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FACTSHEET EUROPEES KAMPIOENSCHAP WATERSKI 2022
Introductie
De Eerste Nederlandse Tele Ski Club (ENTC) organiseert namens de Nederlandse Waterski en Wake-
board Bond (NWWB) in het weekend van 23-25 september 2022 de IWWF Europese Waterski wedstrijd. 
De wedstrijd is gratis toegankelijk. De wedstrijd zal plaatsvinden onder auspiciën van de NWWB voor de 
International Waterski and Wakeboard Federation (IWWF). Dit alles volgens de internationale normen van 
de IWWF. Met deze wedstrijdnormering kunnen de atleten hun internationale ranking verhogen en startli-
centies verdienen voor de wereldkampioenschappen.

Uniek
De NWWB en haar lid “de vereniging ENTC” is zeer recent door IWWF uit Zwitserland gevraagd het Eu-
ropese Waterski kampioenschap te organiseren. Normaal zou deze wedstrijd in Polen (tegen de Wit-Rus-
sische grens) plaatsvinden. In verband met de oorlog in Oekraïne heeft de IWWF ons gevraagd om de 
organisatie op ons te nemen. Het is de eerste keer dat er een volledige Europese waterski wedstrijd voor 
alle leeftijden (junior, senior en open klasse) in Weert wordt gehouden. Het is een mooie aanvulling op de 
sportagenda van de gemeente Weert en provincie Limburg. Daarnaast kan iedereen dit spektakel gratis 
van dichtbij bezichtigen. Een leuke bijkomstigheid is de parade van sporters met vlaggen die ontvangen 
zullen worden in het Stadhuis van Weert.  

Missie & Strategie
In september 2022 verwelkomt ENTC namens de NWWB 150 waterski atleten uit de verschillende Europe-
se landen voor de Europese Jeugd, Senioren en Open klasse Waterski kampioenschappen 2022. Atleten 
uit alle leeftijdsklassen strijden vier dagen voor een titel in hun wedstrijdklasse. ENTC heeft de missie om 
voor alle atleten een optimale conditie te creëren zodat de atleten een maximaal resultaat kunnen behalen.
De ENTC en de NWWB hebben besloten om de organisatie ad hoc over te nemen van Polen en deze naar 
Nederland te halen. Wij zien het als een zorgplicht om waterskiërs in 2022 alsnog de mogelijkheid te bie-
den om te laten strijden voor een titel Europees kampioen.

Topsportstrategie
De NWWB vindt het belangrijk dat er verschillende maar ook diverse topsport waterski evenementen 
plaatsvinden in Nederland. Het stimuleert jongeren en activeert het sporten. Het Europees kampioenschap 
is een professioneel event waar de allerbeste van Europa met elkaar gaan strijden naar de felbegeerde 
titel. De NWWB ondersteunt daar waar mogelijk de topatleten om een maximale prestatie te behalen. De 
medaillekansen zijn aanwezig voor Nederland. De vereniging ENTC is van oudsher een leverancier van 
topsporters. De huidige Nederlandse topsportatleten zijn sterk en gemotiveerd om een medaille te behalen.



Deelnemers
Het wedstrijdweekend bevat verschillende doelgroepen en onderverdelingen in verschillende leeftijdsklas-
se: junioren (meisjes en jongens tussen de 12 en 19 jaar); open klasse (mannen en vrouwen tussen de 20 
en 35 jaar) en senioren (mannen en vrouwen vanaf 35 jaar). Zij strijden in hun klasse naar een Europese 
titel. Dit zal plaatsvinden op donderdag, vrijdag en zaterdag, met zondag als finaledag. Nederland is ver-
tegenwoordigd met een team bestaande uit junioren en senioren. De verwachting is dat er in de categorie 
senioren medailles behaald gaan worden.

Sportstimulering
De NWWB wil zich de komende jaren onder andere inzetten voor extra ondersteuning aan haar aangeslo-
ten verenigingen met een groeiambitie en/of hun aanbod willen vergroten. Andere manieren van ondersteu-
ning vinden plaats door het delen van kennis en behoeftes aan haar leden en het verstrekken van middelen 
om het jeugdaanbod te versterken met als uiteindelijke doel om groei te realiseren in het aantal actieve 
waterskiërs.
 
Tijdens het event krijgen alle bezoekers een voucher. Deze voucher geeft de mogelijkheid om je gratis in te 
schrijven voor een clinic water- en/of wakeboarden bij de vereniging ENTC in Weert. Een ervaren lid van de 
vereniging zal zorgdragen voor de instructies en begeleiding. Hiermee hopen we een brede groep kinde-
ren en volwassenen aan te spreken om kennis te maken met onze sport met natuurlijk als einddoel dat ze 
blijven sporten.

Vlaggenparade/defilé
De vlaggenparade en het ontvangst van de sporters in het gemeentehuis door de burgemeester/wethouder 
is een traditie. Via L1, SBS6 en de lokale media wordt het event onder de aandacht gebracht. Tijdens de 
wedstrijd zelf zijn er seminars, examens en ambachtelijke standhouders aanwezig. Gedacht kan worden 
aan bijvoorbeeld een zilversmid die ter plaatse sieraden maakt met als thema Waterski sport, maar ook een 
seminar over: ‘Hoe stel ik mijn slalomski perfect af?’. 

Doelstellingen
Wij bieden de beste faciliteiten om een succesvolle wedstrijd te organiseren. Van accreditatie tot accommo-
datie, van locatie tot techniek. We zullen de meest optimale omstandigheden creëren voor elke waterskiër, 
afgevaardigde en toeschouwer. De ENTC en de NWWB kan rekenen op een grote en zeer ervaren groep 
vrijwilligers die zich volledig inzet om dit Europees kampioenschap te ondersteunen.
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Wedstrijd Tijdschema (De tijden zijn richtinggevend en kunnen door de officials gewijzigd worden.)

Donderdag 22 September  07.00- 9.00  Homologatie
    12.00- 16.30  Registratie teams en skiërs
    15.30- 16.00  Jury overleg
    16.30- 17.00  Team Captains overleg
    17.00- 17.15  Samenkomst teams en skiërs in Weert centrum. 
    17.30- 20.00  Opening ceremonie in het Gemeentehuis van Weert

Vrijdag 23 September  08:00-10.00  Open slalom voorronden
    10.15-12.15  Junioren en Senioren slalom voorronden
    13.00-16.00  Junioren en Senioren slalom voorronden
    16.30-19.00  Open Schansspringen  voorronden                                                                                        

Zaterdag 24 September 08:00-10:00  Junioren en senioren trick skiën voorronden
    08.00-10.00  Open trick skiën voorronden
    10.15-12.15  Open slalom finales
    13.00-15.00  Junioren en senioren trick skiën finales
    15:30-18.30  Open Schansspringen finales  
   

Zondag 25 September  08:00-10:30  Junioren en senioren slalom finales
    10:45-12:30  Open trick skiën finales
    12.45-13.15  Prijsuitreiking trick skiën en Slalom
    13:45-16:00  Junioren en Senioren Schans springen finales

Zondag 25 September  16:15-17:00  Prijsuitreiking schans springen  

Zondag 25 September  19:00- 01.00  Sluiting ceremonie en prijsuitreiking voor overall en   
       team classificaties.  
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Toelichting op de onderdelen

Slalommen
De slalombaan bestaat uit zes boeien. Het is de bedoeling om bij een gelijkblijvende snelheid om alle zes 
de boeien heen te skiën. Als dat lukt, wordt de snelheid per ronde telkens met 3 km/uur verhoogd, totdat de 
maximale snelheid is bereikt. De maximumsnelheid is voor de jeugd en vrouwen 55 km/uur en voor man-
nen 58 km/uur. 

Als met de maximale snelheid om alle boeien kan worden geskied, wordt daarna de lengte van de kabel 
ingekort. De standaardlengte van de kabel is 18,25 meter. Deze wordt steeds met een meter ingekort, later 
met een halve meter. Doordat de kabel korter is, wordt het moeilijker om te slalommen. Waterskiers moeten 
meer snelheid maken om op tijd bij iedere boei te zijn. Hierdoor worden soms snelheden van 100 km/uur 
bereikt.

Trick-skiën (figuur skiën)
Bij trick-skiën krijgen de waterskiërs twee keer 20 seconden om een parcours met zoveel mogelijk tricks 
(‘bewegingen’) te laten zien. Elke trick heeft een vaste puntenwaarde in het reglement. Sporters krijgen al-
leen punten voor tricks die in het reglement zijn opgenomen. Hoe moeilijker de trick, hoe meer punten deze 
oplevert. De jury beoordeelt de correctheid van uitgevoerde tricks aan de hand van videobeelden.

Topskiërs halen soms wel 20 tricks in 20 secondes. Spectaculair om te zien, zijn de tricks waarbij de skiërs 
de voet in de ski-handle haken en de tricks dus met losse handen uitvoeren. Ook de vele salto’s zijn indruk-
wekkend. Degene die na optelling van alle punten de meeste punten behaald heeft, wint het onderdeel.

Schansspringen
Bij dit onderdeel wordt gebruikgemaakt van een schans die voor de verschillende klassen lager of hoger 
wordt gezet. De bedoeling is om een zo ver mogelijke sprong te maken. De hoogte van de sprong is niet 
belangrijk. De afstanden die de waterskiër gesprongen heeft, wordt gemeten met behulp van een zoge-
naamd spring-meetsysteem. Om zoveel mogelijk snelheid te maken, skiet de springer eerst zo ver mogelijk 
naar buiten en dan zo laat mogelijk terug naar de schans. Alleen wanneer de springer na de landing blijft 
staan, telt de sprong mee voor de wedstrijd.
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Parkeren
Bezoekers worden door middel van verwijsborden erop geattendeerd dat men de auto’s kan parkeren op 
het terrein van de oude haven (Kanaalzone 2). Het parkeren van fietsen kan plaats vinden in de fietsenstal-
ling aan de voorzijde van het zwembad.

Bezoekers
We verwachten 1500 bezoekers. Bezoekers komen via de hoofdingang van de Peddemoeek op het wed-
strijdterrein. Tijdens de wedstrijd bevindt het publiek zich op het grasveld. Op het grasveld worden voldoen-
de zitplaatsen gecreëerd. Bij de verwachting van regenachtig  weer zullen er groter party tenten door de 
horeca uitbater ter beschikking worden gesteld. De startplaats is exclusief voor de deelnemers, trainers, 
coaches en jury van de wedstrijd. 

Bezoekers komen naar onze mening uit de volgende gebieden:
    • Internationaal: 20%
    • Nationaal: 25%
    • Regionaal: 35%
    • Lokaal: 20%

De ervaring bij andere internationale waterskiwedstrijden leert ons dat de verdeling man/vrouw ongeveer 
50/50 is. 

In samenwerking met Punt Welzijn Weert en de LOOT-scholen worden stagiaires ingezet die bezoekers 
maar ook de organisatie kunnen ondersteunen in uitvoerende taken en begeleiding van bezoekers. 

Kaartverkoop
Om de sport extra te promoten is er voor gekozen om geen entree te vragen aan bezoekers. We gaan dat 
actief promoten waardoor alle sociale klasse de mogelijk krijgen kennis te maken met de waterski sport. 
Het onder streept ook de nieuwe visie van het NOC-NSF:  Aandacht voor de breedte sport en sport partici-
patie voor alle bevolkingsgroepen om ze aan het sporten te krijgen.

Gezondheid
In het kader van een gezonde omgeving wordt is het hele sportcomplex als rookvrij bestempeld. Vanwege 
strenge hygiënevoorschriften (sporters lopen vrijwel altijd op blote voeten) worden er geen honden toege-
laten op het terrein. In de horeca wordt er gezorgd voor een variatie in voeding. Er wordt alcohol geschon-
ken, maar er is ook keuze voor alcoholvrije varianten. Het barpersoneel is in bezit van het IVA-certificaat en 
de NIX-18 regel wordt toegepast.
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Milieu & duurzaamheid
Zoals bekend levert het beoefenen van waterskiën & wakeboarden aan een kabelbaan veel zuurstof aan 
het water aldaar. Door deze toevoeging wordt de waterkwaliteit enorm verhoogd en leefbaar voor fauna 
& flora. Sinds de installatie van de kabelbaan in de IJzerenman is dat ook zichtbaar geworden. De plas is 
sindsdien bespaart gebleven van blauwalg en de groei van waterplanten, vissen en dieren toegenomen. 
Zichtbaar is ook de toename van de aantal vogels rondom de plas. 

Voor het evenement zijn er verschillende gebruiksartikelen nodig. Voorwaarde bij de aankoop van deze 
artikelen is dat ze biologisch afbreekbaar zijn. Als voorbeeld wordt verpakkingsmateriaal dat van zetmeel is 
gemaakt i.p.v. PVC gebruikt. Er wordt ook gezorgd dat er voldoende afvalbakken op het terrein gepositio-
neerd worden om te voorkomen dat zwerfafval kan gaan ronddwalen. De elektriciteit dat benodigd is voor 
de werking van de waterskibaan wordt op een milieu- en energiezuinige wijze door zwembad de IJzeren-
man zelfstandig opgewekt door middel van een eigen warmtekrachtinstallatie.

Pluriformiteit
Deelnemers uit landen van de gehele Europese gemeenschap inclusief Israël, exclusief Wit-Rusland en 
Rusland doen mee aan deze Europese wedstrijd. Elke atleet wordt door diverse begeleiders, sportcoaches 
en masseurs ondersteund uit hun land. Zondagavond na de wedstrijd wordt er voor de atleten een grote 
barbecue georganiseerd. Het samenbrengen van sporters van verschillende nationaliteiten zorgt ervoor dat 
er homogeniteit en begrip tussen de verschillende culturen wordt gebracht. Dit ontstaat natuurlijk al tijdens 
de wedstrijd zelf. Lokale en regionale bezoekers van de wedstrijd worden door studenten van de LOOT-
-school actief aangesproken en geïnformeerd over de werking van een wedstrijd en onze sport.
Het is tevens een algemeen gebruik dat teambegeleiders van de verschillende landen direct aanspreek-
baar zijn voor uitleg en adviezen aan de bezoekers. Dit geheel zal bijdragen aan een kwalitatieve interactie 
tussen de bezoeker en de werking van sport.

Vragen & Contact gegevens
 
Heeft u naar aanleiding van het lezen vragen en of opmerkingen bel of mail me:
Marcel van de Waarsenburg 06-55.795.895
communicatie@entc.nl
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