAK 

Club-
kampioenschap 

Rookie Tour BK WWA (andere 
federatie) 
Cash-prijs 
wedstrijden 

EK / WK 
+ vele buitenlandse 
wedstrijden waar 
buitenlandse riders 
welkom zijn 

Cable 
TOU 

  BK (in NL of D 
gehouden) 

 EK / WK 
+ buitenlandse 
wedstrijden waar 
buitenlandse riders 
welkom zijn 
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Om talentvolle jongeren naar een hoger niveau te begeleiden werden vanaf 2019-2020 verschillende 

trainingsgroepen opgericht. 

• Waterski klassiek – Youth Talent Team 

  

 

• Wakeboard – Talent Team Wakeboard Boat 

  

 

• Kabel – Youth & Junior Talent Team 

  

  

 

Studievragen 

1. Hoe wordt in jouw discipline ingeschreven voor nationale wedstrijden? Verloopt dit voor andere disciplines 
op dezelfde manier? Bespreek met je medecursisten. 

2. Wat is in jouw discipline het wedstrijdaanbod (zowel in binnen- als buitenland), en hoe rangschik je de 
verschillende competities in functie van een skiër in ontwikkeling?  

3. Aan welke competities kan jouw skiër het best deelnemen en waarom? 

4. Bestaan er in jouw discipline trainingsgroepen (zowel in binnen- als buitenland) waarvan het voor jouw skiër 
goed zou zijn om te kunnen meetrainen om zo verder te ontwikkelen als skiër? Waarom wel of niet; wat zijn 
de voor- en nadelen hiervan? 

https://www.waterski.be/wakeboard/talent-team-wakeboard-boat/#breadcrumb
https://www.waterski.be/kabelwakeboard/talent-teams-cable/
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Hoofdstuk 3 Ondersteuning voor waterski-trainers 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de gelijkenissen en verschillen tussen een Initiator en Trainer B te kunnen herkennen. 

• Te weten via welke kanalen je jezelf kan bijscholen of informatie kan vinden om jezelf als trainer verder te 
kunnen ontwikkelen op allerhande manieren. 

• Te weten welke financiële kaders bestaan voor trainers 

• Te weten welke tools voor waterskitrainers bestaan, wat de doelstelling daarvan is (algemene beschrijving) 
en waar je de informatie kan terugvinden.  

 

3.1  Opleidingen 

3.1.1 Opleidingsstructuur 

 

De Vlaamse Trainersschool organiseert opleidingen voor alle sporttakken. De opleidingsstructuur 

Waterski ziet er als volgt uit: 

 

 

 

  

https://www.waterski.be/show/teams/
https://www.waterski.be/show/teams/
http://waterski.nuc-lin-web-07.brainlane.com/federatie/over-wsv/wsv-brochure/#breadcrumb
http://waterski.nuc-lin-web-07.brainlane.com/federatie/over-wsv/wsv-brochure/#breadcrumb
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3.1.2 Opleidingsstramienen 

 

De opleidingsstramienen van de verschillende opleidingen kan je 

terugvinden via de opleidingscatalogus op de website van de Vlaamse 

Trainersschool (klik op de knop ‘opleidingscatalogus’). Zie QR-code 

hiernaast. 

 

 

De stramienen van Waterski & wakeboard kan je eveneens terugvinden op 

www.waterski.be. 

 

 

 

3.1.2.1 Initiator waterski & wakeboard 

 

De eindkerncompetenties van de Initiatorcursus is om een succesvolle initiatie of recreatieve 

clubtraining te kunnen geven. Deze moet veilig, actief, leerzaam en leuk zijn! 

• Veilig = dit betekent dat de trainer de veiligheid bewaakt op vlak van  

o Materiaal: bijvoorbeeld: de motor wordt uitgezet wanneer de skiër te water gaat,  

o Fysiek vlak: bijvoorbeeld de belasting is afgestemd op de belastbaarheid van de sporter,  

o Mentaal vlak: bijvoorbeeld het respecteren van iemands mening, 

o Sociaal vlak: grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, enz. wordt niet getolereerd. 

• Actief = de trainer organiseert zijn initiatie of training zodanig dat de sporter maximaal actief 

zijn bezig geweest. De actieve leertijd dient maximaal te zijn om te spreken van een goede 

training.  

• Leerzaam = de trainer dient de sporter zaken bij te brengen op sporttechnisch vlak. De 

bedoeling is dat de skiër bijleert in het waterskiën. 

• Leuk = de skiër moet de waterski-initiatie of training als aangenaam ervaren hebben. Plezier 

staat centraal als het gaat over ‘zin of goesting’ om te sporten. Denk hierbij ook aan de M-

factor. 

 

  

http://www.waterski.be/
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/opleidingen
https://www.waterski.be/federatie/opleiding-en-bijscholing/vts-cursussen/#breadcrumb
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3.1.2.2 Trainer B waterski & wakeboard 

 

De eindkerncompetenties van de Trainer B cursus is om een (beginnende) competitieskiër te kunnen 

begeleiden volgens een eigen gevormde trainersfilosofie op vlak van: 

• Basistechnieken over alle disciplines heen + Gevorderde technieken discipline specifiek 

• Planning en periodisering techniek, conditioneel, mentaal 

• Talentoriëntering: detectie, identificatie en ontwikkeling 

• Competitie-coaching 

• Tactiek & wedstrijdbegeleiding 

• Reglementering en basis jureren  

 

Het opleidingsstramien ziet er als volgt uit: 

 

 

3.1.3 Overzicht van sporttechnische inhouden per opleidingsniveau 

Overzicht technieken die in de verschillende opleidingen aan bod komen kan je terugvinden in bijlage 

“leerlijnen WSV”.  
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3.2 Bijscholingen 

3.2.1 De trainersvereniging  

 

 

 

Twee weten meer dan een. Vanuit die visie is de trainersvereniging ontstaan. 

Ze brengt de trainers samen, schoolt hen bij en geeft hen de kans om 

ervaringen met elkaar uit te wisselen. Initiator, Trainer B of Trainer A, allemaal 

samen zorgen wij ervoor dat waterski op de juiste wijze wordt aangeleerd 

en beoefend tot op top niveau!   

 

3.2.2 Stagementoren 

 

De stagementor is de persoon die de cursist op zijn stage van nabij volgt, 

begeleidt, en hem helpt in het ontwikkelen van eigen middelen en 

strategieën om zijn lesgeefstijl te verbeteren. Hij schept een leerrijke 

omgeving waarbinnen de stagiair vaardigheden en kennis kan opdoen om 

zijn potentieel te verhogen. 

Meer informatie hierover kan je terugvinden op onze website.  

 

3.2.3 VTS-Plus 

 

De Vlaamse trainersschool organiseert ook sporttakoverschrijdende 

bijscholingen en webinars voor trainers. Neem eens een kijkje op de 

website:  

 

 

3.2.4 Buitenland 

 

De peper voor je persoonlijke ontwikkeling kan je zeker in België halen, maar ook in het buitenland 

vind je specifieke bijscholingen of organisaties die zich toeleggen op het verhogen van de kennis en 

vaardigheden van trainers in specifieke disciplines van het waterskiën. Nuttige linken kan je 

terugvinden op www.waterski.be. Per discipline kan je een item “hoe leer ik …?” terugvinden.  

http://www.waterski.be/
https://www.waterski.be/federatie/opleiding-en-bijscholing/bijscholingen/trainersvereniging/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/opleiding-en-bijscholing/stagementoren/#breadcrumb
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
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3.3 Financieel kader voor trainers 

3.3.1 Start to ... 

 

 

Of de club nu extra trainers wil inzetten voor initiaties,  

of trainingen voor de leden wil aanbieden, …   

Met "start to..." wil WSV trainers en clubs  

bij elkaar brengen. 

 

 

3.3.2 Meer info over bijverdienen in een vereniging – wettelijke bepalingen 

 

Via de website van Waterski Vlaanderen kan je een overzicht vinden van 

de wettelijke bepalingen omtrent het bijverdienen in een vereniging. 

 

3.4 Tools voor trainers 

 

Waterski Vlaanderen voorziet zoveel mogelijk tools om trainers en clubs te helpen in hun sportieve 

werking. Hieronder een aantal voorbeelden.  

 

3.4.1 Jeugdsportlabel 

 

 

Aan de hand van het jeugdsportlabel willen we de clubs begeleiden naar 

een hoger niveau en hen dan ook belonen naar hun werking. 

Dit label biedt niet enkel de erkenning dat de club  

goed bezig is haar jeugdwerking uit te werken, maar  

kan door de ruime ondersteuning van Sport Vlaanderen  

hier een mooie subsidie aan koppelen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waterski.be/federatie/opleiding-en-bijscholing/start-to/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/clubservice/bijverdienen/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/jeugdsport/#breadcrumb
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3.4.2 Brevettensysteem 

 

Om kinderen te motiveren steeds een hoger niveau te behalen werd het 

brevettensysteem ontwikkeld. Er bestaan verschillende niveaus voor zowel waterski als wakeboard en 

dit zowel achter de boot als aan de kabel. 

Alle informatie hierover is terug te vinden op onze website. 

 

 

 

3.4.3 Get Fit 2 Ski  

 

Met het programma “Get Fit 2 Ski” willen we de trainers een tool geven om 

hun skiërs ook naast het water te begeleiden. 

Op onze website kan je onderstaande items uitgewerkt terugvinden: 

 

 

 

Hier kan je eveneens een trainersmodule terugvinden waar je niet alleen meer informatie vindt voor 

de trainers, maar waar je zelf ook een training kan samenstellen. 

Als trainer kan je de boekjes van GF2S steeds aanvragen op het WSV-secretariaat. 

 

https://www.waterski.be/federatie/gf2s/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/opleiding-en-bijscholing/brevetten/#breadcrumb
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3.4.4 Ethiek & gezondheid 

 

Op onze website kan je meer informatie terugvinden over thema’s zoals: 

• Grensoverschrijdend gedrag 

• Sportletsels 

• Doping 

• Get Fit 2 Ski 

Maar ook campagnes van Sport Vlaanderen zijn hier terug te vinden. Denk 

maar aan ‘Is kiezen verliezen’, ‘Smeerem”, “geestig gezond sporten”, “buiten 

sporten # smeerem”, “Time out tegen pesten”, enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waterski.be/federatie/ethiek-gezondheid/#breadcrumb
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Sleutelbegrippen 

Jeugdsportlabel 

Brevettensysteem 

Get Fit 2 Ski 

Gedragscodes 

Initiator 

Trainer B 

Trainersvereniging 

Anti-Doping 

VTS-Plus 

Verenigingswerk 

Start to… 

Smeerem 

 

 

Studievragen 

1. Welke kanalen of mensen hebben jou in het verleden al geholpen om je verder te ontwikkelen als trainer? 
Kan je er nieuwe bedenken of ideeën opdoen van jouw medecursisten? 

2. Welke soort bijscholingen, financiële kaders of tools voor waterskitrainers heb je in het verleden al gebruik 
van gemaakt? Wat waren de voor- en nadelen? En zou je ze opnieuw gebruiken of aanraden aan collega-
trainers? 

3. Heb jij het brevettensysteem in het verleden al gebruikt? Wat was je ervaring hiermee? 

4. Heb jij het Get Fit 2 Ski systeem in het verleden al gebruikt? Wat was je ervaring hiermee? 

 

 

Eind opdracht 

Neem tijdens de les notities. Noteer telkens jouw eigen antwoorden op de studievragen van hst 1, hst 2 (enkel 
vraag 2,3,4) en hst 3 (enkel vraag 2,3,4) die gedurende de les grotendeels aan bod zullen komen. Plan op het einde 
van de les een later moment in waarop je je eigen antwoorden herbekijkt. Pas aan als je tot andere inzichten bent 
gekomen (je kan gerust nog extra zaken gaan opzoeken) en finaliseer. Bezorg het finale document aan de docent 
tegen de volgende les. 

 


