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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• een slalompiste te kunnen tekenen (voor 4, 6 en 8 boeien).  

 

Slalom is meer dan de opeenvolging van hekgolfkruisingen. Een goed slalomparcours is een 

vloeiende beweging met een ritme van versnellen en vertragen. De skilijn mag niet slap 

hangen en de ski mag nooit los komen van het water. 

 

Een slalompiste bestaat uit 6 boeien, een in- en uitgangspoort en een botenkanaal. De boot 

vaart aan een constante snelheid door het botenkanaal terwijl de skiër door de ingangspoort 

skiet om vervolgens de 6 boeien te ronden, waarna hij door de uitgangspoort gaat. Heeft de 

skiër deze opdracht met succes volbracht, dan zal de snelheid met 3 km/u verhogen tot aan de 

maximum snelheid van 55 km/u voor de vrouwen en 58 km/u voor de mannen. Eens de skiër 

deze maximum snelheid heeft bereikt, zal het touw ingekort worden. Het spreekt vanzelf dat 

door het inkorten van het touw, de snelheid van de skiër ook toeneemt omdat hij hoger op de 

boot zal moeten skiën om dezelfde afstand te kunnen overbruggen. Meer informatie over het 

parcours zelf is terug te vinden in de cursus initiator waterski. 

 

 

Figuur 1: Slalompiste – afmetingen  

(geel: kanaalboeien – rood: uitgangspoort – groen: 55-meter boei) 
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De boot moet voor de 55-meter boeien op de gewenste snelheid zijn. Hiervoor heeft hij 

ongeveer 110 meter nodig. Dit wil zeggen dat je over een watervlak van ongeveer 600 meter 

of groter moet beschikken om een 6-boeien slalompiste te leggen. 

 

110 55 259 m 55 110 

589 m 

Figuur 2: Ruimte die nodig is voor een slalombaan 

 

Omdat we niet altijd beschikken over een watervlak dat voldoende groot is, wordt ook 

geskied op een 4 of 8-boeienpiste. Hierdoor kunnen we de afstand voor de 55-meter boeien 

vergroten.  

 

 

Figuur 3: 4-boeien piste 

 

In een 6-boeienpiste worden twee poorten bijgelegd. De ingangspoort zal 14 meter na de 

tweede boei worden gelegd zodat boei 1 en 2 worden overgeslagen. Hetzelfde geld voor de 

andere richting. Hierdoor heb je een langere aanloopbaan. 

Dit maakt dat de slalombaan steeds 82 meter naar achter wordt verschoven, waardoor je meer 

plaats hebt om op snelheid te komen. Een 4-boeienpiste kan gelegd worden op een watervlak 

van minimum 350 meter. 
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110 55 259 m 55 110 

 82 m 177 m (259m-82m) 

110 m 55 m  

177 m 82 m  

 55 m 110 m 

83 m 177 m 83 m 

343 m 

Figuur 4: Ruimte die nodig is voor een 4-boeien piste 

 

Wanneer je beschikt over een iets groter watervlak (min 479 meter) kan je gebruik maken van 

de 8-boeienpiste. Ook hier zal de piste telkens naar achter opschuiven, waardoor je een 

grotere aanloop krijgt.  

 

 369 m  

 110 m 259 m 

110 m 55 m  

259 m 110 m  

 55 m 110 m 

55 m 369 m 55 m 

479 m 

Figuur 5: Ruimte die nodig is voor een 8-boeien piste 

 

 

Figuur 6: 8-boeien piste 
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Vooraleer we verder gaan met deze cursus willen we meegeven dat droogtraining nog steeds 

belangrijk blijft. Wanneer je als trainer merkt dat je leerling een verkeerde houding heeft moet 

je hem aan de kant verbeteren (droogtraining). 

 

  

Figuur 7: Droogtraining 

 

 

Sleutelbegrippen 

4-boeienpiste 

6-boeienpiste 

8-boeienpiste 

 

Droogtraining 

 

 

 

Studievragen 

1. Teken een 4, 6 en 8-boeienpiste (slalom). 
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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 leerlingen. 

 

2.1 Koord & hendel 

 

2.1.1 Koord 

 

Het slalomtouw heeft vaste lengtematen. Na elke geslaagde doortocht aan de 

maximumsnelheid, wordt het touw ingekort doormiddel van de lussen in het touw. 

 

Figuur 8: Slalomkoord 

 

Tip bij de aankoop van een slalomtouw 

Bij de aankoop van een slalomtouw kan je kiezen tussen een touw met 8 inkortingen of met 10 
inkortingen. Enkel toppers hebben een slalomtouw met 10 inkortingen nodig. 

 

 Als trainer moet je erop toezien dat een beginnende slalommer steeds traint met het officiële 

touw. Dit omdat de vorm en de hardheid van de golf verschilt naargelang de afstand die men 

zich achter de boot begeeft. Dus wanneer men leert slalommen kan men dit best steeds doen 

aan een lengte van 18,25 meter (rood). 
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2.1.2 Hendel 

 

Een wedstrijdhendel bestaat uit een cilindervormige stok met een lengte van 30 +/-6 

centimeter en een diameter van 25 tot 28 millimeter.  

Het is aangeraden om jeugdige skiërs een hendel te geven met de kleinste afmetingen. 

Wanneer de hendel te dik is zal ons skiërtje zijn handen niet volledig kunnen sluiten rond de 

stok, waardoor hij een verkeerde trekkracht zal ondervinden op de armspieren. Wanneer de 

hendel te groot is zal je vooral gebruik maken van je hand- en onderarmspieren, terwijl je, bij 

de juiste grip, eerder je bovenarmspieren zal gebruiken. 

 

2.2 De slalomski 

2.2.1 De lengte en hardheid van de ski 

 

Je gewicht, lengte en bootsnelheid bepalen in grote maten de lengte en hardheid van de 

slalomski. Met onderstaande tabel kan je aan de hand van je gewicht en prestatie bepalen 

welke lengte van slalomski je nodig zal hebben. Met prestatie bedoelen we de snelheid 

waaraan je de piste neemt. Hoe beter je slalomt, hoe sneller je de piste kan nemen en hoe 

kleiner je ski mag zijn. 

We kunnen dit verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Wanneer je trager over het 

water skiet zal je dieper in het water zakken en heb je dus een grotere ski nodig. 

Hoe sneller je over het water beweegt, hoe kleiner het contactoppervlak kan worden. Kijk 

maar naar onze blootvoeters die door de snelheid zelfs geen ski’s meer nodig hebben. 

Lichaamsgewicht 

Vaarsnelheid 

26-30 mph 

42-49 km/u 

30-32 mph 

49-52 km/u 

32-34 mph 

52-55 km/u 

34-36 mph 

55-58 km/u 

27-50 kg 61” - 64” 61” - 64” 61” - 64” 61” - 64” 

50-55 kg 64” - 65” 64” - 65” 63” - 64” 63” - 64” 

55-64 kg 65” - 66” 64” - 65” 64” - 65” 64” - 65” 

64-73 kg 65” - 66” 65” - 66” 65” - 66” 64” - 66” 

73-82 kg 66” - 67” 66” - 67” 66” 66” 

82-91 kg 69” - 70” 69” - 70” 69” - 70” 67” - 68” 

91-100 kg 71” 69” - 71” 69” - 71” 69” - 70” 

+ 100 kg 71” 70” - 71” 70” - 71” 69” - 71” 

Tabel 1: Skilengte in vgl. met lichaamsgewicht en vaarsnelheid 
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Aan de hand van tabellen (met je lengte en gewicht) kan je niet enkel de lengte van je ski 

bepalen, maar ook de flexibiliteit van je slalomski. Flexibiliteit wordt uitgedrukt in AMP. Hoe 

groter de AMP, hoe stijver de ski. Hoe lager de AMP hoe flexibeler de ski. Als je een topski 

en een andere slalomski buigt (zet de staart van de ski op de grond, hou de tip van de ski vast 

en duw in het midden van de ski) en loslaat kan je een duidelijk verschil waarnemen. Je zal 

veel harder moeten duwen om een topski te buigen. Hoe stijver de ski, hoe gemakkelijker 

deze door de golf zal snijden, maar hoe moeilijker het zal worden om deze in het water te 

doen bijten. Wanneer de ski te stijf is zal deze zelfs de neiging hebben om uit het water te 

springen in de bochten. Hoe flexibeler de ski hoe meer deze zal plooien en hoe gemakkelijker 

je zal kunnen draaien rond de boei. De eerste malen dat je een slalompiste neemt kan je dan 

ook best een minder stijve ski nemen. 

Naarmate je beter en beter wordt neem je een slalomski die minder flexibel is. 

Ook het lichaamsgewicht is belangrijk bij het kiezen van een slalomski. Hoe meer je weegt 

hoe stijver de ski zal moeten zijn. Hoe minder je weegt hoe flexibeler. 

 

 

Praktijktips 

Vooraleer een ski aan te kopen kan je best eerst de raadgevingen (lengte en hardheid) van de 
fabrikant bekijken.  

 

2.2.2 De bindingen 

 

2.2.2.1 Soorten bindingen 

 

In het slalommen zijn er verschillende soorten bindingen. Wij gaan in deze cursus er twee van 

beschrijven. Namelijk de vaste binding en de skitech binding. 

 

 

Figuur 9: Vaste binding 

 

Figuur 10: Skitech binding 
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Om de bindingen gemakkelijk te positioneren koop je best een ski met inserts (dit wil zeggen 

dat de schroefdraad in de ski is verwerkt). Er zijn 6 inserts (3 langs beide zijde) voor de 

voorste binding (zie Figuur 12) en afhankelijk van het merk van de ski 4 of 5 inserts voor de 

achterste binding (zie Figuur 11). 

 

Figuur 11: Inserts achterste binding 

 

Figuur 12: Inserts voorste binding 

 

De vaste binding 

 

De inserts zijn niet compatibel voor alle vaste bindingen. Zo kunnen we verschillende vormen 

van vaste bindingen onderscheiden (zie Figuur 13). 

 

Figuur 13: De vorm van de vaste binding 

 

Merken zoals HO, D3, Jobé,… zullen eerder een vorm hebben zoals weergegeven in  

Figuur 13 B, terwijl Connelly eerder een rechte vorm heeft (Figuur 1A). 

Afhankelijk van het type inserts op de ski zal je dus ook het type binding moeten kiezen.  

 

 

Figuur 14: HO binding op de gepaste insert (HO ski) 

 



 

Module 3 – Specifieke didactiek slalom – M. Strobbe & N. De Rooster – Juli 2010 17 

Op onderstaande figuur kan je duidelijk zien dat een binding van O’Brien niet past op een ski 

van HO. 

 

Figuur 15: O’Brien binding op een HO ski 

 

Indien je echter toch wil combineren kan je in Amerika een ski bestellen, waarop de inserts 

aangepast worden aan de binding. 

 

Twee vaste bindingen 

 

In plaats van achteraan een open binding te nemen kan je eveneens opteren om twee botten te 

nemen. Ook hier heb je de keuze tussen hard boots en soft boots. 

 

Figuur 16: Hard Shell boots 

 

Figuur 17: Soft Shell Boots 

 

De skitech binding 

 

Omdat op deze binding geen vaste voet staat, is 

er meer ruimte om alle gaten te voorzien voor 

alle types van ski’s. 

Typisch aan deze binding is dat je net zoals bij 

de sneeuwskibinding de spanning kunt regelen 

door middel van een vijs. 

 

Figuur 18: De skitech binding 
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Deze spanning wordt bepaald door je gewicht. Wanneer deze te licht staat zal de schoen 

gemakkelijk loskomen tijdens het draaien. Wanneer hij te vast staat zal hij zelfs niet loskomen 

bij een val. Met alle gevolgen van dien. 

 

2.2.2.2 Afmetingen 

 

De voorste binding is steeds een vaste binding. Hierin zijn verschillende maten verkrijgbaar 

van XS tot XXL. Voor de achterste binding heb je de keuze tussen een open toe (vaste of een 

variabele binding) en een soort schoen (deze wordt niet verder besproken in de cursus trainer 

B). De variabele binding wordt rond de voet gesloten met behulp van een velcro, maar ook 

hier zijn er twee verschillende maten terug te vinden, namelijk standaard of XL. 

 

 XS S M L XL XXL 

Vaste binding  33-35,5 36-40 41-42,5 44-45 46-47,5 47,5-48,5 

 Standaard XL 

Variabele binding 38,5 - 45 43 - 48 

Tabel 2: Afmeting v/d voorste en de achterste binding 

 

Figuur 19: Vaste binding (achter) 

 

Figuur 20: Variabele binding (achter) 

 

2.2.2.3 De positie van de bindingen 

 

De voorste binding moeten zodanig geplaatst 

worden dat de hiel van de voorste voet in het 

midden van de ski komt te staan. (Figuur 21) 

Afhankelijk van de techniek van de skiër 

(backward, neutral or forward-position) kan je de 

binding nog iets naar voor of naar achter plaatsen. 

 

 

Figuur 21: Positie v/d voorste binding 
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Bij het plaatsen van het achterste voetje moet erop gelet worden dat er tussen de voorste 

binding en de grote teen van de achterste binding 12 millimeter ruimte is (Figuur 22.2). 

Wanneer je achterste teen de voorste binding raakt, worden je knieën en enkels geblokkeerd 

(Figuur 22.1). Indien je bindingen dan weer te ver uit elkaar staan zal je teveel gewicht leggen 

op je achterste binding, waardoor je te weinig controle zal hebben over je ski (Figuur 22.3). 

 

 

Figuur 22: Positie van de bindingen i.f.v. de houding 

 

 

Praktijktips 

Een beginnende slalommer kan je nieuwe bindingen en een nieuwe ski geven. Bij een skiër die goed 
kan slalommen mag je nooit ski en bindingen te samen veranderen. Door beide zaken samen te 
veranderen zal het verschil in houding op de ski te groot zijn. Je plaatst best eerst je oude binding 
op je nieuwe ski en schakelt na verloop van tijd over naar je nieuwe bindingen. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Hardheid van de ski 

Lengte van de ski 

Skitech binding 

Slalomhendel 

Slalomtouw 

Vaste binding 

 

 

Studievragen 

1. Teken een officieel slalomtouw en voeg de afmetingen toe 

2. Welke ski heeft een beginnende skiër van 40 kg nodig (lengte en hardheid)? 

Welke ski heeft een gevorderde skiester van 60 kg nodig (lengte en hardheid)? 

3. Welke bindingen werden besproken in de cursus en wat is het verschil ertussen? 

4. Hoe moeten de bindingen op de ski geplaatst worden? 
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Hoofdstuk 3 Basis 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• de basishouding van het slalommen aan te leren. 

 

3.1 Basishouding 

 

Om in de juiste basishouding te komen is het gemakkelijkst om je leerling op het droge met 

zijn voeten achter elkaar te laten plaatsnemen met gestrekte benen en hem vervolgens door de 

enkels en knieën te laten buigen (zie Figuur 23 & Figuur 24). 

 

 

Figuur 23: Droogtraining basishouding (1) 

 

Figuur 24: Droogtraining basishouding (2) 

 

 

Let op!!! 

Let op dat de heupen niet naar achter worden gebracht wanneer de knieën worden gebogen. Hou de 
knieën zoveel mogelijk achter elkaar en breng het gewicht op beide benen. 
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Figuur 25: Basishouding 

Basishouding: 

• gewicht op beide voeten verdelen  

• knieën in elkaar en lichtjes naar voor geduwd 

• heup dicht bij de hendel * 

• rug recht 

• kijk naar de boot 

• schouders open en horizontaal 

• ellebogen tegen het lichaam 

• handen in baseballgreep ** 

 

* Laat je heupen en achterwerk niet hangen en vermijd de natuurlijke neiging om je benen te 

strekken wanneer je tracht je heupen naar voor te duwen. 

 

** De greep op de hendel tijdens het slalommen: 

Omdat slalomskiërs meer kracht nodig hebben dan bijvoorbeeld figuurskiërs, gebruiken zij 

een andere greep om de hendel, namelijk de baseballgreep. Doordat een handpalm naar 

boven en een naar onder wijst, krijgt de skiër meer kracht tijdens het trekken (weghangen van 

de boot) doorheen de golf. Veel trainers raden aan de hand, dewelke tegenover het voorste 

skibeen staat, naar onder te laten wijzen, maar dit is geen regel. 

 

 

Figuur 26: Basishouding 

Op een slalomski blijft de houding altijd 

dezelfde of je nu snijdt, de pré-turn 

maakt, draait, ….  

Je zal steeds één strakke lijn (schouders, 

heupen en standvoet) terugvinden.  

Als je deze houding aanneemt zijn alle 

spieren van het lichaam opgespannen. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Basishouding Baseballgreep Basishouding slalom 
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Hoofdstuk 4 Evolutie - Old school vs west coast 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• de historiek van het waterskiën te kennen; 

• de verschillende onderdelen van de slalombaan te kunnen aanduiden en deze te kunnen 

omschrijven. 

 

4.1 Historiek 

 

Vroeger sprak men van de “old school”. In deze techniek skiede men met de heup vooruit en 

de schouders achteruit. De knieën werden gebruikt om te kanten. 

 De laatste jaren werden de slalomskiërs geïnspireerd door technieken die gebruikt werden in 

het sneeuwskiën, waardoor de techniek verder is geëvolueerd. We spreken van “west coast”. 

Aan deze techniek zijn verschillende studies vooraf gegaan, wat maakt dat deze principes niet 

meer kunnen worden betwist.  

 

 

Figuur 27: West Coast vs Old School 

Typisch aan de West Coast is dat het 

lichaam breekt ter hoogte van de heup. 

Hierdoor verkrijgt men een hoek tussen 

de borst en de benen, waardoor men ook 

wel eens spreekt van “angulation”. 

 

 

In het verloop van de cursus gaan we niet spreken van de old school of de west coast techniek, 

maar bespreken we de brede basis van het waterskiën. 
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4.2 Het nemen van de piste 

 

Alvorens de verschillende aspecten van het slalommen toe te lichten zullen we de piste van 

dichtbij bekijken.  

 

 

Figuur 28: De slalompiste 

 

Het nemen van een slalompiste kunnen we opsplitsen in verschillende onderdelen. Namelijk: 

1. Uitzwaaien (Figuur 29: 1-4) 

2. Indraaien - turn (Figuur 29: 5-8) 

3. door de poort (Figuur 29: 9) 

4. kantenwissel (Figuur 29: 10) 

5. pre-turn (Figuur 29: 11-12) 

6. draaien - turn (Figuur 29: 13-15) 

7. accelereren (Figuur 29: 16) 

8. door de hekgolf  dit is hetzelfde als 

door de poort 
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Figuur 29: Slalompiste nemen (verschillende stappen) 

 

 

Figuur 30: Onderdelen van de slalompiste 

Acceleratie = snelheid opbouwen 

Door de hekgolf = snelheid behouden 
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4.2.1 Uitzwaaien 

 

 

Figuur 31: 

Uitzwaaien 

Van zodra de boot op snelheid is moet je als skiër 1 à 2 meter naast de 

linker hekgolf gaan skiën. Dit omdat je dan de linker pregate boei 

(groen) kan zien.  

Wanneer je echter achter de boot blijft hangen of juist naast de 

hekgolf staat zal je door de spray van de boot deze boei niet kunnen 

zien. 

 

De plaats waar de skiër moet gaan uitzwaaien is afhankelijk van de snelheid van de boot en 

van de koordlengte. 

 

Voorbeeld: 

Bij een snelheid van 31 km/h mag je pas uitzwaaien wanneer je zelf aan de pregates komt. 

Gaat de boot sneller (tegen 55 km/h), dan zal je veel sneller moeten zwaaien, namelijk 

wanneer de neus van de boot aan de pregates is. 

 

Figuur 32: Uitzwaai bij 31km/h 

 

Figuur 33: Uitzwaai bij 55 km/h 
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Het aanzetten/uitzwaaien doe je door de heup te kanten 

terwijl je bovenlichaam verticaal blijft. Hierdoor zal je ter 

hoogte van de heup een hoek maken (Figuur 34). 

Belangrijk is dat de armen hierbij steeds gestrekt blijven 

en dat de hendel ter hoogte van de heup blijft. 

Afhankelijk van de lengte van het touw zal je harder of 

minder hard moeten aansnijden.  

Voorbeeld: 

Wanneer je skiet aan een koordlengte van 18,25 meter zal 

je minder hard moeten aansnijden om 1 meter naast de 

boeienlijn (2-4-6) te komen dan wanneer je aan een 

koordlengte skiet van 11 meter.  

 

Figuur 34: Uitzwaaien 

 

 

Figuur 35: Indraaipunt 

 

Eens je een meter naast de boeilijn komt moet je daar even proberen te blijven skiën aan 

dezelfde snelheid van de boot (positioneren, evenwijdig aan de boeienlijn 2-4-6 blijven) tot je 

het indraaipunt bereikt hebt. De plaats van dit indraaipunt wordt eveneens bepaald door de 

lengte van het touw. 

Op bovenstaande figuur kan je zien dat hoe korter het touw is, hoe meer je naast de boot zal 

moeten skiën om de juiste lijn te vinden. 
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Hoe breed is breed genoeg? 

Eigenlijk kan je in het slalommen nooit breed genoeg skiën. Vaak zeggen skiërs: “ik was zo breed dat 
ik mijn ski niet meer kon draaien”. In de meeste gevallen is het niet het “breed” zijn dat dit tot 
gevolg heeft, maar de snelheid. Dit is waarom uw doel breed, maar vroeg genoeg moet zijn, zodat je 
kan vertragen voor de draai. Ideaal is dat je breder bent dan de boeienlijn 2-4-6. De reden hiervoor 
is dat wanneer je de draai beëindigd hebt, je ter hoogte van deze lijn zal zijn. 

 

 

Kort samengevat – de opbouw van de uitzwaai 

 

 

 

Figuur 36: Positioneren voor de draai 

Om in de juiste positie te komen alvorens het 

indraaipunt te bereiken moet je je gewicht van naast 

de ski naar bovenop de ski brengen. Bovendien moet 

je iets naar voor komen te 

staan waardoor je als het 

ware op je tenen komt te 

staan (Figuur 36). Heel 

belangrijk is dat je 

schouders steeds loodrecht 

ten opzichte van de 

skirichting blijven. 

Het is eveneens belangrijk dat je je gewicht over beide voeten verdeelt. Wanneer de spray 

begint aan de tenen van je voorste voet heb je de juiste houding aangenomen (Figuur 37). 

 

Figuur 37: Gewicht verdelen over beide voeten 
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4.2.2 Indraaien 

 

Van zodra je het indraaipunt bereikt hebt moet je de linker heup langzaam naar de hendel 

brengen (Figuur 38). Eens het touw wordt aangespannen moet je de heup kantelen (Figuur 39) 

en zal je een versnelling krijgen. 

 

Figuur 38: Indraaien (a) 

 

Figuur 39: Indraaien (b) - hoek aannemen 

   

 

Praktijktips – meest voorkomende fouten 

• Schouders wijzen naar de boot (A) 

Je schouders moeten zoveel mogelijk 
loodrecht op de boeienlijn 2-4-6 
komen. 

• Je staat teveel achteruit op je ski (B) 

Hierdoor zal je indraaien met de 
schouders i.p.v. met de heup waardoor 
je zal accelereren alvorens de draai 
werd beëindigd. Dit maakt dat je een 
minder scherpe lijn doorheen de poort 
zal hebben. 

 
 

Figuur 40: Fout A 

 

Figuur 41: Fout B 
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X vanaf hier zal de skiër versnellen 
A: indraaipunt 

Wanneer je verkeerd indraait (stippellijn) zal je brutaler draaien en sneller accelereren, maar kan je 
de ideale lijn niet aanhouden. 

 

4.2.3 Door de poort 

 

Vanaf het indraaien tot de pre-turn moet je 

onderstaande positie aanhouden: 

• kijk naar de achterzijde van de boot 

• schouders naar de boot gericht  

• heup naar binnen gekanteld 

• armen gestrekt 

• gewicht verdeeld op beide voeten 

Dit is niet altijd even gemakkelijk omdat je hierbij 

beide hekgolven zal kruisen. Deze liggen ongeveer 2 à 

3 meter uit elkaar. 

 

Figuur 42: Door de poort 

 

 

Wanneer je merkt dat je niet de juiste baan tot de boei volgt, zal je deze moeten veranderen. 

Dit doe je door bij te sturen met je heup en niet met je schouders. 
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4.2.4 Kantenwissel 

 

Figuur 43: Kantenwissel 

 

De kantenwissel zal steeds plaatsvinden na de tweede hekgolf. De skibaan die je reeds volgde 

voor de hekgolven moet je trachten verder te zetten. Terwijl je bovenlichaam dezelfde lijn 

aanhoudt, moet je de ski onder je laten kanten met behulp van enkels, knie en heup. Van 

zodra je de ski zal kanten zal je afremmen. 

Vervolgens zal de boot steeds harder aan het touw trekken, wat maakt dat je steeds meer 

tegenstand moet bieden om je skirichting aan te houden. Dit doe je door de binnenste elleboog 

tegen het lichaam te houden 

 

4.2.5 pre-turn - reachen 

 

    

Figuur 44: Pre turn 
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De pre-turn start van zodra een hand de hendel loslaat. 4 à 5 meter na de tweede hekgolf zal 

de boot je naar binnen trekken. Wanneer de tractie op je buitenste schouder te groot wordt, 

laat je de hendel langzaam los met je buitenste hand (je brengt je buitenste elleboog naar 

achter ter hoogte van de heup). Door je buitenst hand los te laten geef je ruimte aan je heup en 

kan je nog verder weg skiën. 

Gelijktijdig aan het lossen van de hendel, strek je langzaam je binnenste hand in de richting 

van de boot (tot ongeveer 10 cm boven de skimast). Ongeveer 3 à 4 meter voor de boei mag je 

arm pas volledig uitgestrekt zijn.  

 

 

Praktijktips 

Opgelet! Je moet steeds dezelfde skirichting aanhouden tot juist voor de boei (tot je arm volledig 
gestrekt is) komt. Indien je sneller in de richting van de boot draait zal je een slap touw krijgen. 

 

Juist voor de draai zullen je binnenste hand en je beide schouders zich in één lijn naar de 

skimast bevinden. Je schouders staan open en de elleboog van de buitenste schouder is tegen 

het lichaam aan, met de hand open en de duim naar boven. 

 

4.2.6 draaien 

 

   

Figuur 45: De draai 

 

De indraaibeweging start op enkele meters (2 à 3) voor de boei en komt vanuit de heup. Om 

de draai correct uit te voeren moet je de buitenste elleboog tegen de heup houden zodat je niet 

naar de hendel kan grijpen voordat de draai volledig werd uitgevoerd. Gedurende de ganse 

draai tracht je naar de volgende draaiboei (of naar de boot) te blijven kijken. 
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Bij het uit de draai komen, geef je de hendel aan de vrije hand en hou je de schouders open. Je 

kantelt opnieuw de heup naar binnen waardoor je klaar bent om opnieuw weerstand te bieden 

aan de spanning op het touw. 

 

 

Praktijktips 

Denk eraan om eerst je hendel te nemen en dan pas te accelereren. 

 

4.2.7 accelereren 

 

Van zodra er terug spanning op het touw komt kan je accelereren. Dit wil zeggen dat je pas 3 

à 4 meters na het naar binnen skiën de volle acceleratie krijgt. 

Tijdens deze fase blijf je naar de boot of volgende draaiboei kijken en laat je langzaam de 

hendel weggaan. De schouders blijven naar de boot gericht, waardoor je de kracht van de boot 

op beide armen kan verdelen. 

Door de heup niet te laten wegdraaien naar de boot toe, kan de vooropgestelde skilijn 

aangehouden blijven. De heup en knieën moeten de richting bepalen, daar de spanning op de 

heup en knieën nodig is, om de volgende kantenwissel in te zetten. 

 

4.2.8 Door de hekgolf 

 

Door de hekgolf is hetzelfde als door de poort en werd dus reeds besproken. 

 

 

Figuur 46: Door de hekgolf snijden 
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Sleutelbegrippen 

Accelereren 

Door de hekgolf 

Door de poort 

Indraaien 

Indraaien – turn 

Indraaipunt 

Kantenwissel 

Old School 

Pre-turn 

Uitzwaaien 

West Coast 

 

 

 

Studievragen 

1. Duid de onderdelen van de slalompiste aan op een tekening. 

2. Leg uit:  

- Uitzwaaien 

- Indraaien 

- Door de poort 

- Kantenwissel 

- Pre-turn 

- Turn 

- Accelereren 

- Door de hekgolf 

3. Wanneer moet je beginnen uitzwaaien? 

4. Waar moet je indraaien? 

5. Waar vind de kantenwissel plaats? 

6. … 
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Hoofdstuk 5 Veel voorkomende fouten 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• de skiër te kunnen wijzen op zijn fouten en deze aan te passen. 

 

Fout 1:  De skiër trekt op zijn armen 

Doordat de skiër op zijn armen trekt zal hij zijn schouders naar voor brengen en zijn 

achterwerkt naar achteren. Hierdoor kan hij zijn knieën en heup onvoldoende naar buiten 

draaien om zijn skilijn aan te houden. 

 

TRAINER: Als trainer kan je hierop inspelen door de skiër zijn armen te laten strekken en 

zijn schouders te openen. 

 

Fout 2:  De skiër houdt de hendel te lang vast met beide handen 

Om wijd te geraken houden veel skiërs hun hendel zo lang mogelijk vast, waardoor zij te snel 

aan de boei komen. Hierdoor krijgen ze een slappe touw en wordt het draaien onmogelijk. 

 

TRAINER: Eens de boot (na de tweede hekgolf) tegen trekt in het naar de boei skiën, moet de 

skiër zijn buitenste hand loslaten. Hierdoor zal hij voor de boei uitkomen en deze gemakkelijk 

kunnen ronden. 

 

Fout 3:  De skiër kijkt naar de te nemen boei 

Veel skiërs zullen zich fixeren op de volgende boei. Als je kijkt naar de volgende boei, zal je 

er ook naartoe skiën. Op het einde zal je de noodzakelijke winst t.o.v. de boei niet hebben en 

zeker niet de tijd hebben om af te remmen. Dit zal het gevoel geven dat je te laat bent, 

waardoor je alles te snel gaat willen doen (te vroeg de hendel nemen, de ski zijn draai niet 

laten beëindigen,…) 

Als je probeert verloren tijd in te halen aan de volgende boei, door een korte hevige draai te 

maken, zal het risico op een val veel groter zijn.  
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Figuur 47: Boei nemen - CORRECT 

Door te skiën naar je doel (x), kan je een 

vroege en wijde draai nemen. 

 

Figuur 48: Boei nemen - FOUT 

Naar de boei kijken, maakt dat je de 

draaibeweging te laat zal kunnen inzetten. 

 

TRAINER: Als trainer moet je de skiër een denkbeeldige boei geven 5 meter voor de te 

nemen boei (Figuur 49) of moet je de skiër naar de oever laten kijken. Hou je ogen gericht op 

de plek waar je naartoe wilt. Waar je naar kijkt daar ga je naartoe. 

 

Figuur 49: Een denkbeeldige boei 5 meter voor de te nemen boei 

 

Fout 4:  De skiër neemt de hendel te snel vast bij het uitkomen van de bocht  

Veel skiër willen na het nemen van de boei de hendel zo snel mogelijk met beide handen 

vastnemen. Zo voelen zij zich zekerder. 

 

TRAINER: Als trainer moet je erop toezien dat de skiër draait door de heup en de knieën in te 

draaien. De buitenste hand blijft ter hoogte van de heup tot het handvat kan genomen worden. 
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Fout 5:  Voorwaarts breken ter hoogte van de heupen 

Wanneer de skiër na de tweede hekgolf (dus bij de kantenwissel) zijn hendel te lang met beide 

handen wil vastnemen zal hij breken ter hoogte van de heup. Hij zal naar de boei getrokken 

worden. 

 

TRAINER: Bij de kantenwissel moet je er als trainer op toezien dat de skiër zijn buitenste 

hand loslaat van zodra de trekkracht op het touw te groot wordt. Hierdoor kan hij zijn heup 

voor zich houden en naar buiten skiën. 

 

Fout 6: De skiër gaat de binnenste arm te vroeg strekken 

Doordat de skiër zijn binnenste arm te vroeg strekt zal hij niet meer naar de oever skiën, maar 

zal hij mee skiën met de boot. 

 

TRAINER: De skiër moet zijn arm langzaam strekken naar de boot toe terwijl zijn buitenste 

arm langzaam opent. Pas 5 meter voor de boei mag zijn arm gestrekt zijn. 
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Hoofdstuk 6 Opbouw van de oefenstof (leerlijn) 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• de leerstof op een juiste manier op te bouwen; 

• te weten wanneer je moet aanzetten, hoe je moet indraaien, enz. 

• de houding van je leerling te kunnen verbeteren. 

 

 

Tip voor de trainer 

• Werk nooit langer dan 8 minuten op eenzelfde oefening (wissel voldoende af). 

• Laat de skiër steeds aandacht besteden aan 1 beweging / fout. 

• Bij het niet correct uitvoeren van een beweging moet je terug uit de piste gaan om deze 

oefening nog eens uit te voeren zonder rekening te moeten houden met de boeien. 

 

Vooraleer we overgaan tot de opbouw van de oefenstof willen we jullie meedelen dat de 

snelheid van de boot bepaald wordt door het gewicht van de skiër. Zo zal je een monoskiër 

van 35 kg kunnen voorttrekken aan een bootsnelheid van 31 km/u, terwijl je voor een skiër 

van 80 kg je eerder 40 km/u moeten varen. Bij een juiste snelheid en positie zal het water 

breken ter hoogte van de voorste voet (Figuur 37). 

 

6.1 Slalom zonder boeien 

 

Als je heel comfortabel op de ski staat, een regelmatig ritme hebt, soepel draait, gevolgd door 

een stabiel gevoel door de golven, dan ben je klaar voor de grote uitdaging… de slalombaan. 

 

6.2 Nemen van de minipiste   

 

Omdat het niet haalbaar is dat de skiër direct de gewone piste kan uitskiën (de boeien liggen 

immers veel wijder dan eerst gedacht), moet je als trainer werken met tussenstappen. Zo kan 

je best eerst en vooral gebruik maken van de minipiste. Hiermee bedoelen we dat de piloot 

tussen de slalomboeien en het bootkanaal vaart, waardoor de skiër niet zo wijd hoeft te gaan 



 

Module 3 – Specifieke didactiek slalom – M. Strobbe & N. De Rooster – Juli 2010 40 

om de boeien te ronden. Hij neemt immers de slalomboeien langs de ene kant en de boeien 

van het bootkanaal aan de andere kant. 

 

Figuur 50: Babypiste 

 

Laat de skiër ongeveer 50 meter voor de piste naar buiten gaan om vervolgens de 1e boei te 

ronden. Als volgt neemt hij een boei van het bootkanaal om terug naar boei 3 te skiën,… 

Wanneer de skiër voor het eerst een boei moet ronden, kan hij moeilijk inschatten wanneer hij 

de draai moet inzetten. Geef daarom als trainer ongeveer 5 meter voor de te nemen boei een 

teken (voorbeeld op het touw kloppen). 

 

6.3 De poort nemen 

 

Zoals reeds eerder in de cursus besproken moet je als skiër leren inschatten op welk moment 

je moet uitzwaaien en indraaien om op het juiste moment door de poort te gaan. We hebben 

gezien dat hoe sneller de boot gaat, hoe sneller je als skiër moet uitzwaaien (zie 4.2.1). 
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Figuur 51: Oefening uitzwaaien 

De skiër moet bij het uitzwaaien een meter naast de 

boeienlijn 2-4-6 komen om vervolgens in te draaien en 

naar de poort te skiën. Omdat hij in het begin deze 

boeienlijn niet in het oog zal houden maar heel de tijd 

naar de poort kijkt, kan je als trainer drie plakkertjes 

aanbrengen op de zijkant van de boot (Figuur 51). Zo 

kan de skiër beter inschatten hoe ver hij naast de boot 

moet komen tijdens het uitzwaaien om door de poort te 

gaan en juist voor de eerste boei aan te komen. 

 

We zullen dit verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. In onderstaande tekening kan je 

zien dat skiër A uitzwaait tot ongeveer een meter naast de boeienlijn, waardoor zijn touw ter 

hoogte van het middelste plakkertje komt. Dit alles maakt dat hij de juiste hoek heeft 

gevonden om door de poort naar de eerste boei te skiën.  

Skiër B daarentegen zal niet ver genoeg uitzwaaien (zijn koord komt bijvoorbeeld ter hoogte 

van streepje 1), wat maakt dat hij slechts ter hoogte van de boeienlijn 2-4-6 komt. Wanneer 

deze skiër naar de poort skiet kan hij deze wel nemen, maar zal hij niet de juiste hoek hebben 

om de eerste boei vlot te kunnen ronden. Als trainer kan je hierop inspelen door de skiër erop 

attent te maken dat hij verder moet uitzwaaien. De streepje op de boot zijn hierbij een 

hulpmiddel. Zo zal de touw nu bijvoorbeeld ter hoogte van streepje 2 moeten komen om de 

juiste lijn naar de eerste boei te kunnen nemen. 

 

 

Figuur 52: Uitzwaaien tot voorbij de boeienlijn 
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Eens de skiër weet op welke hoogte hij ten opzichte van de boot moet komen, zal hij moeten 

inschatten waar de boot zich bevindt ten opzichte van de ingangspoort op het moment van 

indraaien. 

Op onderstaande tekening kan je zien dat skiër 1 te snel zal aanzetten, waardoor hij voor de 

poort zal uitkomen terwijl skiër 3 te laat zal aanzetten, waardoor hij achter de poort zal 

doorskiën. Skiër 2 heeft de ideale lijn gevonden om een goeie poort te nemen. Wanneer hij 

vervolgens bij eenzelfde snelheid de piste terug zal ingaan weet hij dat de boot juist door de 

poort moet zijn om aan te zetten. Wanneer hij de piste zal ingaan aan een hogere snelheid zal 

hij opnieuw de juiste lijn moeten zoeken. 

 

 

Figuur 53: Aanzetten naar de poort 

 



 

Module 3 – Specifieke didactiek slalom – M. Strobbe & N. De Rooster – Juli 2010 43 

 

Figuur 54: Aanzetten naar de poort 

Skiër 1 zal de poort eventueel wel kunnen nemen 

door zijn snijlijn te onderbreken om vervolgens terug 

weg te hangen. Dit maakt dat hij moeilijk of niet bij 

boei 1 zal geraken. Als trainer moet je dit 

onmiddellijk corrigeren (Figuur 54). 

 

Als je op training merkt dat je te vroeg uit de draai 

komt waardoor je de poort zal missen, ga dan door 

met trekken en mis de poort in plaats van de ski plat 

te laten komen om toch de poort te kunnen nemen.  

Door de ski plat te laten komen, oefen je een slechte 

slalomtechniek. Door het missen van de poort heb je 

iets geleerd. Zo kan je de volgende keer je aanloop 

aanpassen door je draai iets uit te stellen of te 

vertragen. 

 

6.4 Een halve piste nemen (even- of oneven boeienlijn) 

 

Personen die links voor staan moeten de boeienlijn 1-3-5 nemen. Dit komt omdat wanneer je 

links voor staat je gemakkelijker naar links kan draaien. Om de rechtse bocht te nemen moet 

je wringen om de ski gedraaid te krijgen. Deze boeien moet je dus nog niet nemen, maar 

ervoor draaien. 

 

Figuur 55: Een halve piste nemen (oven- of oneven boeienlijn) 

 



 

Module 3 – Specifieke didactiek slalom – M. Strobbe & N. De Rooster – Juli 2010 44 

Skiërs die links voor staan zullen dus moeilijk kunnen indraaien om door de poort te gaan, 

maar zullen meer voordeel hebben bij het nemen van de eerste boei. Deze boei is belangrijk 

om het parcours foutloos te kunnen afmaken. 

Voor personen die rechts voor staan zal de boeienlijn 2-4-6 gemakkelijker te nemen zijn. 

 

6.5 Concentreer je op de eerste twee boeien 

 

De skiër moet zich concentreren op boei 1 en 2. Vanaf de derde boei moet hij de boeien niet 

meer nemen, omdat hij zich niet zo lang zal kunnen concentreren. Wanneer hij de boeien toch 

zal ronden zal hij moeten vechten en gaat hij daardoor een verkeerde houding aannemen (die 

later moeilijk weg te werken is). 

Bovendien zal je langer kunnen trainen omdat je skiër zich enkel moet concentreren op boei 1 

en 2 en daarna ontspannen kan verder skiën. 

 

Figuur 56: Het nemen van de eerste twee boeien (rood = links voor; blauw = rechts voor) 

 

6.5.1 Rechts voor  

 

Wanneer je met je rechter voet voor skiet (Figuur 56 – blauwe curve) zal je gemakkelijker 

kunnen indraaien alvorens door de poort te gaan. 

Omdat de volgende bocht moeilijker is gaan we in deze oefening niet door de poort, maar 

blijven we er een viertal meter voor. Hierdoor zullen we bij de eerste boei meer ruimte en tijd 

overhebben om de pre-turn te maken. Aan de tweede boei zal je gemakkelijker kunnen 

draaien. 
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6.5.2 Links voor 

 

Wanneer je echter links voor skiet (Figuur 56 – rode curve) zal je minder moeilijkheden hebben 

met de eerste boei. Je hebt dus minder tijd nodig en kan de poort op 1,5 meter passeren. 

Vervolgens moet je na de eerste boei kort draaien zodat je meer tijd en ruimte krijgt om de 

tweede boei te ronden. Het is immers aan deze kant dat je moeilijkheden zal ondervinden. 

 

6.6 Nemen van de volledige piste aan een lage snelheid 

 

Dit wil zeggen dat we zowel de ingangspoort als de uitgangspoort, met daartussen de zes 

boeien zullen nemen. Het grote nadeel aan het skiën aan lage snelheid is dat de golven van de 

boot veel groter zullen zijn dan bij hogere snelheid.  

Als trainer zal je dus extra aandacht moeten besteden aan de houding van de skiër. Wanneer 

de skiër voldoende weghangt van de boot zal zijn ski door het water snijden, waardoor hij 

minder last heeft van de golven. 

Indien de skiër nog niet voldoende kan weghangen zal zijn ski platter op het water komen te 

liggen waardoor hij meer hinder van de golven ondervindt (zijn ski zal loskomen van het 

water).  

 

6.7 Snelheid opdrijven 

 

Als je de slalombaan zo vaak hebt genomen dat je zelfs met je ogen dicht de boeien kan 

vinden, is het slechts een kwestie van trainen om de snelheid op te drijven. 
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6.8 Inkorten  

 

De eerste keer inkorten zal voor een ervaren 

slalomskiër redelijk gemakkelijk gaan. De techniek 

verandert nauwelijks, maar de boeien lijken iets 

verder uit elkaar te liggen. 

Van zodra je inkort tot 14,25 meter, moet je na het 

passeren van de hekgolven langer doortrekken om de 

boei te kunnen ronden. 

 

We zullen dit verduidelijken aan de hand van een 

tekening. Zoals je ziet is trekken tot de tweede 

hekgolf bij 16 meter praktisch juist tot aan de boei. 

Maar bij 11,25 meter zal de afstand tussen de golf en 

de boei groter worden waardoor je na de golf langer 

moet doortrekken om aan de boei te geraken. 
 

Figuur 57: Wijd geraken 

 

 

Sleutelbegrippen 

Halve piste Inkorten Minipiste 

 

 

Studievragen 

1. Hoe leer je iemand slalommen (geef de grote stappen) 

2. Teken de minipiste en leg uit. 

3. Hoe kan je je leerling aanleren op ver genoeg uit te zwaaien? 

4. Wanneer moet je indraaien / aanzetten naar de poort? 

5. Hoe neem je een halve piste? 

6. Welk is je moeilijke draai indien je rechts / links voor staat? Wat zijn hiervan de voor en 
nadelen? 

7. Leg uit waarom het moeilijker is om de boeien te ronden aan een korter touw? 
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Hoofdstuk 7 Wedstrijd - Jureren 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• het reglement te kunnen toepassen. 

 

7.1 2010 Tournament Waterski Rules – Rule 14: Slalom  

 

7.1.1 Algemeen 

 

De skiër volgt de boot door de inganspoort, rond achtereenvolgens de 6 slalomboeien en gaat 

door de uitgangspoort. Op het einde van het parcours draait de boot rond de draaiboei om 

opnieuw door de piste te gaan (in de omgekeerde richting).   

De skiboot dient een recht pad doorheen de kanaalboeien te volgen. 

 

Als de meerderheid van de juryleden van mening is dat de gesteldheid van het water of het 

weer dit vereist, mag de startsnelheid van de eerste doorgang verlaagd worden naar 52 of 55 

km/u voor de mannen en naar 49 of 52 km/u voor de vrouwen. Daarna wordt de snelheid bij 

iedere doorgang met 3 km/u verhoogd tot de maximum startsnelheid (58 km/u voor de 

mannen en 55 km/u voor de vrouwen) bereikt is. 

 

Bij iedere volgende doorgang zal de lijn steeds ingekort worden (Figuur 8: Slalomkoord).  

Doorgang Koordlengte Snelheid mannen Snelheid vrouwen 

1e  18,25 m 58 km/u 55 km/u 

2e  16,00 m 58 km/u 55 km/u 

3e  14,25 m 58 km/u 55 km/u 

4e  13,00 m 58 km/u 55 km/u 

5e  12,00 m 58 km/u 55 km/u 

6e  11,25 m 58 km/u 55 km/u 

 

De skiër mag de koordlengte kiezen waaraan hij wil starten en dus de vorige koordlengtes 

overslaan. Hij mag eveneens met een hoger snelheid starten (indien de jury de startsnelheid 
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verlaagt heeft). Hij moet de startmeester hier echter wel van op de hoogte brengen. Een skiër 

die verzuimt een keuze te maken, zal starten met de voor het onderdeel langste lijn en laagste 

snelheid. 

 

Wanneer de skiër start aan een hoger startsnelheid dan de beginsnelheid en hij kan zijn eerste 

doortocht niet volledig kan afmaken, zal hij punten krijgen alsof hij gestart is aan de 

beginsnelheid. Voorbeeld: de minimum startsnelheid is 49 km/u en de skiër start aan 55 km/u, 

maar kan maar 4 boeien ronden. Dan zal hij 4 boeien aan 49 km/u krijgen. 

 

De skiër mag ook een of meerdere koordlengtes overslaan, maar wanneer hij een boei mist in 

de doorgang die volgt na een overgeslagen doorgang, zal men punten geven alsof die 

doorgang volgt op de laatst complete doorgang. 

 

In de finale wordt door de mannen aan een koordlengte van 13 meter gestart en door de 

vrouwen aan een koordlengte van 14,25 meter (tenzij de jury veranderingen heeft 

aangebracht). 

 

7.1.2 Het binnengaan van het parcours 

 

Een deelnemer mag weigeren het slalomparcours in te gaan door zijn hendel in de lucht te 

gooien. Hij zal hier niet voor gestraft worden, mits de reden voor zijn weigering aanvaardbaar 

is voor de juryleden. De skiër moet klaar zijn op het moment dat de boot bij hem terug is. Als 

de skiër niet klaar is, of als de reden voor zijn weigering door de juryleden niet geaccepteerd 

wordt, zal hij voor de rest van het onderdeel gediskwalificeerd worden.  

Als een skiër, tussen de start en de ingangspoort van zijn eerste doorgang, merkt dat zijn 

materiaal beschadigd is, mag de jury hem 3 minuten toekennen om zijn beschadigde materiaal 

te repareren of te wisselen voor hij verder skiet.  

Vanaf het moment dat de skiër door de ingangspoort van zijn eerste parcours gaat, mag hij 

niet meer weigeren om het volgende parcours in te gaan.  
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7.1.3 Boottijden 

 

De bootsnelheid zal gecontroleerd worden door een automatisch timing systeem. De tijd 

wordt nagekeken vanaf de toegangspoort tot de boei waar het laatste volledige punt gescoord 

werd. De tijden moeten worden geregistreerd tot een 100e van een seconde. Bovendien mag 

een jurylid mee aan boord om het systeem te controleren. Deze jury zal een aparte display 

krijgen wanneer het toestel om de snelheid na te kijken geen GPS is. Er is op titel en elite 

evenementen wel steeds een tweede display aanwezig, onafhankelijk van het snelheid 

controle systeem. De opgenomen tijd zal doorgegeven worden aan de jury bij de radio. 

Tabel 3: Boottijden 

BOAT SPD Score: 0-0.5 1-1.5 2-2.5 3-3.5 4-4.5 5-5.5 All 6 

KPH Fm/To: E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-X 
         

58 

Fast 1.64  4.15  6.67  9.20  11.73  14.25  16.00 

Ideal 1.68  4.22  6.77  9.31  11.86  14.40  16.08  

Slow 1.71  4.28  6.84  9.41  11.97  14.53  16.16 

         

55 

Fast 1.73  4.37  7.03  9.69  12.35  15.02  16.86 

Ideal 1.77  4.45  7.13  9.82  12.50  15.19  16.95  

Slow 1.80  4.51  7.23  9.93  12.64  15.34  17.04 

                 

52 

Fast 1.83  4.62  7.43  10.24  13.05  15.87  17.72  

Ideal 1.87  4.71  7.55  10.38  13.22  16.06  17.93  

Slow 1.91  4.78  7.65  10.52  13.39  16.25  18.13  

                 

49 

Fast 1.94  4.90  7.87  10.85  13.83  16.81  18.78  

Ideal 1.98  5.00  8.01  11.02  14.03  17.04  19.03  

Slow 2.03  5.08  8.13  11.18  14.22  17.27  19.27  

                 

46 

Fast 2.06  5.21  8.37  11.54  14.71  17.88  19.98  

Ideal 2.11  5.32  8.53  11.74  14.95  18.16  20.27  

Slow 2.16  5.42  8.68  11.93  15.18  18.42  20.56  

                 

43 

Fast 2.20  5.56  8.94  12.33  15.71  19.10  21.34  

Ideal 2.26  5.69  9.13  12.56  15.99  19.42  21.68  

Slow 2.32  5.81  9.30  12.78  16.27  19.75  22.03  

                 

40 

Fast 2.36  5.97  9.60  13.23  16.86  20.50  22.89  

Ideal 2.43  6.12  9.81  13.50  17.19  20.88  23.31  

Slow 2.50  6.26  10.02  13.78  17.53  21.27  23.74  
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Om ervoor te zorgen dat de tijden zo dicht mogelijk bij hun werkelijke tijd liggen, wordt er 

een tolerantie toegepast. Wanneer de tijd buiten de tolerantiezone valt krijgt de skiër een 

herkansing, maar de piloot krijgt een waarschuwing. Zowel de bootjury als de juryvoorzitter 

moeten toezicht houden op de prestaties van de piloten en hun mogelijkheid om binnen de 

tolerantiegrenzen te blijven. Zij mogen passende maatregelen nemen. 

 

7.1.4 Boeien 

 

a) De kleur van de boeien wordt gekozen op basis van maximale zichtbaarheid. 

Fluorescerend geel (kanaalboeien) of rood (slalomboeien) wordt aanbevolen.  

 

b) De richtboeien van het bootparcours moeten een andere kleur hebben dan de poort- en 

slalomboeien die door de skiërs gebruikt worden.  

 

c) De ronde richtboeien van het bootparcours moeten een diameter van min. 22 cm hebben. 

Indien je vaste cilindervormige of rechthoekige boeien gebruikt moeten deze een 

dwarsdoorsnede hebben van min. 75 cm² (vierkant: 8,7 cm x 8,7 cm - ø cirkel: 9,8 cm) en max. 450 

cm² (vierkant: 21,2 cm x 21,2 cm - ø cirkel: 23,9 cm). 

 

d) Zowel de slalomboeien als de poortboeien moeten een diameter van 22 tot 28 cm hebben 

(23 cm wordt aanbevolen). Deze boeien worden juist boven de waterspiegel gelegd (zie g).  

 

e) Slalomboeien moeten van een buigzaam, licht materiaal zijn met een egale oppervlakte.  

 

f) Elke boei moet een sterke lus (oog) hebben om verankeringlijnen aan te bevestigen. De 

boeien moeten zodanig strak getrokken worden dat zij niet van plaats zullen veranderen.  

 

g) De poortboeien moeten zo bevestigd zijn dat zij 11-17 cm uit het water steken (11, 5 cm 

wordt aanbevolen). De skiërsboeien moeten zo bevestigd worden dat zij 10-17 cm uit het 

water steken (10,0 cm wordt aanbevolen).  

 

h) Als cilindervormige of rechthoekige vaste boeien worden gebruikt, moeten zij zo 

bevestigd worden dat ze minstens 15 cm, maar niet meer dan 30 cm boven het water uitkomen 
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en dat de afstand tussen de binnenkant van de boeien (de breedte van de bootbaan) 2,05m +/- 

15 cm zal zijn.  

 

7.1.5 Een boei missen 

 

Wanneer je aan de binnenkant van een slalomboei, buiten de boeien van de poort skiet of over 

een boei springt, wil dit zeggen dat je deze boei gemist hebt. Maar je mag de boei wel raken 

met je ski. Indien de skiër de buitenkant van de boei passeert met het centrum van de ski, mist 

hij echter wel deze boei (Figuur 58). 

 
good 

inside gate 

 
good 

edge tot center 

 
good 

center to center 

 
score 0 

past center 

 
score 0 

outsite gate 

Figuur 58: Passeren van de boei 

 

7.1.6 Telling van de boeien 

 

Een niet gemiste boei wordt, tot aan de eerste misser, als volgt geteld (Figuur 59): 

a) De skiër krijgt ¼ punt wanneer hij de lijn C-D en X-Y passeert in skipositie. 

b) De skiër krijgt een half punt wanneer hij opnieuw de lijn C-D passeert in skipositie. 

c) De skiër krijgt een volledig punt wanneer hij de eerste boeienlijn van het bootparcours 

kruist zonder te vallen. Als je valt na de zesde boei, voor de uitgangspoort, heb je 6 

boeien, maar dit telt niet als een complete piste, je mag dus geen volgende doortocht meer 

maken. 

 

Figuur 59: Telling van de boeien 
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7.1.7 Het einde van de doortocht 

 

Zowel in de voorronde als in de finale mag een deelnemer zijn doortocht maken zoals 

omschreven in 7.1.1, tot hij een van de poorten of een boei mist of tot hij valt. Op dat moment 

wordt zijn puntentelling voor die ronde beëindigd. 

 

7.1.8 Puntentelling en ranking 

 

Om een juiste telling te bekomen moet je beginnen te tellen aan de laagste snelheid. Voor elke 

doortocht kan je 6 punten krijgen. Dit is 1 punt per boei. 

 

Voorbeeld (Open dames): 

 Punten 

49 km/u 6 punten 

52 km/u 12 punten 

55 km/u – 18,25 m 18 punten 

55 km/u – 16,00 m 24 punten 

55 km/u – 14,25 m 30 punten 

55 km/u – 13,00 m 36 punten 

55 km/u – 12,00 m 42 punten 

55 km/u – 11,25 m 48 punten 

… … 

 

De beginsnelheid bij de dames is 49 km/u. Wanneer je aan 55 km/u en koordlengte 13 meter, 

4 boeien kan ronden zal je dus  34 punten behalen. Dit cijfer wordt dan vergeleken met het 

wereldrecord dat in die categorie werd behaald (wereldrecord = 1000 punten).  

 

Het eindklassement (finale) wordt bepaald door de resultaten die de skiërs in de finale ronde 

hebben behaald. De deelnemer met de hoogste score is de winnaar. 
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7.1.9 Ex-aequo 

 

Wanneer er een ex-aequo is in de voorronde om naar de finale te gaan (voorbeeld, de eerste 

10 mogen naar de finale en nummer 9, 10 en 11 hebben dezelfde score), wordt er een 

beslissingsronde (tie off) georganiseerd. 

 

Wanneer er tijdens de finale een ex-aequo is voor de eerste plaats, zal eveneens een 

beslissingsronde (tie off) georganiseerd worden. Heeft men een ex-aequo voor de 2e of 3e 

plaats, zal men zich baseren op resultaten die werden behaald in vorige rondes. Als er dan nog 

steeds een ex-aequo bestaat, moet er alsnog een beslissingsronde komen, waarbij men loot 

voor de startvolgorde. 

 

De beslissingsronde start aan eenzelfde snelheid en koordlengte als de laatst volledige 

doorgang en eindigt met de eerste misser. Als de uitlag gelijk blijft zal er, op dezelfde manier, 

weer een beslissingsronde komen. Dit proces zal herhaald worden tot er een winnaar kan 

worden vastgesteld. 

 

7.1.10 Jury 

 

Er zijn vier verschillende soorten wedstrijden, namelijk: 

• Not Homologated (geen erkende wedstrijd – geen juryleden vereist) 

• Regional Standard 

• Standings List 

• Record Capability 

 

Afhankelijk van het niveau van wedstrijd die je organiseert, moet je voorzien in: 

• Juryleden 

• Camera’s aan de boeien 

• Camera in de boot 

 

Deze reglementen zijn terug te vinden in het vademecum. 
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7.1.11 Herkansing (Re-run) 

 

Wanneer de skiër een onvolmaakte doortocht heeft gemaakt en hij een herkansing wil, zal de 

bootjury hierover oordelen. Zijn zij van mening dat de skiër een herkansing krijgt, moet de 

boot terugvaren zodat hij in dezelfde richting komt te liggen als de vorige doortocht. 

Als er meer dan 2 herkansingen zijn, krijgt de skiër 5 minuten rust alvorens hij verder gaat. 

 

7.1.12 Beschadigd materiaal 

 

Als de skiër tussen de start en de ingangspoort merkt dat zijn materiaal beschadigd is, kan de 

jury hem 3 minuten de tijd geven om zijn materiaal te repareren of te vervangen. 

Eens de skiër aan zijn eerste doortocht is begonnen, krijgt hij geen tijd meer om zijn materiaal 

te herstellen of te vervangen, tenzij de skiër zijn materiaal heeft beschadigd tijdens een run die 

leidt tot een herkansing (vb door puin of ander drijvend materiaal). 

Hij moet echter binnen de 3 minuten, vanaf het moment dat de herkansing werd toegekend, 

terug zijn of hij mag niet doorgaan met de wedstrijd. 

 

7.1.13 Veiligheidsuitrusting 

 

Alle deelnemers in de discipline slalom worden verplicht om een goedgekeurd zwemvest te 

dragen. 
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Hoofdstuk 1 Lijst met sleutelbegrippen 

 

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

4 

4-boeienpiste ...................................................................................................................... 10, 12 

6 

6-boeienpiste ...................................................................................................................... 10, 12 

8 

8-boeienpiste ................................................................................................................ 10, 11, 12 

A 

Accelereren ............................................................................................................................... 34 

B 

Baseballgreep ........................................................................................................................... 22 

Basishouding ...................................................................................................................... 21, 22 

Basishouding slalom ................................................................................................................ 22 
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