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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

De figurenlijst bevat meer dan 70 verschillende figuren, waarvan je de meeste nog aan beide 

kanten kan uitvoeren. Deze figuren noemen we reverse figuren. Tweezijdigheid is in het 

figuurskiën zeer belangrijk. Als trainer moet je er dan ook op toezien dat eenmaal de skiër een 

figuur onder de knie heeft, hij van deze figuur ook de reverse leert uitvoeren. 

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de figuur krijg je een bepaald aantal punten. 

Vermits een figuurparcours slechts bestaat uit 2 keer 20 seconden heeft de skiër niet de tijd 

om al de figuren die hij kan uit te voeren. Hij zal dus een selectie moeten maken van de 

figuren die hij perfect kan uitvoeren (bij een val moet je doorgaan naar het volgende parcours 

en mag je het huidige parcours niet afmaken) en die eveneens veel punten opbrengen. 

Figuren uitgevoerd op 2 ski’s krijgen een lagere puntenwaarde dan figuren uitgevoerd op een 

monofiguurski. Bovendien duurt het veel langer om een figuur op 2 ski’s uit te voeren dan 

diezelfde figuur uit te voeren op een monoski. Dit is de reden dat een wedstrijdskiër al snel 

zal kiezen voor een figuurparcours op 1 ski.  

Technisch gezien is het figuren op een monoski nauwelijks moeilijker dan met 2 figuurski’s, 

maar het risico op vallen is veel groter. Bovendien zal je veel sneller blessures (o.a. 

Spierscheuren) oplopen bij een val met twee ski’s. Het is dus wel belangrijk om een 

beginnende figuurskiër de basisbewegingen aan te leren op twee figuurski’s (zie 

initiatorcursus), maar je moet snel overschakelen naar een figuurski. 

 

Omdat het figuren een zeer technische discipline is heeft de skiër veel geduld, wilskracht en 

doorzettingsvermogen nodig bij het inoefenen van de verschillende bewegingen. Bovendien 

zal je steeds een trainer of trainingspartner nodig hebben die je zegt wat er reeds in orde is en 

waar je nog aan moet werken. De kunst van een goede trainer is om de belangrijkste fout aan 

te pakken zodanig dat de houding van de skiër verbetert. 

 

De opbouw van de figuren is vanzelfsprekend. Begin met het trainen van een kwart draai, 

daarop volgt een halve draai om over te gaan naar een volledige draai,… 

Wanneer je de figuren aan je goede kant goed beheerst, moet je de reverse figuren inoefenen. 

Verder leer je eerst de figuren tussen de hekgolven om hen daarna uit te proberen over de 

hekgolf. Vervolgens zullen we in de cursus Trainer B ook de toeholdfiguren (voetje aan de 

lijn) en de steps (met 1 voet over de lijn stappen) bespreken. 
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Voor de training moet de figuurskiër zich steeds opwarmen en stretchen. Met stijve spieren 

krijg je gemakkelijker kwetsuren en de bewegingen zullen dan niet soepel aanvoelen. Eerst en 

vooral kan je best een beetje spelen en springen over de golven, om vervolgens de 

gemakkelijke figuren uit te voeren. Daarna kan je best tijd besteden aan het aanleren van de 

nieuwe figuren om te eindigen met het eventuele wedstrijdparcours. 

 

In de cursus initiator waterski werden de figuren op 2 ski’s reeds aangeleerd. Toch zullen we 

deze hier nog eens herhalen. Onderstaande figuren zullen in deze cursus worden besproken: 

 

Figuren op 2 ski’s: 

• Side slide 

• 180  

• 360 

• 180 golf 

 

 

Figuren op een monoski: 

• Side slide 

• 180 

• 360 

 

Hekgolffiguren: 

• 180 golf 

• 360 golf 

Toeholdfiguren: 

• Toehold 180 

• Toehold Side slide 

• Toehold 180 golf 

 

Stepover line: 

• Line back 

• Line front 
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Hoofdstuk 2 Materiaalkennis 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• het juiste materiaal te kunnen aanbieden aan je leerling. 

 

2.1 Koord & hendel 

 

2.1.1 Koord 

 

Bij het figuren zijn zowel de lengte als de samenstelling van de treklijn vrij te kiezen. Dit is 

afhankelijk van persoon tot persoon en achter welke boot de deelnemer zijn parcours 

uitoefent. Hij moet immers de beste hekgolf hebben of helemaal geen hekgolf. 

 

Over het algemeen zal je in de handel touwen van 12 meter, met 3 verlengstukken (1m, 1m en 

½ m) terugvinden. 

 

Wat betreft het materiaal van het touw kan je kiezen tussen polyethyleen of spectra. Een 

spectra touw bevat helemaal geen rek meer, wat voordelen, maar ook nadelen met zich 

meebrengt: 

• Voordeel: je hebt meer contact met de boot, als je aan een touw zonder rek skiet. 

• Nadeel: bij het landen na een sprong heb je geen extra rek meer om de schok op te 

vangen. Je zal de trekkracht van de boot meteen voelen. 

 

Zoals in de  cursus initiator waterski reeds besproken is de release hier zeer belangrijk voor de 

veiligheid van de skiër. 

 

2.1.2 Hendel 

 

Met deze hendel kan je zowel handfiguren als toeholdfiguren uitvoeren.  
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Figuur 1: Figuurhendel 

In de hendel zit een voetlap om figuren uit te voeren waarbij je op één been skiet en waarbij 

met de vrije voet getrokken wordt i.p.v. met de handen. Deze voetlap hangt tussen de twee 

gelijke benen van de Y. 

Hij is verschuifbaar zodat, als de trekkracht via de voetlap wordt opgevangen, hij zich 

aanspant en de voet omsluit. 

 

  

Figuur 2: Figuurhendel met voetlap en rekker 

 

Op bovenstaande tekening kan je zien dat de hendel naast deze voetlap ook nog beschikt over 

een rekker die ervoor moet zorgen dat de voet zo hoog mogelijk komt te zitten. Het is zeer 

belangrijk dat deze rekker kan springen wanneer er teveel spanning op komt te staan.  

Sommige skiërs gebruiken een fietsband 

of een andere rekker. Deze zal echter niet 

kappot springen bij een val, met 

mogelijke blessures als gevolg. 

 

Tegenwoordig zijn er ook figuurhendels, 

speciaal gemaakt voor toeholdfiguren. 

Deze hendels hebben een smaller 

handvat, waardoor het roteren zal 

vergemakkelijken. 

 

  

Figuur 3: Figuurhendel met klein handvat 
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2.2 De figuurski(’s) 

 

2.2.1 De lengte van de ski 

 

Een figuurski is korter en breder dan een combiski. Zo kan de skiër met lagere snelheid op het 

water blijven staan. De lengte van de ski ligt gemiddeld tussen 90 en 120 centimeter. De 

maximum breedte is 30% van de lengte van de ski. 

 

Het gebruik van de ski en de grootte van de skiër bepalen in grote mate de afmetingen van de 

ski. In onderstaande tabel kan je zien dat ski’s voor handfiguren groter (langer en breder) zijn 

dan deze speciaal gemaakt voor voet aan de lijn. 

Tabel 1: Afmetingen figuurski (hand en voetski's) 

SKIS FOR HANDS SKIS FOR TOEHOLDS 

Length Width Weight Length Width Weight 

Inches1 cm Inches cm Gramms Inches cm Inches cm Gramms 

41 104.1 11.00 27.9 1120 38 96.5 10.25 26.0 920 

42 106.7 11.25 28.6 1160 39 99.1 10.50 26.7 1000 

43 109.2 11.50 29.2 1220 40 101.6 10.75 27.3 1060 

44 111.8 11.75 29.9 1280 41 104.1 11.00 27.9 1120 

 

Bij handfiguren sta je met beide voeten op de ski, terwijl je bij toeholdfiguren een voet aan de 

hendel houdt, waardoor je het lichaamsgewicht meer naar voor brengt. De ski komt platter op 

het water te liggen, waardoor het contactoppervlak met het water vergroot en de ski kleiner 

mag zijn. Dit maakt dat je eveneens gemakkelijker zal kunnen roteren. 

 

2.2.2 De vorm van de figuurski 

 

 

Figuur 4: Ski for hands 

 

Figuur 5: Ski for toeholds 

 

                                                 

1 1 Inche is 2.54 cm 
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Eerder hebben we reeds besproken dat de breedte van de ski 30% mag zijn van de lengte van 

de ski. Bij figuurski’s voor handfiguren worden beide kanten van de ski meestal afgevlakt 

(Figuur 4), wat maakt dat de ski in zijn totaliteit meer oppervlakte zal hebben (meer opwaartse 

kracht). Hierdoor zal je bij hekgolffiguren beter kunnen afstoten en landen. 

Figuurski’s speciaal ontworpen voor toeholdfiguren hebben meer afgeronde kanten (Figuur 5) 

omdat je hier vooral rotaties zal uitvoeren en dit gemakkelijker draait. 

 

Daarnaast zijn er ook figuurski’s met een 

rubberen rand (Figuur 6). Deze zijn 

minder agressief.  

Dit komt omdat de rand van de ski 

minder scherp is (Figuur 7), waardoor 

deze minder snel water zal scheppen. 

Deze ski’s zijn ideaal voor beginnende 

figuurskiërs en voor toeholdfiguren. 

 

Figuur 6: Figuurski met een rubberen rand 

 

Figuur 7: Figuurski met rubberen rand (doorsnede) 

Ski’s zonder rubberen rand daarentegen zijn gemaakt voor de betere skiërs. Deze snijden 

beter naar de hekgolf toe, maar je zal gemakkelijker vallen bij het maken van een verkeerde 

beweging. 

 

2.2.3 De bindingen 

 

2.2.3.1 Plaatsing van de bindingen 

 

De bindingen staan niet zoals bij het slalommen recht achter elkaar, maar onder de natuurlijke  

hoek als je een been achter het ander brengt. 

De bindingen moeten zo geplaatst worden dat 

het centrum van het enkelbeen in het 

middelpunt van de ski staat (bij 2 figuurski’s). 

Op de monofiguurski staat de voorste binding 

1 à 2 centimeter naar voren.  

 

Figuur 8: Middelpunt van de ski 

Bij toeholdfiguren sta je dan weer wel volledig in het midden omdat je daar meer op je tenen 

staat. 
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De achterste binding moet zo geplaatst worden dat deze 45° gedraaid staat ten opzichte van de 

middellijn. Hierdoor zal de figuurskiër gemakkelijker door de knieën kunnen plooien. 

Bij een te grote hoek ga je niet voldoende door de knieën kunnen gaan, terwijl je bij een te 

kleine hoek je bij het landen teveel naar voor zal leunen. Bovendien moet de voet in het 

midden van de ski staan. 

 

Figuur 9: Achterste binding - 45° 

 

2.2.3.2 Soorten bindingen 

 

We kunnen verschillende soorten bindingen onderscheiden. De “Soft boots” zijn bindingen 

die vast op de figuurski staan en waar je voet loskomt bij een val.  

    

Figuur 10: Soft Boots 

 

“Hard boots” daarentegen worden gebruikt zoals in het sneeuwskiën. Bij een val zal niet je 

voet uit de binding komen, maar zal de binding loskomen. 

   

Figuur 11: Hard Boots 
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Opgelet, zie dat je de binding aanpast aan je gewicht zodat deze bij een val zal loskomen.  

 

 

Sleutelbegrippen 

Binding 

Figuurhendel  

Figuurski 

 

Voetlap 

 

 

 

Studievragen 

1. Ik ben een beginnende figuurskiër (lengte 1m70 – gewicht 65 kg), welke ski heb ik nodig? 

2. Hoe plaats ik mijn bindingen op een figuurski? 

3. … 
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Hoofdstuk 3 Basis 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• een skiër in de juiste basishouding (figuren) te plaatsen en eventuele fouten te verbeteren. 

 

3.1 Basishouding 

 

Het belangrijkste in het figuren is een correcte en perfecte basishouding: 

• Je lichaamszwaartepunt moet steeds boven je ski gepositioneerd zijn. Dit kan je het 

best bekomen door op je tenen te duwen. Wanneer de trainer de hendel loslaat bij de 

droogtraining mag je niet achteruitvallen. 

• Je gewicht moet eveneens verdeeld zijn over beide voeten.  

Een slechte gewichtsverdeling is een veel voorkomende fout. Wanneer waterskiërs 

overstappen van een slalomski naar een figuurski zijn ze gewend om van richting te 

veranderen door weg van de boot te leunen. Bij het figuren moet je gewicht boven je 

ski zijn. 

• Enkels en knieën plooien (knie op de punt van je ski proberen te brengen) 

• Het bovenlichaam rechtop houden 

• Ellebogen tegen de taille aandrukken 

• Schouders recht en open 

• De blik naar voor gericht 

• Hendel ter hoogte van de heup 

 

Enkels en knieën plooien: 

Wanneer de meeste waterskiërs met het figuren beginnen zijn ze gewend om op een slalomski 

of combiski's van richting te veranderen door louter van de trekkracht van de boot weg te 

leunen. Daardoor is het zwaartepunt gecentraliseerd op het achterste gedeelte van de ski's met 

het gewicht rustend op de hielen.   

Dit is fijn tegen hoge snelheden op ski's met vinnen, maar figuren is totaal anders. Langzame 

snelheden van 22 tot 35 km/u op ski's zonder vinnen voelen in het begin heel slibberig aan.  
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Het buigen van de knieën helpt het stabiliseren van de ski's. Het lichaamszwaartepunt wordt 

verlaagd en de ski's sporen beter, maar het gewicht is nog altijd te ver naar achter voor een 

effectieve controle. Om het meeste voordeel uit de ski's te halen moet het gewicht naar voren 

gebracht worden, doch tezelfdertijd moet je een rechte lichaamsas behouden. Dit kan bereikt 

worden door het buigen van zowel de knieën als de enkels. De enkels vervullen een 

sleutelpositie die dikwijls vergeten wordt: 

• Ten eerste wordt de rug in een betere aslijn boven de ski’s gebracht wanneer de enkels 

geplooid zijn. Als je dan een draai maakt zal de aslijn meer over de ski's 

gecentraliseerd zijn, waardoor een betere balans verkregen wordt tijdens het uitvoeren 

van de figuur. Deze mogelijkheid van het behouden van een rechte aslijn wordt heel 

belangrijk wanneer je hekgolffiguren uitvoert, teneinde de landingen te 

vergemakkelijken.  

• Ten tweede zullen de ski’s gemakkelijker sporen wanneer het gewicht naar voor 

gebracht wordt. Hierdoor kan je beter manoeuvreren. Je zal nu de 

richtingsveranderingen moeten uitvoeren door de ski’s te kantelen in plaats van door 

weg te leunen van de boot. Het plooien van de enkels zal het gewicht van de skiër 

meer op de voorkant van de ski’s plaatsen en tevens een positieve controle geven over 

de directe bewegingen. Deze gewichtsverplaatsing kan helpen bij alle figuren. Het is 

vooral belangrijk als je vooruitgang boekt in de hekgolffiguren. Neem als voorbeeld 

de hekgolf 360° draai, van voor naar voor (helikopter). Bij het naderen van de golf 

met het gewicht achter op de ski’s zal er een tendens zijn om achteruit te vallen of te 

gaan zitten. Veel skiërs compenseren dit door heel hard aan het touw te trekken 

teneinde zichzelf genoeg vooruit te trekken in de richting van de boot om recht te 

landen. Deze bijkomende krachtinspanning is overbodig. Door knieën en enkels 

gebogen te houden kan je de ski’s naar de golf kantelen en met een lichte ruk aan het 

touw landt de skiër in dezelfde positie als die waarin hij gestart is - volledig recht en 

op de tenen - klaar om over te gaan naar de volgende figuur. De enkels gebogen 

houden vereist oefening en concentratie. In het begin zal je het moeilijk vinden en 

meer dan waarschijnlijk zullen de spieren in je benen snel vermoeid raken.  

 

De greep op de hendel tijdens het figuren: 

De hendel moet vastgehouden worden op een manier die gemakkelijk toelaat de hendel te 

grijpen tijdens het ronddraaien. Hiervoor is de handgreep die gebruikt wordt op bi-ski’s de 

meest geschikte. In voorwaartse positie wordt de hendel met beide handen langs boven 
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(handpalm wijst naar onder) vastgehouden. Als de skiër achteruit staat moet de hendel nog 

steeds horizontaal zijn, maar dan zijn de twee handen van onder, met de handpalmen naar 

boven. De handen drukken in achterwaartse positie tegen de rug aan van de skiër.   

Om de greep te veranderen van boven naar onder moet de skiër tijdens de rotatie een hand 

loslaten en zijn andere hand de hendel draaien om na een halve draai de hendel terug met 

beide handen vast te nemen (achter de rug). 

Op geen enkel moment er een tegenovergestelde handgreep voor. Indien dit zich toch 

voordoet komt er automatisch een blokkage voor het uitvoeren van de volgende figuur.  

 

 

Opdracht 

• Rollenspel: leer iemand uit je klas hoe hij in de juiste houding (figuren) kan gaan staan.  

• Bekijk verschillende foto’s van figuurskiërs en bespreek deze.  

 

 

Sleutelbegrippen 

Basishouding Lichaamszwaartepunt Gewichtsverdeling 

 

 

Studievragen 

1. Beschrijf de juiste houding van de slalomskiër.  
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Hoofdstuk 4 Opbouw van de oefenstof (leerlijn) 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• te kunnen werken met de “Tournament Trick Value Chart” en de afkortingen van de 

verschillend figuren te kunnen gebruiken; 

• elke van deze figuren aan te leren (met gebruik van een correcte opbouw); 

• een foutenanalyse van elke figuur op te maken. 

 

Alvorens we de opbouw van de figuren gaan bespreken moet je de gebruikte afkortingen 

kennen. 

Tabel 2: Lijst afkortingen 

Afkorting Uitleg 

B Back, achterwaarts (elke figuur die achterwaarts eindigt wordt aangeduid met een B) 

F Front, voorwaarts (elke figuur die voorwaarts eindigt wordt aangeduid met een F) 

L Line 

T Toehold, voet aan de lijn, corde au pied 

W Wake, op de hekgolf, vague 

BB Back-Back (figuur van achter naar achter) 

FF Front-front (figuur van voor naar voor) 

BF Back-front (figuur beginnend achter, eindigend front) 

FB Front-back (figuur beginnend voor, eindigend achter) 

R Reverse (hiermee bedoelen we het spiegelbeeld van de voorgaande figuur) 

SS Side-Slide (90°) 

180 180° - halve draai 

O 360° - hele draai 

5 540° - anderhalve draai 

7 720° 
 

De meeste lesgevers denken dat je geen figuren kan geven op rivieren of op het kanaal. Plat 

water is niet altijd nodig. In het zog van de boot zullen er altijd minder golven zijn dan naast 

de boot. Bovendien is het aangeraden reeds gekende figuren te stabiliseren op  slecht water. 

Zo leer je stabieler staan (bij veel golven moet je nog meer door de knieën gaan). Opgelet, 

nieuwe figuren kan je best aanleren op vlak water. 

Hieronder kan je een tabel terugvinden waarin alle figuren met hun puntenwaarde staan. Dit is 

eveneens de officiële tabel. 
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INTERNATIONAL WATER SKI FEDERATION
Tournament Trick Value Chart 2009

WATER TURNS
2  SKIS 1 SKI

CODE DESCRIPTION N° Base Rev. Base Rev.

S Side Slide 1 20 20 40 40

TS Toehold Side Slide 2 - - 130 130 The following substitutions will be allowed:

B 180 F-B 3 30 30 60 60 a) A reverse turn may be indicate by the letter "R" alone.

F B-F 4 30 30 60 60 b) SS may be used for S in trick 1 & 2

O 360 F-F 5 40 40 90 90 c) OB may be used for BB in all tricks where it is normally used

BB B-B 40 40 90 90 d) T5B may be used to indicate a RT5B when it immediately

5B 540 F-B 50 - 110 -      follows a T7F.

5 F B-F 50 - 110 -

7 F 720 F-F 60 - 130 -

7B B-B 60 - 130 -

LB 180 F-B Stepover 6 70 70 110 -

LF B-F Stepover 7 70 70 110 -

TB 180 F-B Toehold 8 - - 100 100

TF B-F Toehold 9 - - 100 100

TO 360 F-F Toehold 10 - - 200 200

TBB B-B Toehold 11 - - 200 200

T5B 540 F-B  Toehold 12 - - 350 350

T7F 720 F-F Toehold - - 450 -

T5F 540 B-F Toehold 13 - - 350 -

WAKE TURNS
WB 180 F-B  14 50 50 80 80

WF B-F 15 50 50 80 80

WO 360 F-F 16 110 110 150 150

WBB B-B 17 110 110 150 150

W5B 540 F-B  18 310 310 310 310

W5F B-F 19 310 310 310 310

W7F 720 F-F 20 800 800 800 800

W7B B-B 21 480 480 480 480

W9B 900 F-B  22 850 850 850 850

W9F B-F 850 850 850 850

WLB 180 F-B  Stepover 23 110 110 160 -

WLF B-F Stepover 24 110 110 160 -

WLO 360 F-F Stepover 25 200 200 260 260

WLBB B-B Stepover 26 200 200 260 260

WL5B 540 F-B  Stepover 27 300 300 420 420

WL5LB F-B  Double Stepover    - - 500 500

WL7F 720 F-F Stepover 27A 700 700 700 700

WL9B 900 F-B  Stepover 27B 800 800 800 800

WL5F 540 B-F Stepover 28 300 300 420 420

WL5LF B-F Double Stepover    - - 500 500

WL7B 720 B-B Stepover 550 550 550 550

WL9F 900 B-F Stepover 28A 800 800 800 800

TWB 180 F-B  Toehold 29 - - 150 150

TWF B-F Toehold 30 - - 150 150

TWO 360 F-F Toehold 31 - - 300 300

TWBB B-B Toehold 32 - - 330 330

TW5B 540 F-B  Toehold 33 - - 500 500

TW5F B-F Toehold 34 - - 500 -

TW7F 720 F-F Toehold 35 - - 650 650

TW7B B-B Toehold 36 - - 650 -

TWLB 180 F-B  Toehold Stepover 37 - - 320 -

TWLF B-F Toehold Stepover 38 - - 380 -

TWLO 360 F-F Toehold Stepover 39 - - 480 480

TWLBB B-B Toehold Stepover 40 - - 480 480

TWL5B 540 F-B  Toehold Stepover 41 - - 600 600

TWL5F B-F Toehold Stepover 42 - - 700 -

TWL7F F-F Toehold Stepover 42A - - 800 -

WFLIPF Forward Somersault 43 800 - 800 -

WFLIPB Backward Somersault 44 500 500 500 500

SLB F-B  Ski Line 45 - - 350 350

SLF B-F Ski Line 46 - - 400 400

SLO 360 F-F Ski Line 47 - - 400 400

SLBB B-B Ski Line 48 - - 450 450

SL5B 540 F-B  Ski Line 49 - - 550 550

SL5F B-F Ski Line 50 - - 550 550

SL7B 720 B-B Ski Line 51 - - 750 750

SL7F 720 F-F Ski Line 52 - - 800 800

DBFL/WDFLIPB Wake Double Flip 53 1000 - 1000 -

BFLO/WFLIPBFT Wake Flip Full Twist 54 800 - 800 800

BFLBB/WFLIPBBBT Wake Flip Full Twist BB 56 800 - 800 800

BFLB/WFLIPBFB Wake Flip Half Twist B 55 750 750 750 750 Total pass 1 Total pass 2

BFLF/WFLIPBBF Wake Flip Half Twist F 57 - - 550 550

BFLLB/WFLIPBLB Wake Flip Twist Line Back 58 800 800 800 800

BFL5F/WFLIPB5F* Wake Flip 5 F 59 - - 850 850 TOTAL PASSES 1+2

BFL5B/WFLIPB5B* Wake Flip 5 B 60 - - 900 900

FFLB/WFLIPFB Forward Somersault with 180 back 61 850 - 850 -
FFLF/WFLIPFF Front with a Forward Somersault 62 850 - 850 -

Country

Points

Round

Run 1 Points Run 2

E&A TRICK SHEET

Name

First name

Category
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4.1 Figuren op 2 ski’s (herhaling initiatorcursus) 

 

Net zoals bij het slalommen leren we het figuren ook eerst op twee ski’s alvorens over te 

schakelen naar een monoski. Dit omdat we op twee ski’s stabieler staan.  

 

4.1.1 Side Slide (S - RS) 

 

Eens je gewend bent aan het skiën in de goede houding (zie basishouding) ben je klaar voor 

de side slide. Bij deze figuur maakt je ski een draai van 90°, zodat deze dwars op de 

vaarrichting komt te staan. 

  

Figuur 12: Side slide - droogtraining 

Zeer belangrijk is dat je in een vlotte beweging 

draait door je heup naar je hendel te brengen, 

zodanig dat de hendel zich in een rechte lijn 

tussen je heup en de boot bevindt (spanning op 

het touw houden). Buig goed door je knieën, 

breng een beetje druk op je ski’s door je voeten en 

knieën in te draaien en probeer je draaibeweging 

ter plaatse uit te voeren. 

Zeer belangrijk is dat je het hoofd gedurende de 

volledige beweging rechtop houdt. Het 

gemakkelijkste is dat je blijft kijken naar de boot. 

 

 

Tip 

Leerlingen die problemen hebben met het draaien moeten niet naar de boot 

blijven kijken. Wanneer je hen naar de zijkant laat kijken zullen zij 

gemakkelijker draaien. Opgelet, eens ze hebben gevoeld hoe het is om dwars 

op de vaarrichting te staan, kunnen zij de beweging ook uitvoeren terwijl zij 

naar de boot blijven kijken. 

 

 

 

Skiërs die problemen hebben met hun stabiliteit en steeds vallen in de draai 

kan je bijsturen door hen te vragen de achterste arm los te laten. De 

stabiliteit zal vergroten. Ook hier moet je achteraf weer aanleren om met 

beide handen aan de hendel te skiën. 
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Wanneer je de side slide onder de knie hebt moet je onmiddellijk de reverse leren. In het 

figuurskiën is het zeer belangrijk dat je steeds en zo snel mogelijk beide kanten aanleert. 

Zowel de side slide als de side slide reverse (op twee ski’s) tellen voor 20 punten mee. 

Bovendien is de side slide een bouwsteen voor al de volgende figuren (zie Tournament Trick 

Value Chart). 

 

 

Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• De skiër draait niet ver genoeg door 

Indien de skiër zijn beweging inzet met zijn schouders en niet met zijn heup zal hij na 60° 
niet meer kunnen draaien. Bovendien hebben veel skiërs schrik om te vallen, waardoor zij 
niet dwars op de draairichting durven te staan. 

• De skiër valt achteruit 

Doordat de skiër aan de hendel trekt zullen zijn schouders achteruit worden gebracht en 
strekt hij zijn benen, wat een val tot gevolg heeft. 

Dit verbeter je door de skiër te zeggen dat hij aan de boot moet trekken, niet de boot aan 
hem. 

 

4.1.2 Halve draai - 180° (B - F - RB - RF) 

 

We kunnen vier verschillende halve draaien onderscheiden, namelijk: 

• Back (B) 

• Front (F) 

• Reverse Back (RB) 

• Reverse Front (RF) 

 

180 Back wil zeggen dat je vanuit de normale basishouding 180° draait zodanig dat je 

achterwaarts komt te staan.  

Net zoals bij de side slide start je de beweging vanuit de heup. Wanneer de skiër links draait 

zal hij zijn linkerhand loslaten om die vervolgens kort tegen het lichaam tot achter zijn rug te 

brengen. Door de pols van de rechterhand te draaien tijdens de rotatie kan je gemakkelijker de 

hendel terug met beide handen vastnemen achter de rug. 
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Tip – doorgeven van de hendel 

Juist: 

    

Om de hendel achter de rug te brengen moet je de pols draaien.  

 

Fout: 

   

Op bovenstaande foto’s kan je zien dat de skiër zijn pols niet draait. Wanneer je dit niet doet 

zal je merken dat je de halve draai niet volledig kan uitvoeren en je de hendel niet kan 

vastnemen (achter je rug) met je vrije hand. 

 

 

Tip – rug recht houden 

  

Gedurende de hele beweging zal het hendel ter hoogte van 

de heup (juist boven je broeksriem) blijven en blijft de rug 

recht.  

Wanneer je skiër teveel naar voor hangt kan je hem zeggen 

de hendel omhoog te brengen. Hierdoor zal hij vanzelf 

rechter komen te staan. 

 

 

In de achterwaartse positie is het belangrijk dat je je rug recht houdt, je schouders opent en je 

hoofd goed rechtop blijft (kijk daarom steeds naar de horizon). Je knieën blijven steeds 

gebogen. 

 

 

 

 

 

 



 

Module 3 – Specifieke didactiek figuren – Y. Saintviteux, et al. – Juni 2010 26 

 

Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• De  skiër kan de hendel niet vinden achter zijn rug 

Breng de hendel tegen de rug naar achter. Zo weet je steeds waar de hendel is. 

  

• De skiër valt vooruit 

Door teveel naar voor te hangen zullen de ski’s 
wegglijden waardoor je met je neus op het water 
terecht komt. Breng de hendel tegen de rug ter 
hoogte van je heup. 

• De skiër valt achteruit 

Dit komt omdat de skiër teveel meegeeft aan de trekkracht van de 
boot, waardoor hij richting de boot zal vallen. Jij moet aan de boot 
trekken, de boot niet aan u. Opgelet, de hendel moet steeds tegen je 
rug blijven. 

 

 

 

• De skiër valt tijdens de draai 

Meestal komt dit omdat je benen niet voldoende werden geplooid. 

 

 

Eens de skiër in de achterwaartse positie staat moet hij ook terugkomen. Nu spreken we van 

180 Front. De skiër kan terugdraaien door een hand te lossen, zijn pols te draaien en 

tezelfdertijd zijn heup in te draaien in de richting waar hij vandaan komt. 

 

Met reverse back en reverse front wordt bedoeld dat je naar je moeilijke kant draait. De 

houding is hetzelfde als bij de gewone halve draai, maar hier zal een correcte houding nog 

belangrijker zijn. Ga goed door je knieën. 

 

4.1.3 Volledige draai - 360° (O - RO) 

 

Bij een volledige draai moet je denken aan twee keer een halve draai. Maar in plaats van terug 

te komen draai je door. Door twee halve draaien achter elkaar uit te voeren zal je meer 

stabiliteit hebben dan wanneer je te snel wil draaien. In het begin kan je tussen de twee halve 

draaien even pauzeren. Maar je moet er vervolgens voor zorgen dat je de 360 in een vloeiende 

beweging uitvoert. Anders zal je hier geen punten voor krijgen tijdens de wedstrijd. 
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Tip – doorgeven van de hendel 

Net zoals bij de halve draai moet je je pols draaien en de hendel kort bij de heup houden. Eens je de 
hendel met beide handen vast hebt, moet je de andere hand loslaten om door te draaien. 
Vermits dit een vloeiende beweging moet zijn mag je beide handen niet lang op de hendel houden, 
maar zorg ervoor dat je de hendel wel degelijk vast hebt alvorens je de andere hand los laat. 

      

 

 

Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• De skiër houdt de hendel niet tegen zijn lichaam gedurende de hele beweging, maar laat de 

hendel gaan alvorens de draai werd beëindigd. Hierdoor zal de skiër zijn vormspanning 
verliezen en vervolgens uit evenwicht geraken. 

• De skiër zal zijn benen niet voldoende plooien of zelf strekken waardoor hij zal vallen. 

 

4.1.4 180° Wake (WB - WF – RWB - RWF) 

 

Wanneer je de basisfiguren (rotaties) combineert met een sprong over de hekgolf zal je meer 

punten kunnen verdienen tijdens de wedstrijd. 

Opdat een hekgolffiguur zou scoren moet deze los van de golf worden uitgevoerd. Eerst en 

vooral moet je stabiel over de golf leren glijden om vervolgens scherper aan te snijden naar de 

golf waardoor je los zal komen van het water.  

 

Wake back (WB) 

Allereerst moet je als skiër naar de golf aansnijden. Dit doe je door je ski’s te kanten en je 

knieën naar voor te duwen. Naarmate je de golf nadert zal de spanning op je touw verhogen. 

Op de top van de golf moet je je optrekken aan het touw en direct de hendel achter je rug 

brengen. Net als bij de back wordt ook bij deze figuur de beweging ingezet vanuit de heup en 

de pols. Hou het hoofd goed recht en de knieën geplooid om niet uit balans te geraken (door je 

knieën te plooien hou je je zwaartepunt laag waardoor je je evenwicht gemakkelijker kan 

behouden). Je knieën dienen als schokdemper bij het landen. 
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Tip – aansnijden naar de golf 

 

Om van het midden over de golf te springen moet 
je vertrekken vanuit het midden van de twee 
hekgolven of zelfs nog dichter tegen de golf. 
Anders zal je teveel snelheid opgebouwd hebben. 

De meeste skiërs draaien te vroeg op de golf waardoor zij niet los komen van het water. Wanneer 
je wacht met draaien tot op de top van de golf zal je vanzelf loskomen van het water. 

“Wanneer je denkt dat je te laat bent om te draaien, ben je juist op tijd.” 
 

 

 

Foutenanalyse – 180 hekgolf  

De meest voorkomende fouten zijn: 

• De skiër draait te vroeg waardoor hij niet loskomt van het water. 

• De skiër kijkt naar beneden wat een val tot gevolg heeft. 

• Bij het snijden naar de hekgolf toe wil de skiër meehelpen en brengt hij zijn achterwerk naar 

achter. Het gevolg hiervan is dat hij de draaibeweging inzet met de schouders waardoor hij 
teveel op de tippen van de ski’s zal landen met een val tot gevolg. 

 

Wake Front (WF) 

De skiër bevindt zich nu aan de buitenzijde van de golf in een achterwaartse positie en moet 

dus terugdraaien (Wake Front). Hij zet zich in de holte naast de hekgolf in de juiste houding 

(knieën gebogen, rug recht, hoofd omhoog, ogen gericht op de horizon en hendel dicht tegen 

het lichaam) en snijdt terug aan naar de hekgolf door de heup naar binnen te kanten (de 

schouders blijven hierbij horizontaal). Snij niet te hard, want de golf is scherper van buiten 

naar binnen dan omgekeerd. Dit maakt dat je veel gemakkelijker los zal komen van het water. 

Eens op de top van de hekgolf zal je loskomen van het water om de omgekeerde halve draai 

uit te voeren. Ook hier moet je door je knieën gaan om de schok bij de landing op te vangen. 

 

De reverse van de wake back/front maak je op de andere hekgolf. Op twee ski’s is deze 

omgekeerde beweging niet veel moeilijker. Opgelet, je moet naar de andere kant draaien en 

bijgevolg je andere hand als eerste loslaten. 

 

 



 

Module 3 – Specifieke didactiek figuren – Y. Saintviteux, et al. – Juni 2010 29 

 

Tip - roteren 

Je draait steeds naar de richting waarin je naar de hekgolf toesnijdt. 

 Naar rechts aansnijden wil zeggen rechterhand lossen en rechts draaien. 

 Naar links aansnijden wil zeggen linkerhand lossen en links draaien. 

 

 

Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• De skiër draait te vroeg, waardoor hij niet loskomt van het water. 

• Wanneer de skiër terug naar voor draait kan hij de hendel niet meer bij zich houden. 
Hierdoor zal  hij met zijn tweede hand niet meer bij de hendel kunnen en zal hij naar voor 
vallen. 

    

Zeg je skiër de hendel steeds kort bij de heup te houden. 
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4.2 Basisfiguren op een monoski 

 

Onder basisfiguren verstaan we de figuren achter de boot, waarbij je niet moet loskomen van 

het water (surface figuren). Je moet deze figuren steeds rustig uitvoeren waardoor je meer 

stabiliteit verkrijgt. 

 

4.2.1 Side slide 

 

De techniek van een side slide op een monoski is te vergelijken met een side slide op twee 

figuurski’s. Je staat echter wel minder stabiel. Het plooien van de knieën wordt dus nog 

belangrijker. Wanneer je rechts voor staat zal je gemakkelijker naar rechts draaien. 

 

Figuur 13: Reverse side slide 

Bij de reverse zal je veel moeilijker kunnen draaien omdat 

dit tegen je voet is (Figuur 13). De ski zal tegenwringen. Je 

moet overdreven je heup, knieën en ski indraaien terwijl je 

schouders zoveel mogelijk naar de boot gericht zijn. 

 

 

Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• Om meer weerstand te kunnen bieden tegen het water zal de skiër zijn benen willen 
strekken. Dit verlaagt de stabiliteit met meestal een val als gevolg. 

• De skiër houdt zijn handvat te hoog, waardoor hij achteruit zal hangen en zijn evenwicht 
verliest. 

 

4.2.2 Halve draai - 180° (B – F – RB – RF) 

 

180 Back (B – RB) 

Het principe van de halve draai is hetzelfde als op twee ski’s (zie 4.1.2). Indien je rechts voor 

staat, kan je best de halve draai naar rechts uitvoeren, links voor (Figuur 14) zal de draai naar 

links gemakkelijker zijn. 
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Figuur 14: Back (B) 

 

De reverse back (RB) is moeilijker op een ski dan op twee ski’s of dan de gewone back 

omdat je achterste voet niet kan helpen bij het draaien (Figuur 13). 

Bij de 180 back staat je voet vooruit, waardoor je de ski naar voor kan duwen, maar in de 

reverse 180 back staat je voet achteruit. 

 

   

Figuur 15: Reverse back (RB) 

 

Back position (B – RB) 

We spreken van de back position wanneer de ski 180° draait, zonder dat je handen de hendel 

lossen en bijgevolg je bovenlichaam naar de boot gericht blijft. 

De back position wordt uitgevoerd aan de kant waar je voet voor staat. Dus indien je rechts 

voor staat wil dit zeggen dat je deze figuur uitvoert langs de rechtse kant. 

 

Het grote voordeel van deze houding is dat deze 180° veel sneller uitgevoerd kan worden dan 

een gewone 180°. Let op! Het is wel degelijk dezelfde figuur als de klassieke 180° draai. Je 
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mag beide uitvoeringen dus niet samen in je parcours steken. Voor slechts één van beide zal je 

punten krijgen. Deze figuur wordt gebruikt ter voorbereiding van de meeste back to back 

figuren. 

  

Figuur 16: Back position (B) 

Eerst en vooral moeten we stevig in de 

opgerolde positie kunnen staan. Je moet over 

de side slide in een keer doorglijden tot in 

achterwaartse positie. De hendel houden we 

tegen de leidende heup terwijl je tracht je 

schouders zoveel mogelijk naar de boot te 

houden. Het is in het begin wat zoeken, maar 

eens je deze houding gevonden hebt is dit 

veel gemakkelijker skiën dan achteruit te 

skiën. 

 

 

Tip 

Om ervoor te zorgen dat de ski 180° gedraaid is kan je als trainer zeggen dat de skiër met zijn 
zitvlak op de boot moet zitten (kakje op de boot leggen). Bovendien zal hij dan ook meer door de 
knieën gaan. 

 

 

Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• De skiër brengt de hendel niet op de heup. Wanneer hij de hendel een beetje laat gaan zal 

hij niet kunnen blijven staan, maar terugdraaien naar de voorwaartse positie of zal zijn ski 
water pakken en vallen. 

• Halverwege de 180° blijft de leerling steken en kan hij niet doordraaien tot de back position.  

De skiër moet in een vlotte beweging draaien en zodra zijn ski achteruit gaat moet hij 
voldoende gaan zitten (gewicht verdeeld op beide voeten).  
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Figuur 17: Back position 

reverse 

De reverse back position (RB) is een heel pak moeilijker 

dan de gewone back position. Bij de gewone back position 

heb je de hendel langs voor vast terwijl je bij de back 

position reverse de hendel via je rug op je zitvlak houdt 

(Figuur 17). Voor deze beweging moet je je dus helemaal 

opdraaien. Het is zeer moeilijk om in deze houding te 

blijven staan. 

Omdat deze figuur zo moeilijk is zal deze nog niet op 

niveau trainer B worden besproken. 

 

 

Front (F – RF) 

Om vanuit de 180° back terug naar voor te draaien laat je een arm los (je laat dezelfde hand 

los als deze die je losliet om in de achterwaartse positie te komen). Van zodra je terug in 

voorwaartse positie komt, neem je de hendel vast met beide handen en breng je hem tegen de 

heup. 

Om vanuit de back position naar voor te komen moet je de armen ontspannen (de hendel komt 

los van de heup). Je zal vanzelf terugdraaien. 

 

4.2.3 360° 

 

FF en FF(R) moeten na elkaar uitgevoerd worden om de volledige puntentelling te krijgen 

(2x90). Het zelfde geldt voor BB en BB(R). Meestal zal je voor een BB de back position 

uitvoeren omdat je dan je hendel niet moet doorgeven achter je rug. Wanneer je de BB hebt 

uitgevoerd sta je in de juiste houding voor de BB(R). 

 

Back-to-back (BB) 

We starten in de back position om vervolgens met de ski 360° te draaien. Om de figuur aan te 

leren moet je vanuit de back position terugdraaien om vervolgens de basis 180° naar de 

andere richting uit te voeren. De eerste keren zal je tussen beide halve draaien even pauze 

nemen. Dit moet echter evolueren naar een vloeiende beweging die niet te snel mag worden 
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uitgevoerd. Wanneer je te snel draait zal je gemakkelijker je benen strekken, wat je zeker 

moeten vermijden om niet te vallen. 

Bij het uitvoeren van deze back-to-back moet je de hendel steeds ter hoogte van je heup 

houden. Wanneer we in de achterwaartse positie komen moet deze stevig tegen de rug zijn.  

Het is belangrijk ook hier het hoofd, de rug en de schouders recht te houden. 

 

    

Figuur 18: Back-to-back (BB) 

 

De reverse back-to-back (RBB) is de tegenovergestelde figuur van de hierboven beschreven 

back-to-back. Vertrekkende vanuit de back reverse draaien we de ski 360° tot in de back 

position. 

    

Figuur 19: Back-to-back reverse (RBB) 

 

 

Info 

Tijdens de BBR moet je aan de hendel blijven trekken tot je kan eindigen met de hendel tegen de 
heup. De draaibeweging start steeds vanuit de heup. 
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Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• Bij het terugdraaien naar de back position zal je skiër de hendel laten gaan waardoor je je 
ski niet in achterwaartse positie krijgt.  

Je moet de hendel steeds tegen de heup houden. 

 

Front-to-front (O – RO) 

Net zoals bij de 360° op twee ski’s bestaat de Front-to-front (O) uit twee halve draaien die in 

één vloeiende beweging worden uitgevoerd. 

 

De Reverse Front-to-front (RO) is dezelfde figuur als de FF, maar je draait in de 

tegenovergestelde richting. 

 

4.3 Hekgolffiguren op een monoski 

 

Door hetzelfde basisprogramma (halve en hele draaien), te combineren met sprongen over de 

hekgolf kan je je puntentotaal behoorlijk opvoeren. 

Hou er echter wel rekening mee dat dit niet zo snel aangeleerd is omdat je de rotaties moet 

combineren met een sprong (je hekgolffiguur telt enkel wanneer je ski los komt van de golf). 

Bovendien moeten hekgolffiguren veel sneller worden uitgevoerd. Je blijft immers niet 

eeuwig in de lucht hangen. 

 

Alvorens op training te starten met hekgolffiguren kan je best even slalommen tussen de 

hekgolven, de basisfiguren achter de boot nog eens herhalen en enkele keren over de hekgolf 

springen. 

 

4.3.1 180 wake (WB - WF - RWB - RWF) 

 

Wake Back (WB – RWB) 

Snij langzaam naar de golf om op de top van de golf te draaien. Opgelet met twee ski’s kan je 

aansnijden van het midden tussen de twee golven. Op een monoski zal je korter op de golf 

moeten vertrekken. 
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Eens je loskomt van het water moet je snel draaien om vervolgens je hendel op je rug te 

brengen en om deze met je tweede hand vast te nemen. 

 

    

Figuur 20: Wake Back (WB) 

 

 

Info 

 

Indien je links voor skiet zal je het gemakkelijkst over de linker hekgolf 

kunnen draaien. Sta je rechts voor zal je best over de rechter hekgolf 
springen. 

 

 

Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• Sommige skiërs nemen de hendel niet snel genoeg vast, waardoor je naar voor zal vallen.  

 

De reverse wake back (RWB) is dezelfde figuur als de wake back, maar uitgevoerd over de 

andere hekgolf. 

 

Wake Front (WF – RWF) 

Ook het terugkeren (na de wake back) binnen de hekgolf is niet moeilijk. Om richting de golf 

te skiën moet je een beetje hangen naar de golf. Opgelet, vermits de golf van buiten naar 

binnen scherper is als van binnen naar buiten zal je veel gemakkelijker loskomen van het 

water. Je draait terug naar de voorwaartse positie.  

Indien je terugkeert van een 180 RWB spreekt men van een 180 RWF. 
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Figuur 21: Reverse Wake Front (RWF) 

 

 

4.3.2 360 wake (WO – RWO) 

 

Helikopter (WO – RWO) 

Om de helikopter voor het eerst uit te voeren kan je best buiten de hekgolf gaan staan om de 

figuur naar binnen uit te voeren. 

Indien je links voor staat ga je best buiten de rechter hekgolf staan om vervolgens de 

helikopter naar binnen uit te voeren (WO). Eens je terug binnen de hekgolf komt, breng je de 

hendel terug achter de rug en snij je door over de andere hekgolf. Je staat al in de goede 

positie (wrapped) om de helikopter terug naar binnen uit te voeren. 

 

Figuur 22: Van buiten naar binnen - R voor 

 

Figuur 23: Van buiten naar binnen - L voor 

 

Eens je deze figuur van buiten naar binnen kan uitvoeren moet je ze ook van binnen naar 

buiten leren. Dit is moeilijker, je moet harder aan het touw trekken om niet te ontrollen. 
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Figuur 24: Van binnen naar buiten - rechts  

voor 

 

Figuur 25: Van binnen naar buiten - links 

voor 

 

 

Tip – positie van het touw 

Het touw moet steeds weg zijn van de golf waarheen je draait.  

• Wanneer je van buiten naar binnen draait zal je touw dus steeds aan de buitenkant zijn. 

• Wanneer je van binnen naar buiten draait zal het touw zich bevinden aan de binnenkant. 
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Figuur 26: WO (helikopter) 

 

 

 

 

Tip – rotatie 

De hendel moet gedurende de volledige 
rotatie zo kort mogelijk bij het lichaam 
blijven. 

 

• Net zoals bij de andere figuren begin 

je vanuit de basispositie. 

• Vervolgens strekken we de armen en 

brengen we het achterwerk naar achteren. 

Dit maakt dat we aan het touw kunnen 

trekken zodanig dat je een slag in het 

touw krijgt en je de hendel achter de rug 

kan brengen. 

• Neem met je vrije hand de hendel 

achter de rug vast. Tezelfdertijd laat je de 

andere hand los om het touw voor je vast 

te nemen alvorens het touw gespannen is. 

De volledige trekkracht komt nu op je 

voorste hand (= trekken op het touw). 

• Om aan de eigenlijke figuur te starten 

moet je juist naast de golf (tussen de top 

van de golf en de witte spray) komen te 

staan. Je brengt je gewicht op het voorste 

gedeelte van de ski door knieën en enkels 

goed te plooien. De ski wordt gekanteld 

naar de golf. 

• Op het hoogste punt van de golf 

trekken we aan het touw (richting heup), 

om vervolgens het touw los te laten. 

Hierdoor zal je vanzelf ronddraaien. Van 

zodra je terug in voorwaartse positie 

komt, moet je de hendel met je vrije hand 

grijpen. 

• Zorg dat je landt met twee handen aan 

de hendel (opgepast deze moet dicht 

tegen de buik komen) en de knieën goed 

gebogen. 
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Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• Bij het inzetten van de helikopter draait de skiër zijn schouders richting de golf 

 
fout 

De skiër laat het touw gaan waardoor zijn 
schouders richting golf draaien. Het is 
belangrijk dat je de spanning van het touw met 
je voorste hand behoud tot op de top van de 
golf 

 
juist 

• De skiër draait te vroeg. Je mag pas draaien op de top van de golf. 

• Je neemt de hendel verkeerd vast bij het starten, waardoor je na de rotatie de vrije 

hand niet op de hendel kan plaatsen. 

Juist: 

     

Fout: 

    
 

 

360 Hand-to-hand wake (WO – RWO) 

Dit is eigenlijk dezelfde figuur als de helikopter, maar kan in het parcours uitgevoerd worden 

omdat je je niet moet opwinden. Deze volledige draai ligt aan de basis van tal van moeilijke 

figuren zoals onder meer de 540.  

 

Alvorens deze figuur aan te leren moet je de 360 achter de boot volledig onder de knie 

hebben. Want, bij de 360 golf moet je de hendel veel sneller achter je rug kunnen doorgeven. 

Wanneer je dit te traag doet, zal je figuur niet volledig af zijn voor de landing. 
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Figuur 27: WO (hand-to-hand) 

 

Als je links voor staat, stel je dan één meter buiten de rechter hekgolf op. Snij aan naar de top 

van de golf, trek aan de hendel en beëindig de figuur op dezelfde manier als tussen de golven. 

Je moet als het ware in de boot springen (hiermee bedoelen we richting de boot, niet opzij).  

Hierdoor zal je op de zelfde plaats draaien en niet uitwijken naar de zijkant.  

 

 

Tip – rotatie 

Sneller draaien wil niet zeggen vroeger draaien. Wacht tot je los komt van de golf alvorens de 
rotatie in te zetten (je moet draaien op het hoogste punt). 

 

Tracht zo snel mogelijk de reverse te oefenen op de andere hekgolf. Als ook deze goed gaat, 

moet je trachten om een van beide, van binnen naar buiten en de reverse van buiten naar 

binnen uit te voeren. Net zoals in een figuurparcours. 

 

 

Tip – figuurparcours 

Om de 360 wake (WO en RWO) zo snel mogelijk uit te voeren tijdens je figuurparcours kan je best 
tussen de hekgolven starten om de helikopter uit te voeren naar buiten (WO) en terug binnen de 
hekgolf komen met een 360 hand-to-hand (RWO).  

Indien je links voor staat, kan je best naar de rechterkant draaien. Zo zal je de 360 reverse (hand-to-
hand) aan je goede kant kunnen uitvoeren. 

 

 

Wake Back-to-back (WBB – RWBB) 

Vooraleer de Wake back-to-back uit te voeren, moet je de back-to-back achter de boot 

kunnen uitvoeren (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) en je comfortabel voelen in 

de back-positie zodat je je goed voelt bij het snijden naar de golf. Daarnaast moet je de WB, 

de WF en de reverse zonder fouten kunnen uitvoeren en met voldoende hoogte. 
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Indien je links voor staat moet je je links in de back 

position draaien. Je ski bevindt zich nu in een 

achterwaartse positie. 

Snij vervolgens naar de rechter hekgolf om 360° te 

draaien (naar rechts) en te eindigen in een 

achterwaartse positie met beide handen op je rug. 

 

 

     

Figuur 28: Wake back to back 

 

De figuur beginnen in een goede lichaamshouding is zeer belangrijk. Beide knieën moeten 

geplooid zijn, schouders zo recht mogelijk en armen tegen je heup (back position). Wanneer 

je naar de golf snijdt, moet je aan het touw trekken juist vooraleer je aan de draai begint. 

Hierdoor krijg je een beetje een slappe touw, zodat je in de achterwaartse positie kan landen 

(Er is helemaal niet veel slappe touw nodig wel juist genoeg om de figuur te beëindigen 

vooraleer je de boot voelt trekken). Trek je armen in en bereid U voor om de trekkracht van 

de boot op te vangen.   

Land met gebogen knieën, hoofd omhoog en rug redelijk recht.   

 

 

Meest voorkomende fouten 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• De armen worden in achterwaartse positie niet tegen de rug gehouden, waardoor je naar 
achter zal vallen.  

• De skiër neemt de hendel niet snel genoeg met beide handen vast, waardoor je naar voor 

zal buigen (uit balans). 
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De Reverse Wake Back-to-Back is iets moeilijker. Begin deze figuur buiten de golf in een 

gewone 180° B (beide handen op de rug) en landt binnen de golven na de 360° in de back-

position.   

 

     

Figuur 29: Reverse Wake Back to back 

 

Doe de RWBB op dezelfde golf als de WBB, maar dan van buiten naar binnen. Je start in 

achterwaartse positie (twee handen op je rug). Laat de hendel een beetje gaan om vervolgens 

krachtig aan de hendel te trekken, zodat je de hendel zo snel mogelijk (na sprong en rotatie) 

tegen de heup kan brengen. Je eindigt in back position. 
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4.4 Toeholdfiguren op een monoski (Cord au pied – voetje aan de lijn) 

 

Voordat we verder gaan met dit hoofdstuk willen we eerst zeggen dat wanneer je 

toeholdfiguren uitvoert er steeds iemand de release moet bedienen. Bij een val kan je immers 

niet meer zo snel loslaten. 

 

Toeholdfiguren leveren in een wedstrijd veel punten op, maar zijn riskant. Het minste 

evenwichtsverlies komt tot een val. Dit komt omdat je met je been minder kan corrigeren dan 

wanneer je de hendel in je handen houdt. Veel training is dus noodzakelijk. 

 

 

Figuur 30: Toehold basishouding 

De basishouding bij toeholdfiguren is: 

• hoofd omhoog, aangezicht naar de boot; 

• rug recht; 

• handen op schouderhoogte, handpalmen naar de 

boot gericht; 

• knie en enkel van het steunbeen geplooid; 

• hiel van het vrije been naar de knie van het 

standbeen brengen (spanning opbouwen); 

• tenen omhoog trekken. 

 

In het begin zullen je dijspieren van het skibeen snel vermoeid geraken. Wissel voet aan de 

lijn dus af met andere figuren. 

 

4.4.1 Voet in de hendel steken 

 

Skiën met de voet aan de lijn vergt veel oefening. Een goede droogtraining is dus heel 

belangrijk. Eens je je voet op een juiste manier in de hendel kan steken (aan de kant), kan je 

dit op het water oefenen. 

Alvorens je op het water gaat is het zeer belangrijk dat je nakijkt of de hendel groot genoeg is 

voor je voet.  
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Figuur 31: Voet in de hendel 

Na het starten met je beide voeten in de binding, maak je je achterste voet los (Figuur 31.1). 

Breng de hendel naar beneden, ter hoogte van de knie (Figuur 31.2). Vervolgens breng je je 

voet naar de hendel om deze langzaam in de toehold te steken (Figuur 31.3). 

Voel de tractie van de boot op je voet alvorens je handen te lossen. Je been moet aan de boot 

trekken, niet andersom. In dit laatste geval zal je achteruit vallen. Wanneer je je voet naar de 

knie van je steunbeen brengt zal je gemakkelijker de hendel kunnen loslaten zonder dat je 

voet naar voor getrokken wordt. 

Nadat je de hendel loslaat blijf je nog even naar voor hangen 

om je evenwicht beter te kunnen bewaren (Figuur 31.4) en  

 

Figuur 32: Voet in de hendel  

Figuur 33: T rechtkomen 

spreid je de armen op borsthoogte 

naast het lichaam (Figuur 31.5 & 

Figuur 32). Wanneer je stabiel 

staat kan je je langzaam 

corrigeren door je rug rechter te 

brengen (Figuur 33: T rechtkomen). 

De knie van je steunbeen blijft 

gebogen. 

 

 

Tip  

Indien een kindje zijn voet niet in de hendel krijgt laat je hem best starten met de voet in de 
hendel. In dit geval moet hij het touw vastnemen op de grote knoop. 

 

Eens je de voet in de hendel kan brengen is het belangrijk dat je skivastheid te trainen. Dit doe 

je door te slalommen tussen de hekgolven, zijwaarts glijden door de ski niet te kanten maar 

vlak te houden, hekgolfkruisingen en zelfs hekgolfsprongen uit te voeren. Probeer het glijden 
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niet zo ver door te zetten dat je in side slide komt, want dat is de moeilijkste van alle 

toeholdfiguren. Waag je daar pas aan als de halve draai met de lijn aan de voet geen 

problemen meer opleveren. 

 

4.4.2 Toehold back & Toehold front (TB & TF) 

 

     

Figuur 34: Toehold 180 (TB) 

 

Vertrek vanuit de basishouding (Figuur 34.1) en breng langzaam je trekbeen naar de skiknie. 

Vervolgens draai je weg van het losse been, door je knieën achterwaarts bij elkaar te brengen 

(Figuur 34.3). Terwijl je draait kijk je achteruit.  

Opgelet, je handen blijven gedurende de hele beweging ter hoogte van de schouders. Zo zal je 

steeds om de verticale as draaien en draai je niet scheef. Bovendien zal dit helpen je rug recht 

te houden. 

 

Wanneer je naar achter draait zal je een beetje naar voor hangen om het evenwicht te 

bewaren. Corrigeer vervolgens je houding door je borst te openen en je schouders naar de 

boot te brengen. Zo blijf je boven je ski en is het gemakkelijker om terug te draaien. 

 

 

Praktijktip 

Om achterwaarts te blijven staan mogen je knieën een beetje uit elkaar. Hiermee bedoelen we dat 
het trekbeen een beetje relax mag zijn.  

 

 

Training 

Als je in achteruit staat moet je het water voor jouw proberen te raken. Zo zal je stabieler komen te 
staan op je ski. Je leert je aanpassen aan de wind, golven,… 
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Om terug naar voor te komen moet je al draaiend de hiel van je vrije voet terug naar de knie 

van je standbeen brengen, zodat de spanning op het touw je niet onderuit trekt (Figuur 34.5).  

Eens je terug in vooruit komt, hang je best een beetje voorover om je evenwicht te zoeken. 

Vervolgens kom je langzaam rechter. 

 

 

Foutenanalyse 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• Wanneer je in achteruit je knieën niet samenbrengt zal je voorover vallen. Je kan dit 

corrigeren door je knieën terug bij elkaar te brengen en je handen ter hoogte van je 
schouders te brengen. 

 

• Wanneer je de hiel van je vrije been niet naar de knie brengt, maar laat meetrekken 

door de boot zal je achteruit vallen.  
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4.4.3 Toehold Side Slide (TS) 

 

   

Figuur 35: Toehold Side Slide (TS) 

 

Ook hier vertrek je vanuit de basishouding. Vervolgens draai je de heup en de ski 90° en 

breng je tegelijkertijd je vrije voet in dezelfde richting als je ski (Figuur 36). Hierdoor zal je 

gewicht vooral op je tenen komen.  

 

  

Figuur 36: TS fout 

Je moet trekken aan de boot om je evenwicht te behouden (jij moet aan de boot trekken, de 

boot niet aan jou) en de spanning op het touw te behouden. 

Schouders en aangezicht blijven gedurende de volledige beweging naar de boot gericht. 

Wanneer je terug naar voor komt mag je het bovenlichaam een beetje naar voor brengen. 

Hierdoor zal je meer controle verkrijgen op de voorkant van je ski. 
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Foutenanalyse 

De meest voorkomende fouten zijn: 

   

1. De skiër draait de voet van zijn vrije been niet in de richting van de ski.  

2. De skiër laat zijn been los, hij laat de boot trekken, waardoor hij achteruit zal vallen. 

3. De skiër brengt zijn handen niet ter hoogte van zijn schouders. Hierdoor zal hij 
moeilijker zijn evenwicht kunnen bewaren. 

 

4.4.4 Toehold wake back & Toehold wake front  (TWB & TWF) 

 

 

Figuur 37: TWB 

Eerst en vooral moet je weten over welke golf je het best springt. 

Wanneer je linker been je steunbeen is, neem je best de linker 

hekgolf, indien je rechts staat neem je de rechter hekgolf  

(Figuur 37). 

 

Start ongeveer een halve meter naast de hekgolf. Hiermee bedoelen 

we dat je je hiel niet op je knie moet brengen, maar dat je je vrije 

been licht mag laten hangen. 

 

Figuur 38: TWB - landing 

Snij vervolgens naar de golf. Eens je op de top van de golf komt, moet je 180° draaien door 

beide knieën samen te brengen. Opgelet, dit moet dubbel zo snel als bij de surface figuur. 

Wanneer je te traag draait zal je niet volledig voorbij de golf landen, maar op de golf, 

waardoor je zal uitglijden (Figuur 38). 
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Tip  

De meeste skiërs draaien te vroeg. Zelfs zeer goede skiërs draaien soms nog te vroeg wanneer zij een 
nieuwe figuur aanleren. Wanneer je denkt dat je te laat bent om te draaien zit je dus meestal goed. 

 

Let erop dat je in de draai de spanning op je been behoud, want van zodra je landt, zal de boot 

terug aan de hendel trekken. Als je hier niet op bent voorbereid zal de boot je onderuit 

trekken. 

 

Om terug naar voor te draaien moet je je lichaam een beetje richting de golf brengen en moet 

je wachten op de top van de golf om terug te draaien. Na de afzet moet je echt aan het touw 

trekken (hiel naar de knie) om niet achteruit te vallen. Dit vraagt zeker in het begin veel 

oefening. 

 

4.5 Stepover line op een monoski 

 

Het principe van de stepfiguren is dat in de draai één voet over de lijn wordt getild. Dit kan 

met of zonder ski, anders gezegd met een monoski of met 2 ski’s. Maar daar je sowieso op 

een voet moet draaien is het gemakkelijker om alle oefeningen uit te voeren op een monoski. 

Bovendien ligt de puntenwaarde op een monoski hoger. 

 

4.5.1 Line Back (LB) 

 

 

Figuur 39: Stepover front-back (LB) 
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Plaats je achterste voet naast je binding met je been iets opgetrokken (Figuur 39.1). Hou de 

hendel laag, ter hoogte van je onderbuik (Figuur 39.2) en tracht deze daar te houden. Breng je 

knie (niet je voet) van het vrije been over de koord en los tegelijkertijd je hand aan de kant 

van je ski (Figuur 39.3). Zo zal je je evenwicht beter kunnen bewaren in de achterwaartse 

positie. Eens je been over de koord is breng je de hendel evenwijdig aan je steunbeen (Figuur 

39.4) (tegen je been plaatsen) en plaats je je vrije voet op het water. Niet volledig natuurlijk, 

maar de tenen raken het water (Figuur 39.5). Plaats je benen uit elkaar om je evenwicht beter te 

bewaren en breng je vrije hand ter hoogte van je schouders.  

 

 

Foutenanalyse 

De meest voorkomende fouten zijn: 

    

1. De skiër laat de verkeerde hand los, waardoor hij minder stabiel staat. 

2. De skiër brengt zijn voet en been over het touw in plaats van zijn knie over het touw te 
plaatsen. Hierdoor zal hij achteruit vallen. 

Soms leert men om eerst de voet op het touw te plaatsen en dan door te draaien. Dit 
heeft als nadeel dat: 

• Dit wel zal lukken voor deze figuur, maar je problemen zal ondervinden voor alle 
andere tstepfiguren. 

• Je tijdens een wedstrijd geen punten krijgt wanneer je voet het touw raakt. 

3. Benen zijn gestrekt 
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4. De skiër houdt de benen tegen elkaar. Je staat pas in evenwicht wanneer je de benen 
opent en de voet blijft naar boven (tenen moeten het water tikken). 

5. De skiër plaats de hendel verkeerd. Doordat hij de hendel evenwijdig aan het water 
houdt kan hij niet voldoende aan de hendel trekken en zal hij in een verkeerde positie 
komen te staan. Wanneer hij de hendel tegen het steunbeen houdt kan hij zijn rug 
rechter houden en kan hij meer weerstand bieden aan de trekkracht van de boot. 

6. De skiër brengt de vrije hand naar beneden. Hierdoor zal hij voorover vallen. 

 

4.5.2 Line Front (LF) 

 

 

Figuur 40: Stepover back-front (LF) 

Om terug naar voor te draaien moet je de knie terug over het touw brengen Figuur 40.2) en de 

hendel kort bij je houden (Figuur 40.3). Draai compact en op dezelfde plaats. Van zodra je 

terug in voorwaartse positie staat neem je de hendel met beide handen vast Figuur 40.4). Met 

een hand kan je de trekkracht van de boot immers niet houden. 
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Foutenanalyse 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• Je opent volledig bij het terugdraaien, hierdoor zal je hendel in het rond zwaaien en val 
je achteruit (zie afbeelding 1&2). 

  

• Je strekt je been bij het terugdraaien. Denk eraan dat je je knie over het touw moet 

brengen en niet je voet of been. 

• Je neemt de hendel te laat met beide handen vast waardoor je deze niet kan houden. 

• Je brengt de hendel te hoog. Deze moet steeds ter hoogte van je onderbuik zijn. 

 

 

Sleutelbegrippen 

360 Hand-to-Hand (WO) 

360 Wake (WO) 

Back (B) 

Back position (B) 

Back-front 

Back-to-back (BB) 

Front (F) 

Front-back (FF) 

Front-to-front (FF) 

Halve draai (180°) 

Hekgolffiguren (wake turns) 

Hele draat (360°) 

Helikopter (WO) 

Line 

Line Back (LB) 

Line Front (LF) 

Side slide 

Stepover (line) 

Toehold 

Toehold 180 (TB) 

Toehold Side slide (TS) 

Toehold Wake Back (TWB) 

Toehold Wake Front (TWF) 

Toeholdfiguren 

Tournamant trick value chart 

Wake 

Wake Back (WB) 

Wake Back-to-Back (WBB) 

Wrapped 
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Studievragen 

1. Wat betekend TWBB / SLB / TO? 

2. Leg de  side slide / 180 / wake back / …. uit. 

3. Wat bedoelen we met reverse? 

4. Op welke golf start je de Wake Back-to-Back indien je rechts voor staat? 

5. Wat is de basishouding bij toeholdfiguren 

6. Wat zijn de meest voorkomende fouten bij een side slide, 180,…? 

7. Wat wordt er bedoeld met back, front, hand-to-hand, back-to-back,…? 

8. Wat is een backposition en hoe leer je deze aan? 

9. Wat is een helikopter en hoe leer je deze aan? Langs welke kant van de hekgolf ga je 
draaien? 

10. Welke figuren kan je allemaal aanleren met de voet in de hendel? Leg er een uit. 

11. …. 
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Hoofdstuk 5 Wedstrijd - Jureren 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• een figuurparcours uit te tekenen; 

• de basisregels van het reglement te kennen en te kunnen toepassen. 

 

5.1 Het parcours 

 

 

Figuur 41: Figuurparcours 

 
     

5.2 Internationaal technisch reglement (rule 15 – tricks) 

 

5.2.1 Het binnengaan in het parcours 

 

Een deelnemer mag voor de 50-meter boei weigeren het parcours in te gaan door zijn hendel 

in de lucht te gooien of losgekoppeld te worden door diegene die de "quick release" bedient 

en waarmee een signaal is afgesproken. Als, naar het oordeel van de meerderheid van de 

juryleden, de reden van zijn weigering niet acceptabel is, verliest hij het recht op die 

doorgang.   

Als de weigering van de skiër geaccepteerd wordt, moet de boot de gebruikelijke route 

afleggen en weer op het figurenparcours afgaan. De skiër moet bij terugkeer van de boot klaar 

zijn om te starten.   
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Als een skiër tussen de start en de toegangspoort merkt dat zijn materiaal beschadigd is, 

mogen de juryleden hem 3 minuten geven om zijn materiaal te repareren of te vervangen, en 

door te gaan met de wedstrijd. Wanneer de skiër niet klaar is wanneer de boot terug bij hem 

komt, zal dit beschouwd worden als een val. 

 

5.2.2 Als een skiër valt 

 

• Voor de eerste doorgang: verliest hij het recht op zijn eerste doorgang.  De boot moet 

hem ophalen en hem in de richting van de tweede doorgang brengen.  

• Na de eerste doorgang en voor de tweede doorgang, verliest hij het recht om door te 

gaan in deze ronde.  

 

5.2.3 Algemeen 

 

Elke deelnemer mag twee doorgangen door het figurenparcours maken waarin hij zoveel 

figuren mag uitvoeren als hij wil.  

 

5.2.4 Bootsnelheid 

 

De deelnemer mag voor iedere doorgang zelf een snelheid kiezen. Voor de bootsnelheid bij 

het onderdeel figuren is de skiër zelf verantwoordelijk, ervan uitgaande dat de snelheid vanaf 

50 meter voor het begin van het parcours constant wordt gehouden (Figuur 41 & 5.2.9). 

 

5.2.5 Het figurenparcours 

 

Twee stel boeien, 230 meter uit elkaar, geven het figurenparcours aan (Figuur 41).  Voor het 

einde van de doorgang telt alleen de tijdsduur van 20 seconden.  

 

5.2.6 Het timen van het figurenparcours start 

 

De positionering van de figuren mag gebeuren voor de toegangspoort, maar elke figuur die 

reeds werd voltooid voor de toegangspoort wordt bezien als buiten parcours. Indien de figuur 

afgerond wordt na de poort telt deze. 
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Nadat men de toegangspoort is gepasseerd begint het figuurparcours: 

• bij de eerste beweging die de skiër maakt om een surface figuur te maken; 

• als de skiër de hekgolf kruist om een wake figuur te maken. 

 

5.2.7 Het figurenparcours eindigt bij  

 

• het weerklinken van een kort, luid geluidssignaal, 20 seconden na de start van het 

parcours.  Voor het timen van de 20 seconden moet een automatische timer gebruikt 

worden. 

• een val van de skiër in het parcours.  

 

5.2.8 Handelwijze gedurende de twee figurendoorgangen 

 

De boot moet zo nauwkeurig mogelijk de route volgen die door de juryleden is aangewezen, 

inclusief de aanlooptijd voor iedere doorgang.  De tweede doorgang is in tegengestelde 

richting van de eerste doorgang.   

 

Als de skiër valt tijdens of op het einde van de eerste doorgang krijgt hij maximum 30 

seconden om zich klaar te maken voordat de boot hem komt oppikken. 

Indien de skiër niet gevallen is tijdens of op het einde van de eerste doorgang mag hij de boot 

vragen om maximum 45 seconden te stoppen tussen de twee doorgangen (zo kan hij van 

hendel en/of ski veranderen). 

In beide gevallen moet de skiër klaarliggen binnen de afgesproken tijd of hij verliest het recht 

op een tweede doorgang. 

 

5.2.9 De skiër bepaalt de snelheid 

 

De skiër vertelt de stuurman welke snelheid hij voor beide doorgangen wenst en/of hij kan de 

aanlooptijd, tot 50 meter voor het begin van het parcours, gebruiken om de snelheid te 

bepalen.  

Het is de skiër toegestaan om de snelheid te veranderen na de 50-meter boei (met inbegrip van 

elk moment tijdens de run zelf), maar dit is op eigen verantwoordelijkheid en hierdoor verliest 

hij het recht op een herkansing (reride) voor onjuiste snelheid. 
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5.2.10 Communicatie met de jury 

 

Skiërs (of andere personen) mogen tussen de twee doorgangen in niet met de jury 

communiceren om er achter te komen of er voor een figuur die zij in de eerste doorgang 

gepoogd hebben te maken, punten toegekend zijn. Uitgezonderd met betrekking tot zijn 

laatste figuur mag hij de vraag stellen of deze nog in tijd is. 

 

5.2.11 Officials 

 

Tijdens de wedstrijd geven de aanwezige juryleden (3 of 5) punten van op de kant. Vroeger 

moesten zij naar de skiër op het water kijken, nu wordt er gefilmd en krijgen zij de beelden 

doorgestuurd. Wanneer de beelden life beschikbaar zijn, moeten er slechts drie juryleden zijn. 

 

Op het Wereldkampioenschap moeten echter wel vijf juryleden aanwezig zijn. Voor de World 

Cup en andere professionele wedstrijden volstaan 3 juryleden, mits video herziening. Op 

grote tornooien worden nog wel 5 juryleden aanbevolen. 

 

Na het figuurparcours krijgen de juryleden een onmiddellijke herhaling van de doorgangen op 

normale snelheid, zodat zij kunnen controleren wat zij geschreven hebben. Nadien is een 

herziening niet noodzakelijk. 

De volgende skiër mag tegengehouden worden om de video opname van de vorige skiër te 

herbekijken, maar de skiër mag hiervoor niet worden opgehouden tussen twee doorgangen. 

 

De juryleden moeten onafhankelijk van elkaar de figuren bekijken en optekenen.  Zij moeten 

iedere figuur die een skiër probeert te maken noteren en zullen met betrekking tot iedere 

figuur de beslissing nemen: 

• of de figuur werd uitgevoerd volgens de regels die daarvoor gelden;   

• of de figuur werd gestart na het begin, of werd voltooid voor het einde van de 

doorgang.  

 

Er mag een jurylid in de boot zitten om de snelheid te controleren en om de koers van de boot 

in de gaten te houden. De juryvoorzitter mag de piloot tot jurylid in de boot benoemen ingeval 

een TV of back up camera vanuit de boot wordt bediend. 
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Wanneer de jury in de boot voelt dat de skiër recht heeft op een herkansing (om eender welke 

reden) moet hij dit communiceren met de juryleden van dat onderdeel, die de beslissing zullen 

nemen. 

 

De skiër mag een "release-persoon" aanwijzen om in de boot de release te bedienen dat door 

de deelnemer is geleverd. De skiër neemt de volle verantwoordelijkheid voor alle handelingen 

van de releaser op zich. Hij moet de startmeester hierover ten laatste inlichten als er nog drie 

skiërs voor hem zijn aan de start.   

 

Deze releaser zal als een deel van de uitrusting van de skiër beschouwd worden en iedere 

vertraging, door hem veroorzaakt, zal aan de skiër toegeschreven worden.   

De door de skiër gekozen releaser stelt de skiër bloot aan diskwalificatie als hij zich, 

mondeling of fysiek, bemoeit met de taak van de piloot of met die van het jurylid in de boot.  

 

De skiër is volledig verantwoordelijk voor elke ontkoppeling of defect van het apparaat, en 

een verzoek om een herkansing wegens te vroeg of niet bedoeld ontkoppelen zal niet 

gehonoreerd worden. De skiër mag de release van de organisatie gebruiken en neemt daarmee 

de volle verantwoordelijkheid van het toestel op zich. 

 

Het release mechanisme kan bestaan uit een mechanisch systeem of een touw gedraaid rond 

de skimast (dat wordt vastgehouden door de releaser). Wegens veiligheidsredenen mag het 

touw niet meer dan 1 meter van de mast komen en mag het geen knopen of splitsen bevatten 

(zie initiator waterski – materiaal en installaties). 

De releaser moet het touw in een bepaalde positie vastnemen of releasen. Wanneer hij een 

slap touw opvangt of extra lengte toestaat, zal de skiër gediskwalificeerd worden.  

 

De skiër mag een gewicht (tussen 20 en 50 kg), voorzien door de organisator, in de boot 

plaatsen2. Dit gewicht mag hij voor de mast of achteraan in de boot plaatsen. 

Indien in de boot een ballasttank aanwezig is mag deze leeg, halfvol (indien er een meter of 

indicator is om dit te verifiëren) of vol zijn. Dit dient echter op voorhand aan de skiërs worden 

meegedeeld en is voor alle skiërs gelijk. 

                                                 

2 Een figuurskiër die veel flips in het parcours heeft zal een grotere hekgolf willen en dus meer gewicht in de 

boot brengen. 
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5.2.12 Het timen van het figurenparcours 

 

Voor het timen van het figuurparcours wordt een “video trick timing system” gebruikt. De 

timing van het begin en het einde van het parcours werd reeds besproken in 5.2.6 & 5.2.7. 

 

Het apparaat dat een geluidssignaal geeft om het einde van de doorgang aan te geven moet 

zich in het midden van het parcours bevinden. Indien mogelijk, moeten er ook zulke 

apparaten aan beide einden van het parcours geplaatst worden. 

 

De tijdwaarnemer moet voor de jury het begin van iedere doorgang aangeven met een 

geluidssignaal dat anders is dan het signaal dat voor het einde van de doorgang wordt 

gebruikt.  

 

In het geval dat er een storing is en de tijd niet is opgenomen door de video of de back-up 

video, is een herkansing verplicht. 

 

Een andere mogelijkheid is dat de juryleden, onder toezicht van de juryvoorzitter, de tijd 

vaststellen door middel van de video. In dat geval moeten wel de ingangsboeien zichtbaar zijn 

op de video of de meerderheid van de jury moet beslissen dat de skiër in het parcours was 

toen hij aan zijn doorgang begon.  

 

Het einde van de 20 seconden wordt bepaald door de video meting. Een jurylid zal deze video 

meting nakijken. Afhankelijk van het systeem dat wordt gebruikt, kan hij al dan niet het 

signaal (start en stop) bedienen. Wanneer de juryvoorzitter akkoord gaat met deze vaststelling 

wordt dit de officiële tijd. 

 

De laatste figuur zal pas als volledig worden gequoteerd als de ski in de laatste frame op het 

water is. Als de juryvoorzitter niet akkoord gaat, is het de verantwoordelijkheid van de 

wedstrijdjuryleden om te bepalen of de figuur tijdig werd vervolledigd. 

Op Internationale tornooien kan de juryvoorzitter eventueel een tweede jurylid, van een 

andere nationaliteit, als tijdwaarnemer aanstellen in zijn plaats. Als deze twee juryleden het 

oneens zijn, moet de juryvoorzitter het meningsverschil oplossen. 

Het is aanbevolen dat voor Wereld of regionale titel wedstrijden twee juryleden aangeduid 

voor de tijdswaarneming worden gebruikt. 
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Het jurylid dat de video nakijkt wordt aangesteld voor het gehele tornooi. Videoopname is 

verplicht voor record en ranking list tornooien. 

Wanneer de video timing automatisch gebeurt, is het gebruik van een akoestisch apparaat 

optioneel. 

 

Wanneer de skiër denkt dat er een fout werd gemaakt in het opnemen van de tijd gedurende 

het parcours, kan hij dit doorgeven aan de jury, maar moet hij $250 betalen. De juryvoorzitter 

en de aangewezen tijdwaarnemers zullen de doorgang hertimen. Wanneer ze beiden niet 

akkoord zijn met de reeds aangegeven tijd, zal deze overschreven worden. De skiër krijgt 

enkel zijn geld terug als zijn protest werd aanvaard. 

 

5.2.13 Waardering voor figuren 

 

Om punten te krijgen voor een figuur moet de skiër in skipositie zijn of daarin terugkeren.  

Alleen figuren die opgenomen zijn in de figurenlijst van het reglement kunnen punten 

toegekend krijgen in een wedstrijd.  

 

5.2.14 Figuren aan het einde van het parcours 

 

Een figuur die niet voor het einde van de doorgang voltooid is, scoort niet.  

Een figuur die wel voor het einde van de doorgang voltooid is, scoort echter ook niet als de 

skiër toch nog valt als gevolg van die figuur, zelfs al valt hij na het einde van de doorgang.  

 

5.2.15 Het gebruik van videocamera 

 

De figuren worden gefilmd met een video camera vanuit de boot. Bij de gebruikelijke 

procedure wordt het signaal via zendsignaal naar de jurytoren verstuurd. Er wordt echter wel 

een back up gemaakt op de camera. Anders dan in 5.2.11 mogen de juryleden de video-

opname nakijken in volgende omstandigheden: 

•  op verzoek van de juryvoorzitter of de hoofdcalculator, als er door de calculators geen 

beslissing met meerderheid van stemmen te verkrijgen is over de uitgevoerde figuren.  
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• op verzoek van de juryvoorzitter of de hoofdcalculator, als er door de calculators geen 

beslissing met meerderheid van stemmen te verkrijgen is over het al dan niet 

toekennen van punten voor een figuur 

• in uitzonderlijke omstandigheden mag de juryvoorzitter de juryleden naar de video 

laten kijken, zodat de juiste score kan worden vastgesteld.  

• Op verzoek van een jurylid (en goedgekeurd door de juryvoorzitter) kan de video 

herbekeken worden om te evalueren of een figuur al dan niet punten krijgt. De jury 

bepaald hiervoor welke figuren ze willen herzien, het is niet de bedoeling om de 

volledige doortocht te herzien. 

De video mag enkel bekeken worden op normale snelheid. 

 

5.2.16 Figurenlijsten 

 

Voor aanvang van de wedstrijd kan geëist worden dat iedere skiër die deelneemt aan het 

onderdeel figuren, een lijst inlevert waarop de figuren zijn aangegeven die hij wil uitvoeren. 

De juryvoorzitter en de calculator stellen de precieze tijd vast waarop die lijst ingeleverd moet 

zijn, zowel voor de voorronde als voor de finale.   

Bij het invullen van de figurenlijst moet de officiële code gebruikt worden zoals aangegeven 

in de officiële figurenlijst. Reverse figuren moeten aangegeven worden met een R, 

voorafgaand aan de officiële code. 

In elk aangegeven figuurparcours mag de skiër maar één figuur en de daarbij behorende 

tegengestelde figuur (als die er is) noteren. 

 

Deze lijsten dienen vooral voor grote wedstrijden, zodat de scores snel kunnen worden 

berekend en bekend gemaakt. De lijst dient om de jury te informeren over de figuren die de 

skiër zal maken. Er is geen sanctie voor het niet volgen van deze lijst. 

   

Een deelnemer die verzuimt een figurenlijst in te leveren, wordt voor die figurenronde 

gediskwalificeerd.  Een skiër mag, indien hij dit wenst, voor de finale een andere figurenlijst 

inleveren. De figurenlijst zal, naar goeddunken van de juryvoorzitter, beschikbaar zijn voor de 

officials.  
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5.2.17 Scoren 

 

De calculator krijgt de scoredocumenten van de juryleden en beslist bij verschillen op basis 

van "meerderheid van stemmen" door de afzonderlijke documenten van de jury te vergelijken 

wat betreft:  

1. welke figuur werd uitgevoerd; 

2. werd de figuur volgens de regels uitgevoerd; 

3. werd met de figuur begonnen na het begin of werd hij beëindigd voor het einde van de 

doorgang. 

Als er voor meer dan één volgorde punten gegeven kunnen worden, zal de volgorde die de 

meeste punten oplevert genomen worden.  

 

Om een score te krijgen voor een figuur moeten zowel de figuur als de reverse figuur worden 

uitgevoerd in dezelfde doorgang. 

Voor tittelwedstrijden zal de plaats die de skiër toegekend krijgt op de rangschikking, enkel 

gebaseerd zijn op de resultaten die hij in de finale heeft behaald. De deelnemer met de 

hoogste score is de winnaar. 

 

5.2.18 Ex-aequo 

 

Als er een ex-aequo bestaat voor de eerste plaats, zal er een herhaling komen. Als er een ex-

aequo bestaat voor de tweede of derde plaats, zal de plaatsing beslist worden op basis van de 

hogere score in de voorronde. Als er dan nog steeds een ex-aequo bestaat, zal er een herhaling 

komen en moet er opnieuw geloot worden voor de startvolgorde. Deelnemers met een ex-

aequo mogen één doorgang door het figurenparcours maken tot er geen ex-aequo meer 

bestaat.  

 

5.2.19 Beschrijving en waardering van figuren 

 

a) Een figuur is een uitvoering die plaatsvindt tussen twee haperingen. Deze regel geldt 

echter niet voor de hapering in de 90° positie van de side slide. Er worden alleen punten 

gegeven voor één figuur en de daarbij behorende reverse figuur (als die er is), op twee ski's en 

de daarbij behorende reverse figuur (als die er is), op één ski onder ieder nummer in de tabel.  
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Bij overtreding van deze regel, zal alleen de hogere score van de herhaalde figuren tellen. 

 

Wanneer het niet duidelijk is welk de voorkant van de figuurski is (als gevolg van de 

plaatsing van de binding of de hoek), moet dit duidelijk aangegeven worden op de ski. De 

jury kan eisen dat de skiër een band of lint aan het voorste been aanbrengt. 

 

b) Een hekgolffiguur (wake turn) die niet los van het water en boven de kam van de hekgolf 

wordt uitgevoerd krijgt geen score.   

Nadat de ski door het water snijdt, volgt na de afstoot de rotatie of gebeurt de afstoot en de 

rotatie op hetzelfde moment. De rotatie kan echter niet ingezet worden voor de afstoot.  

Wanneer de tip van de ski per ongeluk het water raakt, wordt de figuur toch aanvaard indien 

de skiër meer dan 540° roteert. 

 

Om punten te krijgen voor een wake-flip, moeten beide voeten tijdens de uitvoering van de 

figuur op een bepaald moment hoger zijn dan het hoofd en in ongeveer dezelfde verticale lijn.   

 

De definitie van een voorwaartse wake-flip is:  een  voorwaartse salto die gedaan wordt in de 

lucht vanaf de hekgolf, waarbij de achterkant van de ski omhoog gaat over het hoofd terwijl 

het hoofd voorover en naar beneden gaat. Beide voeten moeten op een bepaald moment 

tijdens de uitvoering van de figuur boven het hoofd zijn in ongeveer dezelfde verticale lijn.  

 

Bij wake-flips met lichaamsrotatie (N°54, N°55 - zie trick value chart) moet de rotatie van het 

lichaam gelijktijdig met de flip gebeuren, niet ervoor of erna.  

 

c) De reverse moet in dezelfde doorgang onmiddellijk op de basisfiguur volgen. Iedere 

vorm van een 180° draai is echter wel tussen twee figuren toegestaan (positional turn). De 

tegengestelde figuur zal niet worden afgekeurd als de basisfiguur mislukt is of als de 

basisfiguur een herhaling is.  

 

Reverse figuren onder N° 5 (zie trick value chart) zijn gelimiteerd tot 360° draaien, maar 

mogen volgen op 360°, 540° of 720°. 

Reverse figuren onde N° 12 zijn gelimiteerd tot 540°, maar mogen volgen op 540° of 720°. 
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d)  Step-over-line figuren zijn pas voltooid als de vrije voet de ski of het water aanraakt, of 

als de opgetilde ski (indien op twee ski’s) het water aanraakt na de draai en voor de volgende 

figuur of het einde van de doorgang.  

 

De skiër mag zijn been niet over of op de lijn, de hendel of één van zijn armen leggen voor hij 

begint met de uitvoering van de draai. De step-over en de draai moeten gelijktijdig uitgevoerd 

worden.  

Om alle stepover figuren met succes te voltooien, of het nu FF, BB, FB of BF is moet de skiër 

als hij in een achterwaartse positie is, met minstens één hand tussen zijn benen door de hendel 

vasthouden.  

 

Als een stepover niet volgens de regels van een stepover wordt uitgevoerd, maar wel volgens 

de regels van een 180° of 360° draai op het water of over de hekgolf, zal de score nul zijn.  

 

Toehold stepover figuren worden hetzelfde beoordeeld.  De voet waaraan de hendel zit mag 

tijdens de uitvoering het water niet raken.  

 

e) Alle side-slides bestaan uit een draai van 90° vanuit de skipositie, om terug te komen in 

de oorspronkelijke skipositie. Of bij de side-slide de hendel nu in de hand of aan de voet is, de 

ski moet minstens twee meter in de 90° positie glijden.  

 

f) Bij de ski-line figuren moeten beide voeten op de ski zijn en in de lucht over de lijn gaan.  

De voeten mogen tijdens de draai op elk punt over de lijn gaan. Tijdens de uitvoering van de 

draai moet de lijn echter wel uit het water blijven.  Het onbedoeld raken van het schroefwater 

van de boot wordt hier niet mee bedoeld.  

 

g) Vanaf het moment dat de skiër de voetband aan zijn voet heeft, zal iedere uitgevoerde 

figuur waarbij de voet in de band opzettelijk de ski aanraakt nul scoren.  

 

h) Gedurende een doorgang mag de skiër maximum 6 flips uitvoeren. Onder flips behoren 

de nummers 43,44,53-62. 
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Deel 2 Lijsten 
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Hoofdstuk 1 Lijst met sleutelbegrippen 

 

In de volgende lijst zijn de belangrijkste begrippen opgenomen uit de cursustekst. 

 

3 

360 Hand-to-Hand (WO).......................................................................................................... 53 

360 Wake (WO) ....................................................................................................................... 53 

B 

Back (B) ....................................................................................................................... 24, 31, 53 

Back position (B) ............................................................................................................... 32, 53 

Back-front ........................................................................................................................... 21, 53 

Back-to-back (BB) ....................................................................................................... 33, 34, 53 

Basishouding ...................................................................................................................... 17, 19 

Binding ..................................................................................................................................... 16 

F 

Figuurhendel ....................................................................................................................... 12, 16 

Figuurski ............................................................................................................................. 14, 16 

Front (F) ............................................................................................................................. 24, 53 

Front-back (FF) ........................................................................................................................ 53 

Front-to-front (FF) .................................................................................................................... 53 

G 

Gewichtsverdeling .................................................................................................................... 19 

H 

Halve draai (180°) .................................................................................................................... 53 

Hekgolffiguren (wake turns) .................................................................................................... 53 

Hele draat (360°) ...................................................................................................................... 53 

Helikopter (WO) ...................................................................................................................... 53 

Hendel ...................................................................................................................................... 12 



 

Module 3 – Specifieke didactiek figuren – Y. Saintviteux, et al. – Juni 2010 70 

L 

Lichaamszwaartepunt ............................................................................................................... 19 

Line ................................................................................................................... 10, 21, 50, 52, 53 

Line Back (LB) ................................................................................................................... 50, 53 

Line Front (LF) ................................................................................................................... 52, 53 

S 

Side slide ................................................................................................................ 10, 23, 30, 53 

Stepover (line) .......................................................................................................................... 53 

T 

Toehold ........................................................................................... 10, 21, 44, 46, 48, 49, 53, 65 

Toehold 180 (TB) ............................................................................................................... 46, 53 

Toehold Side slide (TS) ............................................................................................................ 53 

Toehold Wake Back (TWB)..................................................................................................... 53 

Toehold Wake Front (TWF)..................................................................................................... 53 

Toeholdfiguren ............................................................................................................. 10, 44, 53 

Tournamant trick value chart ................................................................................................... 53 

Treklijn ..................................................................................................................................... 11 

V 

Voetlap ..................................................................................................................................... 16 

W 

Wake ............................................................................. 21, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 53, 54 

Wake Back (WB) ............................................................................................................... 36, 53 

Wake Back-to-Back (WBB) ..................................................................................................... 53 

Wrapped ................................................................................................................................... 53 

 


