
 

Openstelling kandidatuur showdirector(s)  

Belgisch Water Ski Showteam – maart WK 2025 
 
Beste 

 

De WK-editie van 2022 is volop bezig. Binnen een aantal weken vertrekt het Belgisch Water Ski Showteam 

richting Florida (USA) om het beste van zichzelf te geven op het WK.   

  

We blijven echter niet bij de pakken zitten en bereiden ons ook voor op de WK-campagne van maart 2025, die 

zal georganiseerd worden in Mulwala, Australië.  De concrete datum voor het evenement is nog niet bekend, 

maar het zal alvast in Maart zijn             

   

Om dit alles waar te maken gaan we terug op zoek naar een showdirector of een showdirectors! 

  

Als showdirector is het jouw taak om een volledige editie te leiden en te organiseren. Dit start bij de selectie van 

de skiërs en het schrijven van een show, met het oog op een zo goed mogelijk invulling, uitdaging en 

haalbaarheid. Daarnaast hoort ook het organiseren en leiden van trainingen op en naast het water bij de taak van 

showdirector. Je bent een persoon die niet bang is om de leiding te nemen over een voltallig nationaal team en 

ook avontuur schrikt jou niet af. Het is een boeiende taak en we hopen dat jij de juiste persoon bent voor deze 

avontuurlijke uitdaging.  

 

Je staat er echter niet alleen voor om deze lijvige taakomschrijving te realiseren. Bij de start zal je ondersteund 

worden door de bestuurders van het Belgisch Water Ski Showteam vzw. Zij zullen ervoor zorgen dat je alle 

nodige info krijgt en je de kans bieden om een eigen werkgroep samen te stellen om de campagne zo goed 

mogelijk te regelen. Wil je daarna nog extra ondersetuning van de bestuurders van de vzw, dan is dit mogelijk. 

Zij zullen steeds paraat staan ter ondersteuning.  

  

Ben je geïnteresseerd? Stel je dan nu kandidaat door een mail te sturen 

naar belgianwaterskishowteam@gmail.com met vermelding van uw naam (of namen) en uw motivatie.  

De deadline voor de inzending van je kandidatuur is 1/12/2022 

 

 

Wil je nog graag bijkomende informatie over deze uitdaging?  

Stuur ons dan zeker een mail, en wij geven je graag meer info! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Namens het bestuur  

Belgisch Water Ski Showteam vzw  
 


