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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

De springer moet zich voor de sprong heel hard concentreren, waardoor de ontlading en euforie 

bij een goede sprong des te sterker zijn. Jammer genoeg gebeuren bij het springen vaak 

spectaculaire crashes, meerstal veroorzaakt door de skiër. 

Springen is dan ook veruit het spectaculairste onderdeel van de klassieke waterskisport en 

levert steevast het grootste kijkerspubliek. 

 

De houding op de schans, in de lucht en tijdens de landing wordt bepaald door de aanloop 

naar de schans.  

In deze cursus zal de beweging en houding in de lucht dus ook maar gering aan bod komen. 

Des te meer wordt er aandacht besteed aan de houding en timing voor de schans. 

 

Veel trainers en skiërs denken dat je veel over de schans moet gaan om een goede springer te 

worden. Dit is een verkeerde opvatting.  

Dankzij een goede droogtraining en oefeningen zonder schans, zal de springer zich meer 

bewust worden van de  juiste houding en dus betere prestaties neerzetten. Wanneer de skiër 

herhaaldelijk met een verkeerde houding over de schans wordt getrokken is het nadien zeer 

moeilijk om deze houding nog aan te passen. 

Zelf zonder de skiër over de schans te laten gaan kan je in je training voldoende differentiatie 

brengen: droogtraining, diverse slalomoefeningen op springski’s, coupes in diverse vormen, 

enz. Deze oefeningen zullen dan ook verder in deze cursus worden besproken. 

 

Tot slot willen we alle trainers erop wijzen dat je elke skiër de vrije keuze moet laten om al dan 

niet over de schans te gaan. Eenmaal de skiër er klaar voor is moet je hem op een juiste en 

veilige manier over de schans leren springen. Onder veilig verstaan we niet enkel het vermijden 

van een val, maar moet je ook aandacht besteden aan een juiste houding om letsels te 

vermijden. Let vooral op met jongeren die in hun groeifase zitten. 
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Figuur 1: Het springparcours 

 

Evenals bij het slalommen moet de piloot bij het springen ook rekening houden met de boeien. 

De piloot moet in het bootkanaal blijven dat aangegeven wordt door rode en gele boeien. 

Binnen dit bootkanaal vaart de boot voorbij de schans op een afstand die de skiër zelf mag 

bepalen (zie Module 2 - Trekken van waterskiërs).  

 

Verder vind je op 150 en 180 meter voor de schans een gele en een rode boei die de afstand tot 

de schans aangeven. Deze boeien zijn belangrijk voor de skiër. Zo kan deze zich goed 

oriënteren en weet hij waar hij moet aansnijden. 
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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 Touw & hendel 

 

De afmetingen van de hendel zijn dezelfde als bij het slalommen. Het handvat moet 30 cm (+/-

6 cm) breed zijn. De V moet tussen 24 en 32 cm lang zijn en de volledige hendel moet 150 cm 

zijn.  

 

Figuur 2: Afmetingen touw & hendel 

 

2.1.1 Touw 

 

Bij het schansspringen is men vrij de samenstelling van de treklijn te kiezen, maar de totale 

lengte (touw & hendel) moet 23 meter lang zijn.  



 

Module 3 – Specifieke didactiek springen – J. Lagae & N. De Rooster – September 2010 12 

 

Figuur 3: Samenstelling touw 

Meestal wordt geskied aan een treklijn gemaakt uit 

polipropyleen. Maar de toppers gebruiken een combinatie 

van  polipropyleen en spectra. Meestal bestaat het touw dan 

voor 30% uit spectra en voor 70% uit polipropyleen, maar 

iedere skiër kiest zijn eigen samenstelling. Wel wordt het 

touw zo gebruikt dat het gedeelte met de spectra zich aan 

de kant van de skiër bevindt. Dit komt omdat wanneer de 

skiër springt, het touw dichtst bij de skiër dwars t.o.v. de 

 

vaarrichting komt te liggen en dus meer luchtweerstand zal ondervinden als het touw dat zich 

aan de kant van de boot bevindt (Figuur 3). Met andere woorden mag het touw achter de boot 

meer rek geven dan het touw bij de skiër. 

 

2.1.2 Hendel 

 

Eerder in de cursus hebben we gezegd dat de afmetingen van 

de hendel dezelfde zijn als bij het slalommen, maar zoals je 

eveneens kan zien schommelt de breedte van het handvat 

tussen 24 en 36 cm. Springers zullen eerder een smaller 

handvat kiezen. Dus om en bij de 24 cm. 

Het grote voordeel van een smaller handvat is dat de handen 

dan automatisch naast / tegen elkaar moeten worden 

geplaatst. 

 

Figuur 4: Springhendel 

 

2.2 De springski’s 

 

2.2.1 De vorm en de lengte van de ski’s 

 

De laatste jaren worden de springski’s vooraan schuin afgesneden. Hiermee bedoelen we dat de 

buitenkant van de ski langer is dan de binnenkant van de ski (Figuur 5). De ontwerpers 

ontdekten dat je op die manier een langere zweefvlucht kan creëren.  
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Figuur 5: Springski's – Connelly 

 

 

 

Doordat de buitenkant langer is zal deze meer 

weerstand van de lucht ondervinden dan de binnenkant 

van de ski, met als gevolg dat de ski’s vooraan licht uit 

elkaar zullen gaan tijdens de vlucht (Figuur 6). 

 

Figuur 6: Springski's 

 

Figuur 7: Springski's 

Een gevolg hiervan is dat de 

springer kan profiteren van 

drie draagvlakken, namelijk 

zijn twee ski’s en zijn lichaam, 

en hij beter kan blijven 

zweven. 

Op Figuur 7 kan je zien dat de ski’s vooraan omhoog komen. Dit is 

belangrijk, omdat deze dan niet achter de schans zullen blijven 

steken. Ook in de lucht heeft dit zijn voordelen. Zo zal de lucht 

gemakkelijker onder de ski’s vloeien, waardoor je meer 

draagvermogen krijgt.  

 

De lengte van de ski’s wordt net zoals bij het slalommen bepaald door de lengte, het gewicht en 

de vaardigheid van de skiër. 
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Tabel 1: Lengte van de springski 

Lengte  

Gewicht  

up to 5’ 

- 152,4 cm 

5’ – 5’4’’ 

152,4 – 162,6 cm 

5’4’’ – 5’7’’ 

162,6 – 170,2 cm 

5’7’’ – 6’ 

170,2 – 182,9 cm 

6’ and up 

+ 182,9 cm 

up to 100 lbs 

- 45,4 kg 
84” 84” 84” 84” 84” 

100-125 lbs 

45,4 – 56,7 kg 
84” 84” 84” 86” 86” 

 125-150 lbs 

56,7 – 68 kg 
84” 86” 86” 86” 88” 

150-175 lbs 

68 – 79,4 kg 
86” 86” 88” 88” 90” 

175-200 lbs 

79,4 – 90,7 kg 
86” 86” 90” 90” 92” 

200 lbs and up 

+ 90,7 kg 
86” 86” 90” 92” 92” 

* 1 inch = 2,54 cm - 1 feet = 30,48 cm 

* 1 lbs = 0,45 kg 

 

2.2.2 De kiel (vin) 
 

De vin van de springski wordt gemaakt in breekbaar materiaal (kunststof of keramiek). Dit is 

zeer belangrijk daar je als skiër soms te laat bij de schans komt en je daardoor een stuk van de 

zijluifel raakt. Wanneer de vin dan niet zou afbreken zou je onderuit gaan. 

De meeste skiërs leggen dan ook een extra vin klaar op het startponton zodat zij deze kunnen 

vervangen wanneer deze stuk is. Je krijgt tijdens een wedstrijd immers 3 minuten de tijd om je 

materiaal te repareren (Hoofdstuk 6).  

Verder is de vin ook breder dan deze op een 

slalomski en is ze bovenaan afgevlakt (Figuur 9). 

Vermits deze gemakkelijk afbreekt is ze, door 

vier kleine vijsjes los te draaien, gemakkelijk te 

vervangen.  

 

Figuur 8: Het plaatsen v/d vin 

 

Figuur 9: De kiel (vin) 

Tegenwoordig kan je ook vinnen vinden in aluminium. Deze zullen enkele plooien (en niet 

breken) bij het verkeerd raken van de schans. Het is dus gevaarlijker dan vinnen uit breekbaar 

materiaal. 
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2.2.3 De bindingen 

 

2.2.3.1 Soorten bindingen 

 

Wanneer je bindingen voor op je springski gaat kopen, zal je merken dat er twee grote groepen 

van bindingen te vinden zijn. Bindingen met een “sigle wrap” en bindingen met een “double 

wrap”. 

 

Figuur 10: Single wraps - Wileys 

 

Figuur 11: Double wraps - Wileys 

 

Het grote voordeel van bindingen met een double wrap is dat deze beter rond de voet sluiten, 

waardoor je meer controle over je ski zal hebben. Je zal in de lucht je ski’s beter kunnen sturen. 

Maar doordat deze zoveel spanning op je voeten geven kan niet iedereen deze aanhouden en zal 

je misschien eerder opteren voor een binding met een enkele wrap. Het zijn vooral de toppers 

die met een dubbele wrap springen. 

 

2.2.3.2 Afmetingen 

 

2.2.3.3 De positie van de bindingen 

 

De producent geeft weer waar de bindingen moeten worden geplaatst. Zo krijg je bij aankoop 

een document mee met de nodige instructie (Figuur 12).  

Eenmaal de bindingen op de ski zijn bevestigd, kan hun positie echter nog wel lichtjes worden 

gewijzigd (met behulp van de gaatjes aan de zijkanten van de binding) naar het gevoel en de 

eigen stijl van de skiër. 
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Figuur 12: Positie van de bindingen - Settings D3 
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2.3 Helm 

 

Om te springen gebruik je best een lichte helm uit versterkt kunststof. Een zware helm zou het 

hoofd te zwaar belasten bij de landing of bij het raken van de schans. De helm moet naast het 

hoofd ook de oren beschermen, maar mag niet te strak om de oren zitten daar dit het 

evenwichtsgevoel kan verstoren.  

 

We kunnen twee soorten helmen onderscheiden. Met een mondstuk (Figuur 13) en zonder een 

mondstuk. Indien de helm geen mondstuk heeft zal hij voorzien zijn van een riempje onder de 

nek (Figuur 15) of onder de kin (Figuur 14). Een riempje onder de kin is beter. Bij een ruk aan de 

helm is de kin immers veel sterker dan de nek. 

 

 

Figuur 13: Helm met 

mondstuk 

 

Figuur 14: Helm met riempje 

onder de kin 

 

Figuur 15: Helm met riempje 

onder de nek 

 

2.4 De armsling 

 

Alan Kempton, wereldkampioen schansspringen in 1967, gebruikte als eerste de armsling naar 

aanleiding van een chronisch schouderprobleem. Het bleek immers dat in het midden van een 

goede coupe naar de schans, de spanning zo groot was dat de rechterschouder ontwricht 

geraakte. Op het autokerkhof van zijn vader kwam Alan op het idee om een riem aan een 

autogordel te bevestigen en hij produceerde zodoende een middel waarmee de kunst van het 

schansspringen nu verschillende jaren achterstand zou kennen zonder deze uivinding. 
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Op dit ogenblik bestaat de armsling uit twee versterkte banden (een zacht gedeelte aan de 

binnenzijde en een hard gedeelte aan de buitenzijde). Eén band om rond het middel te dragen 

en één waarin je de rechterarm steekt. Beide banden zijn voorzien van spanriemen om alles 

goed aan te spannen. 

De band rond het lichaam biedt eveneens versteviging aan de lage ruggenwervel. 

 

Figuur 16: Armsling 

 

De gordel moet laag om het middel gedragen worden zodat de onderkant van de armband in de 

plooi van de elleboog zit. Normaal gezien zal de loop (riem waar je je arm doorsteekt) op de 

bovenste riem worden vastgemaakt, maar daar vrouwen een andere lichaamsbouw hebben dan 

mannen, de heup van de vrouwen is meestal hoger, brengen sommige vrouwen de loop aan op 

de onderste riem. Dit noemt men “loop on the bottom”. 

 

Tegenwoordig kan je al skipakken in de handel vinden die de lifsaver zodanig inwerken dat er 

een uitsparing voorzien is waarin de armsling kan geplaatst worden. Zo zit deze stevig op zijn 

plaats en schuift deze niet naar boven. 
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De armsling wordt gebruikt als hulpmiddel om de arm bij het lichaam te houden en zo het 

trekpunt van de boot te verplaatsten van de schouder naar de heup van de skiër. Bovendien help 

de sling om, vanaf het indraaipunt naar de schans, in een correcte houding te blijven. 

 

Een armsling is pas nodig wanneer je rond 33 meter springt. Voordien moet je de klus kunnen 

klaren zonder armsling. 

 

2.5 Skipak & lifesaver 

 

De belangrijkste functie van een skipak bij het springen is de bescherming van de ribben. 

De meeste skipakken hebben een ingebouwde lifsaver omdat de lifesaver anders in de weg zou 

zitten tijden het springen en hebben een uitsparing ter hoogte van de heup, zodanig dat de sling 

hierin geplaatst kan worden. 

 

2.6 Handschoenen 

 

Een springer gebruikt steeds handschoenen met gesloten vingers om een goede grip op de 

hendel te hebben. 

 

2.7 Jump Switch 

 

 

Figuur 17: Jump switch 

 

Wanneer de skiër indraait zal hij aan de boot trekken, waardoor de boot normaal gezien zal 

vertragen. De jump switch wordt aan de boot en de koord van de skiër vastgemaakt om dit te 
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compenseren. Hij zorgt ervoor dat wanneer de skiër hard aan de boot trekt, de motor x aantal 

toeren sneller zal draaien, waardoor de boot dezelfde snelheid als daarvoor kan aanhouden. 

 

 

 

Figuur 18: Jump switch werking 

Zoals je kan zien in 

Figuur 18.A dat in de 

middelste holte van het 

touw, verbonden met de 

boot, een draad verwerkt 

is die in contact staat met 

de tweede bout van de 

jump switch. Onder deze 

bout wordt het touw van 

de skiër gebracht Figuur 

18.B. Aan de ene kant 

hangt de skiër, de andere  

kant wordt samen met het andere touw vastgemaakt aan de skimast van de boot (Figuur 17). 

Wanneer de skiër hard aan de boot trekt zal de bout waaronder het touw doorloopt omhoog 

getrokken worden en wordt een impuls doorgegeven aan de motor van de boot om een aantal 

toeren sneller te varen. 

 

Hoeveel toeren de motor sneller moet draaien wordt bepaald aan de hand van de zero off. 

Alvorens de skiër start moet hij zijn gewicht en prestatie doorgeven aan de piloot. Aan de hand 

van deze gegevens krijgt hij een letter toegekend. De skiër mag twee letter hoger of twee letters 

lager doorgeven aan de piloot die deze letter ingeeft in de zero off. Hoe hoger de letter, hoe 

sneller de boot zal accelereren. 

 

A 

B 
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2.8 De springschans 

 

De springschans is een hellend vlak met aan beide zijde een zijluifel zodat je niet onder de 

schans door kan skiën en bovenaan een sproei-installatie om de schans nat te houden. 

Het hellend vlak moet voldoen aan volgende specificaties: 

• Breedte: 3m70 tot 4m30 (geadviseerde breedte: 4m20 tot 4m25) 

• Lengte uit het water: 6m40 tot 6m80 (geadviseerde lengte: 6m75 tot 6m80) 

• Lengte onder water: min. 50 cm 

 

Afhankelijk van de lengte van de ramp moet het einde hoger of lager worden geplaatst, zodat 

steeds met een ratio van 0,235 tot 0,271 (afhankelijk van het geslacht) behouden wordt. Deze 

maten zijn terug te vinden in een tabel (Figuur 19). 

 

 

Figuur 19: De hoek van de schans bepalen – Ramp setting Chart 
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Zoals je kan zien zijn er verschillende standaardhoogtes. Wanneer je skiërs voor de eerste keer 

over de schans laat gaan moet je er dus op letten dat de schans op zijn laagst word geplaatst. 

 

 

Figuur 20: De schans 

 

Meer info in verband met de schans kan je terugvinden in de reglementen achteraan. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Armsling 

Bindingen 

Handschoenen 

Helm 

Hendel 

Jump switch 

Kiel 

Lifesaver 

Skipak 

 

Springschans 

Springski’s 

Touw 

Vin 

 

 

 

Studievragen 

1. Wat zijn de afmetingen van touw en hendel en uit welk materiaal is het touw samengesteld? 

2. Hoe zien doorsnee springski’s eruit? Leg verder uit. 

3. Wat is een kiel en welke specifieke kenmerken heeft deze? 

4. Waar worden de bindingen geplaatst op de ski? 

5. Welke soorten bindingen bestaan er? 

6. Welke soorten helmen zijn er in de handel? Geef de voor en nadelen. 

7. Wat is een armsling? 

8. Leg de werking van een jump switch uit. 

9. Waaraan moet een schans voldoen? 
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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 springen te kunnen aanleren. 

 

 

Figuur 21: Basishouding (Zack Worden) 

 

In alle boeken zal men de basishouding steeds omschrijven in vier belangrijke punten: 

1. Hoofd omhoog 

2. Rug recht 

3. Armen gestrekt (in baseballgreep – rechterhand naar beneden) 

4. Ski’s bij elkaar houden 

 

 

Studievragen 

1. Wat is de basishouding in het schansspringen? 
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Hoofdstuk 4 Het ideale parcours 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• het springparcours te kunnen indelen in verschillende zones en deze te kunnen beschrijven. 

 

4.1 De verschillende zones voor de schans 

 

 

Figuur 22: Het ideale springparcours 

Eens je weet waar je moet draaien om aan te 

snijden naar de schans en je correct kunt 

accelereren kan je de volledige beweging 

uitvoeren (Figuur 22 & Figuur 23). 
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zone A B C D E F G H 

Figuur 23 1 2, 3 4, 5, 6 7 8, 9, 10, 11 12 13, 14, 15, 16 17, 18 

Figuur 23: De juist houding per zone 
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4.1.1 Zone A – de uitzwaai 

 

Deze zone start van achter de 

boot. Van hieruit zal de skiër 

uitzwaaien tot naast de boot. 

Van zodra de skiër naast de 

boot komt, komt hij in de 

eerste kritische zone (zone B). 

  
  

Figuur 24: Zone A - uitzwaaien 

 

4.1.2 Zone B – de eerste kritische zone 

 

   

Figuur 25: Zone B - de eerste kritische zone 

 

Van zodra de skiër naast de boot komt (de meeste skiërs gaan rond de 180 meter boei om in de 

kritische zone te geraken) heeft hij een goed zicht op zowel de schans als op de 150 meter boei. 

Hij kan nu zijn indraaimoment bepalen.  

Over het algemeen ligt dit voor de mannen dichter bij de 180 meter boei en voor de vrouwen 

bij de 150 meter boei, omdat de mannen aan een hogere snelheid varen dan de vrouwen. 

Daarnaast varieert deze zone en dus ook het indraaipunt naargelang de wind. Indien de skiër 

wind mee heeft zal de zone naar achter verschuiven, terwijl de zone naar voor schuift wanneer 

de skiër wind op kop heeft. 
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4.1.3 Zone C – indraaien & accelereren 

 

 

Figuur 26: Zone C - indraaien 

Deze zone start na de eerste kritische zone en loopt tot na de 

2e hekgolf.  

Eens de skiër zijn indraaimoment bereikt heeft moet hij met 

de twee ski’s gelijktijdig indraaien, waarbij hij geen slap 

touw mag krijgen. Om dit te voorkomen mag de skiër 

lichtjes afremmen. De correcte houding (Figuur 26): 

• rug recht 

• hoofd omhoog 

• armen lichtjes gebogen (indien men met een sling 

werkt) 

• ski’s op gelijke hoogte houden 

 

 

Figuur 27: Zone C - acceleratie 

 

Halverwege de draai moet je het handvat met beide handen vastnemen. 

Eens de skiër is ingedraaid zal hij beide golven moeten kruisen. Hij houdt beide benen op het 

water, maar brengt 90% van zijn gewicht op zijn linker been. Opgelet, de knieën moeten 

voldoende gebogen zijn zodat de ski’s kunnen snijden doorheen de golven. Indien je gebruikt 

maakt van een sling zullen de armen zijn lichtjes gebogen, zonder sling zijn de armen gestrekt. 

 

4.1.4 Zone D 

 

Zone D bevindt zich tussen de tweede hekgolf en de tweede kritische zone, namelijk de 

indraaizone. 
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Figuur 28: Zone D 

 

Eens de skiër de tweede hekgolf is gepasseerd, brengt hij zijn rechterski los van het water en laat 

hij zich mee glijden met de boot. Door één been omhoog te brengen, zal hij zijn snelheid kunnen 

aanhouden. Hij zal dit been aan de kritische zone terug neerzetten om lichtjes af te remmen. 

 

 

Ski terugplaatsen 

Wanneer je deze ski moet terugplaatsen is afhankelijk van de snelheid  die je op dat moment hebt: 

• Wanneer je voelt dat je te vroeg in de indraaizone gaat komen, plaats je direct je buitenste 

ski op het water en rem je indien nodig nog af door een ploegbeweging te maken. 

• Indien je voelt dat je te laat zal aankomen in de indraaizone, blijf je zo lang mogelijk op één 
ski skiën. Zo krijg je minder weerstand van het water en kan je misschien nog tijdig op je 
indraaipunt geraken. 

• Wanneer je te laat in de indraaizone komt, met andere woorden wanneer je voorbij je 

indraaipunt komt, zal je nooit meer goed voor de schans komen. 

 

4.1.5 Zone E – de tweede kritische zone - indraaizone 

 

Wanneer de skiër naast de boot komt spreken we van de 

tweede kritische zone, namelijk de indraaizone. 

In deze zone laat de skiër de buitenste arm los om en strekt 

tegelijkertijd de linker arm naar de boot toe om een 

maximale afstand tussen skiër en boot te creëren. Hierdoor 

zal het touw iets slap worden, maar dit wordt opgevangen 

doordat de skiër verder skiet. Vervolgens kijk je naar de 

schans om opnieuw het indraaipunt te bepalen. Hoe je dit 

bepaald zal later in de cursus besproken worden. 

 

Figuur 29: Zone E - indraaizone 
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4.1.6 Zone F – het indraaimoment & positionering 

 

  

Figuur 30: Zone F - indraaimoment & positionering 

 

Eens je het indraaipunt bereikt hebt, brengt je de vrije hand weer naar de hendel. Hierdoor zal 

het volledige lichaam meedraaien. Net zoals in vorige indraaizone moet je op beide benen 

indraaien (ski’s blijven op dezelfde hoogte). Het indraaien moet heel gecontroleerd gebeuren 

(geen brutale beweging) om een stabiele basishouding te bekomen. Vervolgens ga je nog iets 

dieper door de knieën om een progressieve acceleratie te bekomen en aan te snijden naar de 

schans.  

Door naar de schans te kijken zullen automatisch ook je schouders en je ski’s in de richting van 

de schans worden gedraaid.  

Wanneer je naar de boot kijkt in plaats van naar de schans zullen ook je ski’s en je lichaam naar 

de boot wijzen en kan je niet op een correcte mannier over de schans gaan. Meestal zal dit een 

weigering of een slechte sprong als gevolg hebben. 

 

Vanaf dit moment wordt er ook gesproken van “zero body movement”. Dit wil zegen dat je 

gedurende deze hele beweging geen beweging mag maken. Je blijft steeds in dezelfde positie 

tot over de schans. 
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4.1.7 Zone G – kruisen van de golven 

 

   

Figuur 31: Zone G - kruisen van de golven 

 

Eens je gedraaid bent in de richting van de schans ben je klaar om de golven te snijden. Het is 

zeer belangrijk dat je beide knieën naar voor drukt (naar de punten van de ski’s). Wanneer je 

teveel naar achter staat, zal de ski vooraan verder uit het water komen, wat wil zeggen dat je 

acceleratievermogen daalt.  

Daarnaast is het zeer belangrijk dat de skiër blijft snijden door de hekgolven. Dit doet hij door 

beide ski’s te kanten. Wanneer hij zijn ski’s onvoldoende kant, zal hij over de golven springen, 

wat ook snelheidsverlies als gevolg heeft. 

De skiër staat voor 90% op zijn rechter ski, zonder dat hij zijn linker ski zal opheffen. 

 

4.1.8 Zone H – de acceleratie naar de schans 

 

   

Figuur 32: Zone H - de acceleratie naar de schans 
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Veel skiërs maken de grote fout stil te vallen na de tweede hekgolf. Het is echter zeer 

belangrijk om ook na de tweede hekgolf de acceleratie te behouden. Deze verkrijg je vooral 

door de acceleratie in zone G te doseren en in dezelfde houding te blijven staan. 

 

4.2 Op de schans 

 

 

Figuur 33: Op de schans 

 

Indien je een correcte houding hebt aangenomen in de zones F to H zal je automatisch een 

juiste houding aannemen op de schans. 

 

 

Foutenanalyse 

De meest voorkomende fouten zijn: 

• De skiër brengt net voor de schans zijn gewicht naar achteren (op de hielen), waardoor de 
toppen van de ski’s de lucht in gaan en de skiër een slecht resultaat zal springen of zelfs 
achteruit zal vallen. 
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Hou de hendel recht van u en zo laag mogelijk. Zo zal je in de lucht naar voor kunnen leunen. 

Bij sprongen tot 30 meter mag je niet afstoten. Je moet je als het ware van de schans laten 

trekken. Opgelet dat je niet inzakt, je moet wel je benen blokkeren. 

 

 

Op de schans 

Doordat de ski’s bijna geen weerstand ondervinden in de lucht zal je iets sneller gaan dan de boot. 

Wanneer je je aanloop zo kiest dat je de schans aan de rechter onderhoek opskiet en aan de 

linkerbovenhoek weer verlaat zal de lijn strakker blijven in de lucht en daardoor de landing 

vergemakkelijken. 

 

4.3 De vlucht 

 

 

Figuur 34: De vlucht - Kate Adriaensen 

 

Eens je loskomt van de schans moet je de heupen naar voor brengen, de hendel met gestrekte 

armen rechts naar de knieën duwen en de landing, over de top van de ski’s, spotten. 

 

4.3.1 De landing 

 

Eens je het water raakt ga je door de knieën om de schok op te vangen en blijf je in deze 

hurkhouding tot de lijn zich terug opspant. 
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Sleutelbegrippen 

Accelereren 

Indraaimoment 

Indraaizone 

Kritische zone 

Landing  

Positioneren 

Schans 

Uitzwaai 

Vlucht 

 

 

Studievragen 

1. Teken het ideale parcours. Duid hier de zones op en leg kort uit. 

2. Ter hoogte van welke boei zal de skiër indraaien om zijn beweging in te zetten? 

3. Wat moet je doen indien je te vroeg / te laat in de tweede kritische zone zou aankomen? 

4. Wat is de juist houding om aan te snijden naar de schans? 

5. Moet je afstoten op de schans? 

6. Waar let je op bij de landing? 

 

 



 

Module 3 – Specifieke didactiek springen – J. Lagae & N. De Rooster – September 2010 35 

Hoofdstuk 5 Opbouw van de oefenstof (leerlijn) 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• een beginnende skiër over de schans laten springen; 

• de leerstof te kunnen toepassen in de praktijk. 

 

5.1 Basishouding aanleren op springski’s 

 

De techniek van het schansspringen moet net als bij de andere disciplines eerst aan de kant 

worden ingeoefend. Hier kan de trainer gemakkelijk corrigeren. Wanneer je de springtechniek 

wil aanleren moet je eerst en vooral de juiste basishouding aanleren. Deze zal je daarna nooit 

meer moeten herleren daar deze niet veranderd als je verbeterd. 

 

  

Figuur 35: Droogtraining 

 

Alvorens je over de schans mag moet je de basishouding volledig onder de knie hebben. Deze 

kan je aanleren in de slalompiste. Let hierbij wel op dat een slalompiste (vanaf het botenkanaal 

tot aan de skiërboei) slechts 11,5 meter is en je bij het schansspringen 15 meter moet uitwijken 

om over de schans te geraken. 
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Indien je niet beschikt over een slalompiste kan je de skiër vragen zo breed mogelijk te 

slalommen achter de boot. Met als enige doel de basishouding van het springen te 

automatiseren.  

 

Wanneer je de perfecte basishouding kan aannemen in een slalompiste kan je hekgolfsprongen 

uitvoeren. Dit is gemakkelijker op slalomski’s omdat deze een groter draagvlak hebben en ze 

dus ook gemakkelijker zullen loskomen van de golf en je zullen helpen om langer in de lucht te 

blijven. 

 

5.2 De schans verkennen 

 

Het is belangrijk dat de skiër alvorens hij op de schans komt, hij deze even kan verkennen. 

Hiermee bedoelen we dat hij eens op de ramp moet staan (met blote voeten) zodat hij voelt hoe 

hard en hoe slibberig deze is. 

Wanneer hij op de schans staat, kan hij ook beter inschatten hoe groot deze is. Om de hoogte 

beter in te leren schatten kan je de leerling er enkele keren laten afspringen. Wanneer je de 

schans op 1m20 hebt geplaatst is dit immers niet hoog. 

 

Als laatste moet je de skiër zijn hele beweging laten nadoen op de schans. Zet hem beneden in 

het midden van de schans in de juiste basispositie (hoofd omhoog, rug recht, armen gestrekt en 

voeten bij elkaar) en laat hem langzaam naar boven stappen (nog steeds in basispositie). 

De schans wordt minder schrikwekkend en hij krijgt nu een beeld van wat er van hem verwacht 

wordt. 

 

5.3 De eerste keer over de schans 

 

Voordat je een skiër voor de eerste keer over de schans gaat trekken moet je nagaan dat deze 

niet te hoog staat. 1m20 is een ideale hoogte. Zo kan de skiër in skipositie toch nog over de 

schans heenkijken. 

 

Wanneer je een skiër voor de eerste keer over de schans trekt, moet je als piloot tussen 40 en 45 

km/u varen. De exacte snelheid is afhankelijk van het gewicht van de skiër. 
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De afstand tussen de schans en het bootkanaal is 15 meter. Dit wil zeggen dat de skiër enorm 

aan het touw moet trekken om voor de schans te geraken. Om het de skiër te vergemakkelijken 

kan je dus best naast het bootkanaal varen en zo de afstand tot de schans verkleinen.  

 

 

Figuur 36: Eerste keer over de 

schans 

De skiër zwaait uit tot de linkerkant van de schans, zet 

zich enkele meters voor de schans in positie en kijkt 

naar de bovenkant van de schans. Vanaf punt A mag 

de skiër niet meer bewegen (doordat de schans zo 

glibberig is zal de skiër vallen indien hij zijn houding 

nog wil veranderen) en wordt hij door de boot 

(passief) over de schans getrokken. Eens de skiër 

rechtsboven van de schans wordt getrokken, kan je 

best iets naar links varen zodat de skiër na de schans 

niet moet trekken aan de boot, maar dat hij zich 

gewoon kan laten gaan. Je moet er echter wel op letten 

dat je niet teveel naar links gaat varen, anders bestaat 

de kans dat de skiër op de hekgolf zal landen. 

 

 

 

Info 

In tegenstelling tot wat je waarschijnlijk verwacht ondervinden je ski’s minder weerstand op de 
schans dan op het water. Dus ga niet bij voorbaat achterover hangen, want je zou wel eens achteruit 
kunnen vallen. 

 

 

Info 

Veel trainers trekken hun leerling schuin over de schans. Dit kan je echter best vermijden omdat je 

als skiër dan scheef staat en je een ander zicht op de schans krijgt. 

 

Naarmate de skiër beter wordt kan je rechter varen en moet de skiër ook rechter springen. Zo 

zal hij steeds harder aan het touw moeten trekken. De skiër leert voor de schans meer druk naar 

links te zetten. Opgelet, eens hij op de schans is mag hij geen druk meer zetten op één ski, maar 

moet hij zijn gewicht verdelen over beide ski’s. 
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Langzaam aan drijf je de snelheid van de boot op (tot 50 km/uur) zodat de skiër sneller en 

sneller over de schans wordt getrokken. 

Eens de skiër aan deze snelheid, met een juiste houding over de schans kan springen is hij klaar 

om zelf snelheid te maken. 

 

5.4 Eigen snelheid maken 

 

Eerst en vooral moet je als skiër leren aansnijden. De 

eerste malen start je links van de linker hekgolf. Zo zal 

je nog geen golven moeten kruisen, waardoor je niet 

uit evenwicht wordt getrokken.  

Dit alles doe je uiteraard zonder schans. 

Indien het watervlak breed genoeg is kan de boot 

rechts van het bootkanaal varen zodat je juist naast de 

schans uitkomt (Figuur 37). Zo leer je waar je moet 

aansnijden om tijdig voor de schans te komen.  

 

Indien het watervlak niet breed genoeg is kan je later 

aansnijden zodat je achter de schans uitkomt. Om een 

juist beeld te krijgen van waar de schans ligt kan je 

twee boeien leggen. Zo ski je als het ware de schans 

op. 

 

Figuur 37: Leren aansnijden 

 

 

Info 

Om de omstandigheden zo reëel mogelijk te maken moet je steeds je helm en de rest van je 
bescherming aandoen. 

 

Na enkele keren de juiste coupe genomen te hebben, kan je over de schans gaan. 

Vanaf nu zal de boot in het bootkanaal varen en moet de skiër uitzwaaien om voor de schans te 

geraken. Omdat de skiër nu aansnijdt zal hij zelf snelheid maken en vaar je best terug aan een 

snelheid van 42 à 43 km/uur. 
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Figuur 38: ¼ coupe 

De skiër zal met een snelheid van ongeveer 50 

km/uur over de schans gaan. Wanneer je echter 

aan 50 km/uur zal blijven varen wordt de skiër 

aan een veel hogere snelheid over de schans 

getrokken dan wat hij gewoon is. 

 

De eerste keren zal de skiër zo recht mogelijk 

voor de schans willen komen (Figuur 38 - oranje 

lijn) maar naarmate hij vordert kan hij scherper 

op de schans afgaan om via de rechter 

onderhoek op de schans te gaan en om deze 

langs links boven te verlaten (Figuur 38 - groene 

lijn). 

 

 

5.5 Drie vierde coupe 

 

Naarmate de atleet erin slaagt zijn eigen snelheid te 

ontwikkelen kan men het vertrekpunt verder en verder naar 

rechts opschuiven. In plaats van links van de hekgolf te 

vertrekken kan de skiër nu tussen de hekgolven vertrekken. 

 

Vervolgens moet je leren aansnijden vanaf de rechterkant 

van de rechter hekgolf (je zet aan ter hoogte van 150 meter 

boei). Dit doe je door eerst naar rechts uit te zwaaien tot de 

kritische zone om daarna beide golven te kruisen en zo 

voor de schans uit te komen (Figuur 39).  
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Figuur 39: ¾ coupe 

     

    

    

  

Figuur 40: ¾ coupe 
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5.5.1 Timing - acceleratie 

 

 

Figuur 41: Naast de boot skiën 

Allereerst moet je enige tijd naast de boot kunnen 

skiën. De afstand die je naast de boot kan blijven skiën 

noemen we de indraaizone (Figuur 41 - rode zone). In 

het begin zal je zelfs niet naast de boot geraken, maar 

hoe meer je oefent, hoe langer je naast de boot kan 

skiën. Tot zelf 50 meter lang. 

 

Een goede oefening is om van links naast de boot aan 

te snijden om rechts te komen en om van daaruit terug 

aan te snijden naar links. 

 

5.5.2 Indraaipunt bepalen en hekgolven kruisen 

 

Eens je naast de boot kan skiën moet je leren inschatten 

waar je indraaipunt is.  

 

Er is echter een hulpmiddel om je indraaipunt te vinden. 

Wanneer je een lijn trekt van links boven de schans door 

de rechter onderhoek, tot naast de boot, ken je jou 

indraaipunt (Figuur 42). 

Het is dus zeer belangrijk je indraaizone zo lang 

mogelijk te maken, en zo dat de denkbeeldige lijn 

(indraaipunt) in deze zone valt. 

 

Figuur 42: Indraaipunt bepalen 
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Het zou te gemakkelijk zijn dat we het indraaipunt altijd zo zouden kunnen berekenen. Het 

indraaipunt is echter veranderlijk naarmate de vaardigheid van de skiër. Hoe beter de skiër, hoe 

langer de indraaizone en hoe hoger het indraaipunt (Figuur 43) komt te liggen. Dit wil zeggen 

dat de skiër steeds scherper op de schans zal aansnijden. 

 

 

Figuur 43: Het indraaipunt afhankelijk van het niveau v/d skiër 

 

Vanaf het indraaipunt moet je progressief accelereren en mag je geen beweging meer maken. 

Dit wil zeggen dat wanneer je fout staat op het moment van je indraaipunt, je fout zal staan op 

de schans, wat een slechte sprong als gevolg zal hebben. Een goede houding op dit punt is dus 

zeer belangrijk: 

• Hoofd omhoog  

• Rug recht en schouders in de richting van de schans 

• Armen gestrekt 

 op dit punt breng je de rechterhand naar de hendel 

• Ski’s samen in de richting van de schans 
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Praktijktips 

Veel voorkomende fouten zijn: 

• De skiër accelereert maar tot aan de tweede hekgolf en daarna niet meer: 

Probeer de snelheid langzaam aan op te bouwen zodat je na de 2e hekgolf nog verder kan 

accelereren. 

• De skiër hangt teveel naar achter: 

Breng steeds je gewicht op je tenen. Zo heb je eveneens meer controle over je ski’s. 

• De skiër kijkt naar de boot: 

Wanneer je naar de boot kijkt zal heel je lichaam en je ski’s volgen, waardoor je niet goed 

voor de schans uitkomt. Kijk steeds naar de linkerbovenhoek van de schans wanneer je 

aansnijdt naar de schans. 

• … 

 

5.6 Volledige coupe 

 

De volledige coupe kan je aanleren door je hele 

parcours 30 meter naar achter te schuiven. Zo zal de 

150m-boei de 180-meter boei worden en leg je twee 

boeien 30 meter achter de schans die dan de schans 

voorstellen (Figuur 44). 

 

Je kan de volledige coupe ook aanleren op het 

gewone parcours, maar eens je 10 meter voor de 

schans komt laat je de hendel los om vervolgens 

links van de schans te skiën. Dit is eveneens een 

goede oefening om te leren weigeren. 

 

 

Figuur 44: Volledige coupe 
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Figuur 45: Weigeren 

 

 

Info 

Wanneer je weigert en je draait zo kort mogelijk achter de schans kom je ongeveer op het punt waar 
je zou geland zijn indien je wel over de schans was gesprongen. 

 

5.6.1 High speed run over 

 

De high speed run over is een kwart coupe. Hiermee bedoelen we dat je van links van de linker 

hekgolf zal vertrekken. Et grote voordeel van deze oefening is dat je hekgolven tegenkomt, 

waardoor je ook niet uit evenwicht kan getrokken worden bij het kruisen van de golven. 

Bijgevolg kan de snelheid steeds verhoogd worden tot de gewenste snelheid bereikt is. 

 

Deze oefening kan gebruikt worden wanneer je een volledige coupe aanleert. 

Wanneer iemand voor de eerste keren een volledige coupe moet maken zal zijn snelheid nog 

wisselvallig zijn. Wanneer hij toch een zeer goede coupe maakt zal hij ineens aan een veel 

hogere snelheid over de schans gaan dan hij gewoon is. Hij zal bijgevolg in de problemen 

geraken. 

Als trainer kan je hierop inspelen door de skiër een run over te laten uitvoeren aan een steeds 

hogere snelheid, tot de gewenste snelheid bereikt is. Zo zal de skiër de schans aan deze snelheid 

leren nemen. 
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Daarnaast is het ook aangeraden deze oefening in het begin van het seizoen te gebruiken bij 

meer ervaren skiërs. Maar zorg ervoor dat je deze oefening niet te lang laat uitvoeren, want dan 

zal je skiër de pre-turn onvoldoende kunnen aanleren. 

  

 

Sleutelbegrippen 

¼ coupe 

¾ coupe 

Basishouding 

Halve coupe 

High speed run over 

 

Volledige coupe 

Weigeren 

 

 

 

Studievragen 

1. Geef in grote lijnen de opbouw van de oefenstof bij het schansspringen weer. 

2. Hoe ga je de schans verkennen? 

3. Hoe trek je iemand de eerste keer over de schans. Heef hierbij een tekening. 

4. Hoe leer je iemand eigen snelheid te maken? 

5. Wat is een drie vierde coupe? Waar moet je op letten? 

6. Hoe bepaal je het indraaipunt in de tweede kritische zone? 

7. Teken een volledige coupe. 

8. Hoe leer je weigeren? 

9. Wat bedoelen we met een “high speed run over”? 
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Hoofdstuk 6 Wedstrijd - jureren 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

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

• de grote lijnen van de reglementen te kennen. 

 

6.1 2010 Tournament Waterski Rules – Rule 13: Jumping  

 

6.1.1 Algemeen 

 

Wanneer de skiër start in de voorrondes heeft hij recht op 3 sprongen. Wanneer hij echter in de 

finale start heeft hij maar recht op 2 sprongen. 

• De schans bij de vrouwen wordt op 1m50 of 1m65 geplaatst. 

• De mannen hebben de keuze tussen 1m65 en 1m80. 

Alleen de lengte van de sprong is van belang, welke schanshoogte de skiër ook gekozen heeft. 

Wanneer de skiër zich geplaatst heeft voor de finale, mag hij de schanshoogte voor de finale 

nog veranderen, maar dit moet gebeuren binnen een door de juryvoorzitter gestelde termijn. 

 

6.1.2 Beschrijving van de schans 

 

De springschans is een hellend vlak met aan de rechter zijde een zijluifel. 

 

Het hellend vlak moet voldoen aan volgende specificaties: 

a) Breedte: 3m70 tot 4m30 (geadviseerde breedte: 4m20 tot 4m25) 

b) Lengte uit het water:  

Tabel 2: Lengte v/d schans uit het water 

Lengte uit het water 

Ramp ratio minimum maximum aanbevolen 

0,235 6,40 m 6,80 m  

0,255 6,40 m 6,80 m  

0,271 6,40 m 6,80 m 6,75 - 6,80 m 

Aan beide zijde van het hellend vlak moet 6m40 en 6m80 duidelijk gemarkeerd worden. 
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c) Lengte onder water: min. 50 cm 

d) Afhankelijk van de lengte van de ramp moet het einde hoger of lager worden geplaatst, 

zodat steeds een ratio van:   

- 0,235 (+/- 0,003) voor vrouwen 

- 0,255 (+/- 0,003) voor vrouwen of mannen 

- 0,271 (+/- 0,003) voor mannen  

behouden wordt. Deze maten zijn terug te vinden in een tabel (Figuur 19). De springers  

  moeten via het officiële inschrijvingsformulier laten weten welk van de hierboven  

  genoemde verhouding hun voorkeur heeft. 

e) De oppervlakte moet glad zijn met een maximum afwijking van 2,5 cm in het vlak. (dit 

kan je meten door een strak touw te spannen tussen de onderste rechterhoek en de 

bovenste linkerhoek van de schans en afstand te meten tussen het touw en de schans) 

f) De oppervlakte van de schans moet steeds een rood oranje kleur hebben. 

 

Figuur 46: De schans 

 

De zijluifel moet voldoen aan volgende specificaties: 

a) De zijluifel moet over de volle lengte van de schans worden aangebracht en moet 

minstens 30 cm onder water komen wanneer de schans op een hoogte van 180 cm staat. 

Bovendien moet dit zijblad een andere kleur hebben dan het schansoppervlak zodat er 

voldoende contrast is tussen de zijkant en het schansoppervlak. 

b) De zijluifel moet ten opzichte van de loodlijn een hoek van minimaal 28° en maximaal 

50° hebben. Ideaal is een hoek van 45°. 
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6.1.3 De snelheid 

 

De bootsnelheid bij het schansspringen mag vrij gekozen worden, met een maximumsnelheid 

van 57 km/h bij de mannen en 54 km/h bij de vrouwen. 

 

De springer moet de stuurman vertellen aan welke snelheid  en op welke afstand en hij de 

schans moet passeren. De boot moet in een rechte lijn op de aangegeven afstand (er zijn 

verschillende routes binnen het bootkanaal ) door het parcours aan de rechterkant van de schans 

varen. 

 

Figuur 47: Routes in het bootkanaal 

 

6.1.4 Het scoren van een sprong 

 

Wanneer de skiër valt (bij de eerste sprong) als gevolg van een sprong zal de skiër niet worden 

uitgeschakeld voor de volgende passage, maar krijgt hij geen punten. Iedere keer dat de skiërs 

valt zal dit beschouwd worden als een genomen sprong. Als hij meer dan één keer valt in één 

passage door het springparcours zal iedere val als een genomen sprong worden beschouwd. 

 

Hij zal eveneens geen punten krijgen wanneer de skiër opzettelijk de lijn raakt op een ander 

punt dan de hendel. 

 

Een deelnemer mag weigeren het parcours in te gaan door de hendel in de lucht te gooien voor 

de 180-meter boei. Hij zal hier niet voor gestraft worden wanneer de juryleden de reden van de 

weigering acceptabel achten.  
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Indien hij de hekgolf van de boot gepasseerd is, duidelijk op de schans afgaat en vervolgens 

tussen de boot en het springparcours blijft steken (of hij de lijn nog bij zich heeft of niet), zal de 

skiër in deze ronde geen sprong meer mogen maken. 

 

6.1.5 Sprongmeting 

 

Een sprong wordt gemeten wanneer de skiër over de schans gaat, landt en verder skiet in 

skipositie zonder te vallen. 

 

De afstand van de sprong wordt gemeten door een video computer systeem. Van een punt op 

het watervlak, precies onder het midden van de bovenste rand van de schans tot het punt waar 

de hielen van de skiër op het water landen. Dit is te zien aan een piramide van opspuitend water 

nadat de skiër geland is. 

De afstand van de sprong wordt steeds aan de skiër meegedeeld. 

 

 

Figuur 48: Sprongmeting 

 

6.1.6 Puntentelling en ranking 

 

De verste sprong telt. 

Voor skiër die zich voor de finale gekwalificeerd hebben, geldt alleen het resultaat van de 

finale voor hun plaats in dat onderdeel. Wanneer de skiër een beter resultaat heeft neergezet in 

de voorronde telt deze sprong wel mee voor de team score. 
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Wanneer er tijdens de finale een ex-aequo is voor de eerste plaats, zal een beslissingsronde (run 

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.  

Elke herkansing zal bestaan uit twee sprongen, waarbij de verste sprong telt. 

 

6.1.7 Veiligheidsuitrusting 

 

Alle springers zijn verplicht een reddingsvest te dragen. Verder is het sterk aanbevolen dat de 

rest van de kledij is aangepast voor het waterskiën en werd goedgekeurd door de “Tournament 

Council”. 

Als laatste is de skiër verplichte een helm te dragen. Indien hij zonder helm over de schans gaat 

zal die sprong worden geannuleerd.  
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6.1.8 Het springparcours 

 

 

Figuur 49: Het springparcours 

 

Tabel 3: De kleuren van de boeien 

boei 210M 180M 150M 15ST 19ST 15NT 19NT 15MT 19MT 15ET 19ET 15EC 19EC 

kleur 
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Studievragen 

1. Teken een schans met de juiste afmetingen. 

2. Hoeveel sprongen krijgt men? 

3. Hoe meet men de afstand van de sprong? 
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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. 

 

A 

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

Armsling ............................................................................................................................... 18, 22 

B 

Basishouding ........................................................................................................................ 35, 45 

Bindingen .............................................................................................................................. 15, 22 

H 

Halve coupe ................................................................................................................................ 45 

Handschoenen ....................................................................................................................... 19, 22 

Helm ..................................................................................................................................... 17, 22 

Hendel ................................................................................................................................... 12, 22 

High speed run over .............................................................................................................. 44, 45 

I 

Indraaimoment ............................................................................................................................ 34 

Indraaizone ................................................................................................................................. 34 

J 

Jump switch .................................................................................................................... 19, 20, 22 

K 

Kiel ............................................................................................................................................. 22 

Kritische zone ............................................................................................................................. 34 

L 

Landing ....................................................................................................................................... 34 

Lifesaver ..................................................................................................................................... 22 
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P 

Positioneren ................................................................................................................................ 34 

S 

Schans ......................................................................................................................................... 34 

Skipak ................................................................................................................................... 19, 22 

Springschans ............................................................................................................................... 22 

T 

Touw ..................................................................................................................................... 11, 22 

U 

Uitzwaai ...................................................................................................................................... 34 

V 

Vin .............................................................................................................................................. 22 

Vlucht ......................................................................................................................................... 34 

Volledige coupe .................................................................................................................... 43, 45 

W 

Weigeren ............................................................................................................................... 44, 45 

 

 

 

 

 


