Aan alle geïnteresseerden,

Het Belgian Water Ski Showteam maakt elk jaar zowel op sportief vlak als in het media
landschap vooruitgang. Via deze uitnodiging willen we jou de kans geven één van de
uitverkorene te zijn voor de 2018 campagne. Voor het eerst in de geschiedenis van het
showskiën vindt de wedstrijd plaats buiten de VS! In 2018 gaat het kampioenschap namelijk
naar Toronto, Canada.
Enkele zaken die je moet weten vooraleer je het onderstaand formulier opstuurt naar de show
directors:








De basisvoorwaarden en selectiecriteria:
o Belgische nationaliteit,
o Lid zijn bij Waterski Vlaanderen of Federation Francophone de Ski Nautique et
de Wakeboard,
o Aanwezigheid op 80% van de vooropgestelde algemene trainingen,
Het team bestaat uit 35 teamleden waarvan 3 piloten, 3 co-piloten, 2 mensen als
soundcrew, 1 showcoördinator en 26 skiërs,
Teamleden worden geselecteerd door de show directors en andere leden van de
werkgroep die het team ondersteunen op verschillende vlakken, zowel sportief als nietsportief,
Iedereen, ook leden van vorige campagnes, moet zich opnieuw kandidaat stellen,
Kosten voor de deelname kunnen oplopen tot > 2000 euro.
Het team achter de schermen organiseert regelmatig verschillende fundraisers op
verschillende plaatsen, dus wie de kostprijs wil doen dalen, krijgt daar toe de kans.

.

Om je kandidaat te stellen, vul je onderstaande formulier in. Bezorg dit formulier ten laatste
tegen 15 mei 2017 terug bij belgianwaterskishowteam@gmail.com

Sportieve groeten,

Belgian Water Ski Showteam

Kandidatuur Showteam BELGIË
Naam – voornaam: .................................................. Geboortedatum: …………………
Adres: ..................................................................................................................................
E-mailadres: ……………………………………………………… T-shirt maat: .............
Waterskiclub waarvan je lid bent: ......................................................................................
Show ski-ervaring, vermeld ook datums, en wat je voornaamste functie was in de show .
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Duid aan waarvoor je appliqueert:
Piloot

Co-piloot

Soundcrew

Showcoördinatie

Skiër

Indien aangeduid skiër, vul dan verder aan.
Duid slechts aan als je een constantheid hebt van 90%.
Schansspringen
Helikopter
Front flip
Gainer
Ervaring met 3 man helikopter
Ervaring met 3 man front flip
Wakeboard
1 invert (= flip)
2 – 5 inverts
> 5 inverts
Blootvoeten
Front – step off
Front – flying dock start
Back – step off
Back – flying dock start
Surface turns
Figuren
1 invert
2 – 5 inverts
> 5 inverts
Hydrofoil (Sky Ski/Airchair)
1 invert
2 – 5 invert
> 5 inverts

Swivel
360 overhead
360 reverse overhead
Trios
Beginnende moves (front angel, lay-back)
Gevorderde moves
Doubles
Beginnende moves (Side-step & seat-drape-barbell)
Gevorderde moves
Naam vaste partner: (indien vaste partner)
Gewicht vrouwelijk partner: (indien geen vaste partner)
Ballet (rechts/links)
Springstart
Toe hold
Touw tussen de benen
Toe turn
Flip turn
Piramide
Basis piramide
2de niveau piramide
3de niveau piramide
4de niveau piramide
Basis blootvoetpiramide
2de niveau blootvoetpiramide

