
 

INFO  TOU  201

Aan de wedstrijdskiërs, de betrokken officials en de organisatoren,
 
Bijlagen 
* Het inschrijvingsformulier voor wedstrijden in België
* Reglement en programma van de Malibu Trick Tour van 26 en 27/08.
* Reglement en programma van de Senior Slalom Special van 
* Reglement en programma van de MWK
* Satelietfoto met aanduiding hoe naar de wedstrijdlocatie van de MWK te rijden.
 
 
26/08   -   Zaterdag Malibu Tricks Tour in de RYCSM  (Wépion)
Standings List gehomologeerd. Twee of dr
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 Euro lunch niet inbegrepen.
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 23 augustus via  
 
Adres : RYCSM, ‘Vieux Port’, 
Neem de weg Namur-Dinant (linkeroever van de Maas). De club bevindt zich op 100 m van 
een ALDI, aan de voet van het kruispunt met de 
 
 
27/08   -   Zondag Malibu Tricks Tour in VVW
Standings List gehomologeerd. Twee of drie reeksen en een finale. Eerste start om 10.00 u.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 Euro lunch niet inbegrepen.
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 23 augustus via  
 
Adres : Haarlebeek z/n (langs de autostrade), 2275 Lille.
Autoweg Eindhoven-Turnhout, afslag 22 Gierle ; pijl ‘Lilse Bergen’ volgen.
Voorbij de Lilse golfclub, zandweg volgen, ± 1 km verder op de linkerkant.
 
 
01/09   -   Vrijdag Senior Sl
Nomal Homologation. Twee startbeurten 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 3
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 
 
Om naar de wedstrijdlocatie te rijden moet je de Zandvoortstraat (zijstraat van de 
Blarenberglaan) ten einde rijden, en dan de werfweg oprijden (absoluut verbod op de dijk te 
rijden !). In bijlage een satelietfoto met aanduiding op.
 
 
  

 

 

 
KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE 
FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE 
 

Sociale zetel  / Siège social: Jules Césarlaan 2, bus 
Secretariaat  / Secrétariat: 
Tel.: 03/271.06.41
 
Bank  / Banque: IBAN: BE26 0014 2375 9229  
Gerechtelijk arrondissement / Arrondissement juridiqu
Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497

INFO  TOU  2017/6 
 

, de betrokken officials en de organisatoren,

* Het inschrijvingsformulier voor wedstrijden in België. 
* Reglement en programma van de Malibu Trick Tour van 26 en 27/08. 
* Reglement en programma van de Senior Slalom Special van 01/09 in de MWK.
* Reglement en programma van de MWK-Cup van 02-03/09. 
* Satelietfoto met aanduiding hoe naar de wedstrijdlocatie van de MWK te rijden.

Malibu Tricks Tour in de RYCSM  (Wépion)
Standings List gehomologeerd. Twee of drie reeksen en een finale. Eerste start om 10.00 u.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 Euro lunch niet inbegrepen. 
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 23 augustus via  kbwsf@h2oski.be

Adres : RYCSM, ‘Vieux Port’, Chaussée de Dinant à Wépion. 
Dinant (linkeroever van de Maas). De club bevindt zich op 100 m van 

het kruispunt met de Route de Saint-Gérard. 

Malibu Tricks Tour in VVW -Gierle  (Gierle)   
Standings List gehomologeerd. Twee of drie reeksen en een finale. Eerste start om 10.00 u.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 Euro lunch niet inbegrepen. 
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 23 augustus via  kbwsf@h2oski.be

Haarlebeek z/n (langs de autostrade), 2275 Lille. 
Turnhout, afslag 22 Gierle ; pijl ‘Lilse Bergen’ volgen.

Voorbij de Lilse golfclub, zandweg volgen, ± 1 km verder op de linkerkant.

Senior Slalom Special in de MWK 
Nomal Homologation. Twee startbeurten – zie het reglement. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 Euro. 
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 30 augustus via  kbwsf@h2oski.be

wedstrijdlocatie te rijden moet je de Zandvoortstraat (zijstraat van de 
Blarenberglaan) ten einde rijden, en dan de werfweg oprijden (absoluut verbod op de dijk te 
rijden !). In bijlage een satelietfoto met aanduiding op. 

 

KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE 
FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE 
Sociale zetel  / Siège social: Jules Césarlaan 2, bus 1 - 1150 Brussel
Secretariaat  / Secrétariat: Bekersveld 9 - 2630 Aartselaar

03/271.06.41   E-mail: kbwsf@h2oski.be 

Bank  / Banque: IBAN: BE26 0014 2375 9229  –  BIC: GEBABEBB
Gerechtelijk arrondissement / Arrondissement juridique: Brussel / Bruxelles
Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497

, de betrokken officials en de organisatoren, 

01/09 in de MWK. 

* Satelietfoto met aanduiding hoe naar de wedstrijdlocatie van de MWK te rijden. 

Malibu Tricks Tour in de RYCSM  (Wépion)  
ie reeksen en een finale. Eerste start om 10.00 u. 

kbwsf@h2oski.be 

Dinant (linkeroever van de Maas). De club bevindt zich op 100 m van 

Gierle  (Gierle)   -   Finale ! 
Standings List gehomologeerd. Twee of drie reeksen en een finale. Eerste start om 10.00 u. 

kbwsf@h2oski.be 

Turnhout, afslag 22 Gierle ; pijl ‘Lilse Bergen’ volgen. 
Voorbij de Lilse golfclub, zandweg volgen, ± 1 km verder op de linkerkant. 

kbwsf@h2oski.be 

wedstrijdlocatie te rijden moet je de Zandvoortstraat (zijstraat van de 
Blarenberglaan) ten einde rijden, en dan de werfweg oprijden (absoluut verbod op de dijk te 

KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE v.z.w. 
FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE a.s.b.l. 

1150 Brussel 
Aartselaar 

BIC: GEBABEBB  
: Brussel / Bruxelles 

Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497 



 
02-03/09   -   Zaterdag-Zondag De MWK-Cup 2017 
Standings List Homologation. Verschillende startbeurten per discipline – zie het reglement. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 Euro voor de eerste startbeurt, inclusief lunch op zondag, 
plus 15 Euro extra per bijkomende startbeurt. 
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 30 augustus via  kbwsf@h2oski.be 
 
Om naar de wedstrijdlocatie te rijden moet je de Zandvoortstraat (zijstraat van de 
Blarenberglaan) ten einde rijden, en dan de werfweg oprijden (absoluut verbod op de dijk te 
rijden !). In bijlage een satelietfoto met aanduiding op. 
 
 
16-17/09   -   Zaterdag-Zondag De RNV-Cup 2017 
Standings List gehomologeerd – de drie onderdelen. 
De zaterdag één ronde per onderdeel en zondag de finale met 16 skiërs per onderdeel. 
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 13 september via  kbwsf@h2oski.be 
Reglement en programma volgen nog met INFO 2017-7. 
 
 
Inschrijvingsformulier  voor  wedstrijden  
Dit formulier vermeldt de meest courante wedstrijden waar onze skiërs aan deelnemen binnen 
de Benelux. In te vullen en terug te bezorgen aan het waterski secretariaat voor de uiterste 
datum die vermeld staat in de laatste kolom. 
In een bijlage staat een algemene verklaring inzake ongevallen. Door het ondertekenen van het 
inschrijvingsformulier verklaart men zich meteen akkoord met deze verklaring. 
 
 
Al  ingeschreven ? 
Via de website waterski.be kan je controleren of je al ingeschreven bent voor een bepaalde 
wedstrijd. Klik op ‘Inschrijvingen wedstrijden” Ernaast staat vermeld van wanneer de laatste 
bijwerking van de lijst dateert. 
 
 
Het  secretariaat  van  de  KBWSF 
Om het secretariaat te bereiken waar alle zaken behandeld worden die betrekking hebben op 
wedstrijden die vermeld staan op de nationale of internationale kalender : 
= Bekersveld 9 te 2630 Aartselaar 
= Telefoon : 03/271.06.41  (Sid Adriaensen) 
= E-mail : kbwsf@h2oski.be  (niet het getal 20 maar wel h2o van een watermolecule). 
 
 
Officials  gezocht 
We zijn op zoek naar mensen die zich belangeloos willen inzetten bij onze wedstrijden. 
Bijvoorbeeld ouders die zich toch vervelen tijdens een wedstrijddag. 
Naast juryleden hebben we ook mensen nodig die zich willen bezighouden met bv. het 
opstellen van camera’s, met het nameten van de technische installaties, enz.. 
Neem contact met ons (kbwsf@h2oski.be) of kom eens naar de jurytoren en we zullen je 
hartelijk ontvangen. Want als we geen nieuwe officials vinden dan bloedt de sport dood. 
 



TOU/WEDSTRIJDEN/2017/TRICKS TOUR 

 
 

 
DE  MALIBU  TRICKS  TOUR  2017 
 
De TRICKS TOUR is een reeks van meerdere figuren wedstrijden. 
De eerste wedstrijden zijn de etappes van de Tour; de laatste wedstrijd is de Finale. 
Het is niet verplicht aan minstens een etappe te hebben deelgenomen om te mogen deelnemen aan de Finale.  
 
Om te kunnen deelnemen moet men in het bezit zijn van een geldige wedstrijd- of promolicentie voor dit jaar. 
De wedstrijden worden indien mogelijk standings list gehomologeerd. 
 
Elke wedstrijd gaat over twee of drie reeksen (voorronden) voor alle ingeschreven skiërs, naargelang de tijd het toelaat, 
plus een finale voor de zes skiërs, ongeacht het geslacht, met het meeste figuurpunten behaald in één der voorronden. 
Indien er een ex-aequo is voor de laatste kwalificerende plaats, gaan alle ex-aequo's naar de finale. 
 
De startvolgorde in de voorrronden wordt bepaald door lottrekking en is dezelfde voor alle voorronden. 
De startvolgorde in de dagfinale is omgekeerd aan het resultaat van de voorronden. 
 
De uitslag van de wedstrijd wordt opgesteld op basis van de resultaten in figuurpunten, ongeacht het geslacht, 
gerealiseerd in de finale voor de plaatsen 1 t.e.m. 6, en door het beste resultaat behaald in één der vooronden voor alle 
andere plaatsen. Bij ex-aequo geldt het op één na beste resultaat, enz. 
 
Indien, voor welke reden ook, de tijd ontbreekt om het programma af te werken en de finale is geannuleerd, dan wordt 
de uitslag opgemaakt over het beste resultaat behaald in één van de voorronden. 
 
Het  inschrijvingsgeld bedraagt 30,00 Euro voor alle starten van die dag (een totaal bedrag per dag). 
Er vindt geen koppeling plaats met andere activiteiten waar skiërs wel vrijwillig aan mogen meedoen (Bv de lunch). 
 
Al deze wedstrijden verlopen volgens volgend uurschema: 

- 09.30 u  : Verwelkoming. 
- 10.00 u  : Start van de eerste reeks. 
- 17.30 u  : Prijsuitreiking. 

 
De aanvangsuren van de tweede en derde reeks en van de finale zullen door de jury bepaald worden in functie van het 
aantal ingeschrevenen en van de lokale omstandigheden. 
 
De klassementspunten (Bij ex-aequo krijgt men men de punten van de plaats en slaat men de volgende plaats(en) over). 

-  De eerste van een etappe of van de Finale krijgt 100 punten 
-  De tweede van een etappe of van de Finale krijgt   87 punten 
-  De derde van een etappe of van de Finale krijgt   75 punten 
-  De vierde van een etappe of van de Finale krijgt   64 punten 
-  De vijfde van een etappe of van de Finale krijgt   54 punten 
-  De zesde van een etappe of van de Finale krijgt   45 punten 
-  De zevende van een etappe of van de Finale krijgt   37 punten 
-  De achtste van een etappe of van de Finale krijgt   30 punten 
-  De negende van een etappe of van de Finale krijgt   24 punten 
-  De tiende van een etappe of van de Finale krijgt   19 punten 
-  De elfde van een etappe of van de Finale krijgt   15 punten 
-  De twaalfde van een etappe of van de Finale krijgt   12 punten 
-  De dertiende van een etappe of van de Finale krijgt   10 punten 
-  Alle overige deelnemers krijgen           5 punten 

 
Het eindklassement van de Tricks Tour. 
Het eindklassement wordt opgesteld aan de hand van de optelling van de klassementspunten die een skiër tijdens de 
Tour behaalde. Is er een ex-aequo dan telt het resultaat van de Finale van de Tour om de ex-aequo's te scheiden. 
 
Dankzij onze sponsor, Malibu Boats, zijn er cash prijzen verbonden aan het eindklassement van de Malibu Tricks Tour. 
Voor dit eindklassement wordt een afzonderlijk klassement per geslacht aangemaakt. Zowel voor de heren als voor de 
dames is het prijzengeld 150 Euro voor de eerste, 100 Euro voor de tweede en 50 Euro voor de derde. 
 



 

De  M.W.K.  CUP    2017 
 
Versie : 06/05/2017 
 
 

De M.W.K. CUP  2017  zal plaatsvinden op   02 & 03  september  2017. 
 
De MWK Cup is een traditionele Rankings List gehomologeerde wedstrijd in de drie onderdelen. 
Men is uiteraard niet verplicht om in de drie onderdelen deel te nemen. 
De technische installaties en het jurypanel voldoen aan alle vereisten opdat de uitslagen zouden in 
aanmerking komen voor de Europese en Wereld Rankings List. 
 
 
Programma   van   zaterdag   02/09/2017 
 
   09.00 u Slalom  Eerste    ronde  Heren  -  Dames 
  
   13.30 u Figuren Eerste    ronde  Dames  -  Heren 
  Figuren Tweede ronde  Dames  -  Heren 
  Springen Twee   ronden  1,50 m  -  1,65 m 
 
 
Programma   van   zondag    03/09/2017 
 
   09.00 u Slalom  Tweede ronde  Dames  -  Heren 
 
   13.30 u Figuren Derde     ronde  Dames  -  Heren 
  Springen Derde     ronde  1,50 m  -  1,65 m  (o.v. van voldoende tijd) 
  Slalom  Head-to-head  16 deelnemers 
 
Aansluitend   Prijsuitreiking 
 
 
De Juryvoorzitter kan het programma eventueel nog wijzigen in functie van bijvoorbeeld de 
weersomstandigheden en/of het aantal inschrijvingen. 
 
Slalom head-to-head : De beste zestien skiërs uit de eerste twee ronden, waarbij 1/52/13 of 1/55/13 
gelijk is aan 1/58/13. Bij gelijke scores geldt de tweede score. 
 
Er zijn geen bijzondere deelnemingsminima. 
Alle inschrijvingen moeten uiterlijk woensdag 30 augustus om 24 u toegekomen zijn op het 
waterski secretariaat per e-mail via  kbwsf@h2oski.be 
 
Voor de buitenlandse skiërs gebeurt de inschrijving van federatie tot federatie. 
 
Men kan inschrijven voor de zaterdag, voor de zondag of voor beide dagen. 
 
  



 
Het vaste inschrijvingsgeld bedraagt  40 Euro voor de eerste startbeurt. 
Hierin is inbegrepen een bon voor de lunch (barbecue) op zondag. 
Per bijkomende startbeurt betaalt men 15 Euro extra. 
Deelname aan de head–to--head slalomwedstrijd op zondagnamiddag is gratis. 
 
Alle skiërs kunnen deelnemen onder de technische voorwaarden van hun geslacht en 
leeftijdscategorie, conform de IWWF Europe & Africa Confederation. 
Men kan slechts éénmaal inschrijven : hetzij in de eigen leeftijdscategorie, hetzij bij de “open”. 
 
De wedstrijd wordt ingedeeld in twee categorieën : heren en dames. 
Beide klassementen worden opgesteld aan de hand van de combinatiepunten. 
Voor alle klassementen per onderdeel telt per skiër enkel het beste resultaat mee, behaald in één van 
de twee of drie ronden. 
Al wie in minimum één onderdeel scoort, komt voor in de combinatie. 
 
De head-to-head slalomwedstrijd telt hier niet voor mee. 
Die wedstrijd geeft een aparte uitslag en is niet gehomologeerd. 
 
Er zijn geen prijzen verbonden aan de MWK Cup. 
De beloning voor de skiërs is hun persoonlijk resultaat. 
De winnaars (dames en heren) in de combinatie krijgen wel een mooi aandenken indien ze aanwezig 
zijn op het podium bij de prijsuitreiking. 
 
De startorde bij de dames en bij de heren is dezelfde in elke ronde. 
 
Er is gelegenheid tot het bekomen van snacks en drank ter plaatse. 
Voor de lunch op zaterdag zijn er broodjes beschikbaar. 
 
De organisatie verantwoordelijke is Dhr Manu Spoo (0497/47.19.81 – manu@spoo.be) 
 



Tel:

Adres(se): Email:

Club:

Club Datum Categorie Slalom Tricks Jump Jump Jump
Date Catégorie  1.50  1.65  1.80 

M.W.K. 25/06 All

Date limite des inscriptions & Remarques

Handtekening van de skiër en wettelijke vertegenwoordiger indien minderjarig, zie verklaring hierna pagina 2.

Nationaliteit/Nationalité: 

Nom compétition
Uiterste datum inschrijving &Opmerkingen

Categorie/Catégorie:   Geslacht/Sexe:

Naam competitie

Signature du skieur et du représentant légal au cas d'un mineur d’âge, voir déclaration ci-jointe page 2.  

Geboren/Né le:

Inschrijvingsformulier    2017    Formulaire d’inscription

Naam & voornaam – Nom & prénom:                                                        

Tricks Tour - MWK 21/06/2017 - Mechelse Waterski Klub - Walem

FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE a.s.b.l.

KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE v.z.w.

Secrétariat / Secretariaat : Bekersveld 9- 2630 Aartselaar

Tel.: 03/271.06.41  E-mail: kbwsf@h2oski.be

M.W.K. 25/06 All

Rooije Plas 01-02/07 All

RNV - Vilvoorde 16/07 All

SWK - Schoten 29-30/07 Categories

SWK - Schoten 29-30/07 Open

EHN - Cerfontaine 20/08 All

R.Y.C.S.M. 26/08 All

VVW-Gierle 27/08 All

M.W.K. 01/09 Senior 35+

M.W.K. 02-03/09 All

RNV - Vilvoorde 16-17/09 All

Midweek Senior Slalom Special 30/08/2017 - Senior slalom special (Friday evening)

Tricks Tour - VVW-Gierle

Belgian Nationals

26/07/2017 - SWK Waterplas E10 - SchotenBelgian Nationals

26/07/2017 - SWK Waterplas E10 - Schoten

Veillez faire parvenir le formulaire à Bekersveld 9, 2630 Aartselaar - e-mail: kbwsf@h2oski.be

Gelieve formulier terug te sturen naar Bekersveld 9, 2630 Aartselaar - e-mail: kbwsf@h2oski.be

RNV Cup 2017

23/08/2017 - VVW-Gierle waterplas

MWK Cup 2017 30/08/2017 - Mechelse Waterski Klub - Walem

13/09/2017 - RNV Insteekhaven Grimbergen

Tricks Tour - MWK 21/06/2017 - Mechelse Waterski Klub - Walem

12/07/2017 - RNV Insteekhaven Grimbergen

Slalom wedsrtijd - EHN 16/08/2017 - L'eau d'Heure Nautique - Cerfontaine

Tricks Tour Ville de Namur 2017 23/08/2017 - At the river Maas in Wépion (Namur)

Tricks Tour - RNV

Benelux Kampioenschap 28/06/2017 - Rooije Plas - Nederland



Ik verklaar dat de gegevens ingevuld op de algemene wedstrijdrooster juist zijn. Ik verklaar mij te schikken naar de reglementen van mijn landelijke 
federatie, van de Koninklijke Belgische Waterski Federatie en van de wedstrijd. De inrichters,de landelijke federatie, de KBWSF en hun afgevaardigden, 
zijn niet verantwoordelijk voor eender welk feit, incident of ongeval overkomen ter gelegenheid van een wedstrijd. Ik verklaar geen beroep te doen op de 
rechtbank voor welkdanig geschil voortspruitend  wedstrijdincidenten, het volle beslissingsrecht bij het inrichtend comité berustende.

Verklaring van deelnemers aan wedstrijden.

Declarations pour compétiteurs.

FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE a.s.b.l.

KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE v.z.w.

Secrétariat / Secretariaat : Bekersveld 9- 2630 Aartselaar

Tel.: 03/271.06.41  E-mail: kbwsf@h2oski.be

Voor minderjarigen dient de wettelijke vertegenwoordiger mede te tekenen.

Le représentant légal doit co-signer ce document introduit par un mineur d’age.

Je déclare que les données ci-dessus sur le liste sont exacte Je déclare  me soumettre aux règlements de ma fédération régionale, de la Fédération Royale 
belge de Ski Nautique et de la compétition. Les organisateurs, la fédération régional, la FRBSN et ses représentants ne sont pas responsable pour tout fait, 
incident ou accident survenu a l’occasion de cette compétition.  Je déclare ne pas faire appel au tribunaux pour tout litige résultant d’incidents de cette 
compétition, le plein droit de décision appartenant au comite organisateur

Handtekening skiër:

Signatuur de skiër:



Naam

klassementspunten 

MWK

klassementspunten 

RNV

klassementspunten 

RYCSM

klassementspunten 

VVW-Gierle
Totaal

Fortamp Olivier 100 100

Van Heuverswijn Cyprien 100 100

Beckers Ibe 87 87

Wolfisberg Kirsi 87 87

Delsaute Sébastien 37 45 82

Korsten Matthijs 24 54 78

Hens Sasha 75 75

Labarre Arnaud Junior 75 75

Hof Tycho 64 64

Dokoupil Tom 64 64

Malibu Tricks Tour 2017

Dokoupil Tom 64 64

Vandevelde Pieter-Jan 54 54

Lance Benoit 45 45

Geens Jasmin 15 30 45

Prick Guus 37 37

Dooms Jan 12 24 36

Van Bergen Ard 30 30

Korsten Charlotte 5 15 20

Rolvers Lieke 19 19

Wolfisberg Ladina 19 19

Silkens Ivanna 5 12 17

Korsten Dominique 5 10 15

Van Bergen Sofie 10 10

Korsten Astrid 5 5 10

Hof Talisa 5 5

Lance Maxime 5 5

Ruggenberg Emmanuel 5 5



SENIOR (= 35+)   SLALOM   SPECIAL   (SSS) 
 
De M.W.K . organiseert op vrijdagavond 01/09/2017 een slalomwedstrijd met de nadruk op 
sociaal contact tussen de talrijke senioren skiërs. 
 
Het gaat om een normaal gehomologeerde wedstrijd (TOU-NH) aan de vooravond van de 
MWK Cup 2017.  Meteen een ideale gelegenheid voor de niet MWK senioren om eens te 
komen trainen in de wedstrijdzone van de MWK. 
 
Deelnemingsvoorwaarden : 
1) Een geldige lidkaart 2017 van Waterski Vlaanderen of de FFSNW hebben (verzekering !). 
2) In orde zijn met de normale regelgeving van uw federatie inzake de wedstrijdlicenties. 
3) Inschrijven  gebeurt via het waterski secretariaat per e-mail  kbwsf@h2oski.be  uiterlijk tot  
    en met woensdag 30/08/2017. 
 
M.W.K. kan de wedstrijd annuleren bij slechte weersvoorspelling of onvoldoende 
belangstelling.  Bij twijfel, contacteer de organisatieverantwoordelijke. 
 
De organisatieverantwoordelijke is Dhr Sasha Hens  (sasha@mwk.be). 
 
Het vaste inschrijvingsgeld bedraagt 35 Euro. 
 
Indeling Categorie  Minimum startsnelheid Inkorten aan .. 
=  35+  dames  (geboren 1981 – 1972)  43   55 
=  45+  dames  (geboren 1971 – 1962)  43   55 
=  55+  dqmes  (geboren 1961 – 1952)  40   52 
=  65+  dames  (geboren 1951  of vroeger)  40   49 
 
=  35+   heren   (geboren 1981-1972)  46   55 
=  45+   heren   (geboren 1971-1962)  46   55 
=  55+   heren   (geboren 1961-1952)  43   55 
=  65+   heren   (geboren 1951 of vroeger)  43   52 
 
Elke skiër krijgt één startbeurt met dien verstande dat na een onvolledige doortocht een 
optionele tweede startbeurt wordt vertrokken in de richting die de voorkeur draagt van de 
skiër maar wel aan de snelheid en de koordlengte van de onvolledige doortocht. 
Neemt de skiër die tweede startbeurt zijn eerste piste niet, dan geldt de score van zijn eerste 
startbeurt (tenzij hij viel in zijn eerste doortocht van zijn eerste startbeurt, want dan geldt zijn 
beste score van zijn twee startbeurten). Neemt de skiër die tweede startbeurt zijn eerste piste 
wel, dan mag hij op de gebruikelijke manier verder skiën. 
 
Er is geen strikte startlijst . De eerste start kan al vanaf 17.00 uur. 
De deelnemers skiën in volgorde van beschikbaarheid maar geven bij de inschrijving de 
geplande aankomsttijd op. Dode periodes dienen vermeden te worden. 
 
Wel is er gedurende en na de wedstrijd de mogelijkheid om iets te eten en drinken ter plaatse, 
waarmee we meteen terug belanden bij het doel van deze wedstrijd : sociaal contact. 
 




