
Hoe kan je deelnemen? 

Reserveer vóór 19 mei met een SMS op nr. 0460/97 95 15 
met opgave van naam, voornaam, gewenste tijdstip en 
gekozen discipline. Wij sturen je dan een bevestiging max. 
2 dagen na aanvraag ter bevestiging. 

Afspraak : Izegemse Watersport Vereniging, Noordkaai 31, 
8870 Izegem op zaterdag 26 mei 2018. 

Van Tot Activiteit Leeftijd Plaatsen 

9:15 11:00 waterski of 
wakeboard 

7 tot 77 j. 3 

10:15 12:00 waterski of 
wakeboard 

7 tot 77 j. 3 

13:15 15:00 waterski of 
wakeboard 

7 tot 77 j. 3 

14:15 16:00 waterski, 
wakeboard 
of -surf 

7 tot 77 j. 3 

15:15 17:00 waterski, 
wakeboard 
of -surf 

7 tot 77 j. 3 

16:15 18:00 waterski, 
wakeboard 
of -surf 

7 tot 77 j. 3 

Deelnameprijs : € 15,00 

ONTDEK ZELF JE WATERSPORT IN DE MAAND MEI! 

... en raak verslaafd aan wat het water te bieden heeft…. 



 

 

 

Met twee ski's, op één ski, op een wakeboard of liever wakesurfen

Keuzemogelijkheden zat als je gaat waterskiën of wakeboarden 

achter de boot. We begeleiden je stap voor stap zodat je snel kan 

genieten van het glijden over het water. En wie weet waag

eerste sprongetje over de hekgolven ...  

 

Tot op het water! 

 

 

Met twee ski's, op één ski, op een wakeboard of liever wakesurfen? 

Keuzemogelijkheden zat als je gaat waterskiën of wakeboarden 

achter de boot. We begeleiden je stap voor stap zodat je snel kan 

n over het water. En wie weet waag je wel je 

Ooit al eens gedacht 

Wel, het kan!

Schrijf je zo snel mogelijk in en kom op 

het  kanaal, Noordkaai 31, 8870 Izegem.

Met de hulp van een gediplomeerde

knappe piloot en enkele doorwinterde boarders, skiërs en surfers

van de Izegemse Watersportvereniging krijg je de gelegenheid om 

te proeven van deze fantastische sporten.

Je maakt via enkele filmpjes kennis met de verschillende 

disciplines. Daarna krijg je de aangepaste

life-saver en eventueel helm

waterkant met de ‘droge initiatie’

vorm je een groepje en ben je klaar om te 

water: eerst naast de boot, dan erachter.  

 

 

Succes verzekerd!

 

 

 

gedacht om over het water te glijden?  

Wel, het kan! 

Schrijf je zo snel mogelijk in en kom op zaterdag 26 mei 2018 naar 

, Noordkaai 31, 8870 Izegem. 

gediplomeerde trainer, een top-boot, een 

en enkele doorwinterde boarders, skiërs en surfers 

van de Izegemse Watersportvereniging krijg je de gelegenheid om 

te proeven van deze fantastische sporten. 

Je maakt via enkele filmpjes kennis met de verschillende 

disciplines. Daarna krijg je de aangepaste kledij (isothermisch pak, 

en eventueel helm) ter beschikking en starten we aan de 

waterkant met de ‘droge initiatie’. Met een twee tot drietal personen 

vorm je een groepje en ben je klaar om te vertrekken vanuit het 

dan erachter.   

Succes verzekerd! 


