
Beste riders,
Graag kondigen wij hierbij aan het Nationaal Kampioenschap Cable Wakeboard 2016 te 
Lakeside Zwolle.

In samenwerking met de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB) en de 
Internationale Waterski & Wakeboard Federatie (IWWF) & Cablepark Lakeside Zwolle 
nodigen wij je graag uit voor het:

NK Cable Wakeboard
10 & 11 september 2016

Locatie:
Lakeside Cablepark Zwolle
Zalneweg 110
8026 PZ Zwolle
038-4548495
info@lakesidezwolle.nl 

Een route beschrijving vind je op www.lakesidezwolle.nl

Accommodatie:
Iedere rider is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie, in de omgeving van 
Lakeside Zwolle zijn er verschillende campings en bungalowparken te vinden.

Organisator: Lakeside Cablepark
Contactpersoon: Alex Methorst (06-27 18 03 91)
Locatie Cablepark: Lakeside Cablepark Zwolle

Zalneweg 110
8026 PZ Zwolle

038-4548495
info@lakesidezwolle.nl 
www.lakesidezwolle.nl



Type competitie: Nederlands Kampioenschap Wakeboard Cable
3-star event (400 points)

Trainingsmogelijkheden: Op vrijdag 9 september is er de mogelijkheid om te trainen, 
tegen een gereduceerde prijs is het mogelijk om dan het water 
op te gaan. Voor prijzen kun je contact opnemen met Lakeside 
Zwolle.

Disciplines & Categorieën: Wakeboard Men & Women; Mini’s, Juniors, Open, Masters, 
Veterans.
Per categorie geldt een minimum van 3 riders.

Reglementen: De wedstrijd wordt uitgevoerd volgens de regels van de IWWF 
Cable Wakeboard World Council. Het dragen van een passende 
helm en zwemvest is verplicht tijdens deelname aan deze 
wedstrijd.

Je vindt het complete reglement hier: http://www.cablewakeboard.net/news/59.html 

Mini Boys and Girls Jouw geboortejaar is 2005 of later. 

Boys and Girls Jouw geboortejaar is 2001 of later. 

Junior Men/Junior Ladies Jouw geboortejaar is 1997 of later. 

Open Men/Open Ladies Geen leeftijdsbeperking.

Masters Men/Ladies Jouw geboortejaar is 1986 of eerder. 

Veterans Men/Ladies Jouw geboortejaar is 1976 of eerder.

Prijzen: Medailles worden uitgereikt.
Inschrijven: € 35,-- 

Voor deelname is lidmaatschap van de NWWB verplicht. 
Inschrijven gaat via www.nwwb.nl, blauwe button INSCHRIJVEN 
WEDSTRIJDEN. Je kunt inloggen en dan via ideal of paypall de 
inschrijving voldoen. De inschrijving is inclusief nationale startlicentie 
ad € 10,--. Voor vragen over inschrijven/inlogcodes mail: 
wendy@nwwb.nl. 
Inschrijven dient uiterlijk gebeurd te zijn op vrijdag 2 september 2016 
om 17:00 uur. Ieder inschrijving na deze datum wordt beschouwd als 
een late registratie en het inschrijfgeld zal daarmee met € 10,-- 
verhoogd worden.
Een rider die zijn/haar starttijd mist of zijn/haar run zonder goede 
reden, zal niet meer de mogelijkheid hebben te starten en ontvangt geen
gemaakte kosten retour.
Er wordt ook een BBQ georganiseerd, deze kun je ter plekke voldoen.



Details inschrijven: De wedstrijd is geregistreerd als een onderdeel van IWWF National & 
World Rankings. 
Een nationale licentie is verplicht voor deelname en opgenomen in de 
inschrijfkosten ad € 35,-- zoals hierboven omschreven.
Naast de inschrijving op www.nwwb.nl is registratie via de IWWF 
website verplicht: http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=1 
Wanneer je niet registreert op cablewakeboard.net zullen jouw ranking 
punten niet aan je toegekend worden na afronden van de wedstrijd. Ook
voor deze registratie geld dat dit voltooit moet zijn op vrijdag 2 
september 2016 om 17:00 uur.

Over het Cablepark:
Midden in Nederland, op een unieke locatie aan de Wijthmenerplas langs de ringweg van 
Zwolle hebben wij September 2015 een waterskibaan met indoor en outdooractiviteiten en 
een stijlvolle beachclub geopend. 

Voor en na de activiteit kunnen de gasten in de beachclub de hele dag genieten van verse 
wereldgerechten, bijzondere drinks en uitstekende service. Met het diverse aanbod is Lakeside
een locatie waarbinnen bijzondere ervaringen, kwaliteit en luxe de basiselementen vormen. 
Lakeside Zwolle brengt het beste uit de wereld op harmonieuze wijze bij elkaar en stelt haar 
gasten voorop. Hieraan is een extra dosis fun en luxe toegevoegd om iedereen een 
onvergetelijke dag aan de Wijthmenerplas te bieden.

Faciliteiten Cablepark Zwolle:

3 kickers (2 links, 1 rechts), 2 straightrails en 1 uprail

Voorlopig schema (er volgt een 2e bulletin met definitieve schema):

Trainingstijd: vrijdag 9 september tegen gereduceerd tarief, wanneer het mogelijk is zal er ook
trainingstijd zijn op zaterdagochtend 10 september.

Zaterdag 10 september: Kwalificaties & LCQ’s alle categorien

Zondag 11 september: Finales.

Iedere run bestaat uit 1 ronde op de baan, er zijn 2 runs (LCQ 1 run), en je beste run telt.
Een goede mix van jouw kwaliteiten en air tricks moeten te zien zijn in jouw run. Tijdens de 
ridersmeeting zal er ook uitleg worden gegeven waar de jury op zal letten.

VERKLARING VOOR DEELNAME:

De verklaring voor deelname dient ingevuld en ondertekend te worden voor deelname aan het
NK. Bij de inschrijving op www.nwwb.nl ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden, 
maar ter plekke bij de inschrijving zul je ook een exemplaar van de verklaring uitgereikt 
krijgen ter ondertekening.



backoffice@nwwb.nl
www.nwwb.nl

Verklaring van deelnemers aan wedstrijden.

1. Ik verklaar dat de gegevens ingevuld bij mijn inschrijving en op het algemene 
wedstrijdrooster juist zijn. Ik verklaar mij te schikken naar de reglementen van mijn 
landelijke federatie, van de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond en van de 
wedstrijd. De inrichters, de landelijke federatie, de NWWB 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 uit wedstrijdincidenten, het volle beslissingsrecht bij
het inrichtend comité berustende.

2. Deelnemers, scheidsrechters en officials die aan wedstrijden onder auspiciën van de 
NWWB deelnemen erkennen het wedstrijdreglement van de NWWB en de Technical 
Rules en de additional Rules van de IWWF en de E&A en houden zich aan het 
dopingreglement van de ISR en onderwerpen zich aan regels en de daarin vastgestelde
sancties.

3. De organiserende TC/vereniging is t.o.v. de deelnemers niet verantwoordelijk voor 
materiële, persoonlijke of gevolgschade. De deelnemers aan de wedstrijd nemen op 
eigen risico deel aan de wedstrijd. De deelnemer is op de hoogte van de risico's van 
waterskiën/wakeboarden achter de boot of op een kabelbaan. Deze risico's accepteert 
de sporter zelf. De ondergetekende ziet met deelname aan de wedstrijd af van alle 
aansprakelijkheid uit schadegevallen die in samenhang met deze schade ontstaan ten 
aanzien van de veroorzaker of de organiserende vereniging/baandraaier.

4. De deelnemers verplicht zich op voorschrift van de organisator bepaalde reclame op 
kleding of op andersoortige materialen toe te staan. De deelnemer verplicht zich om 
dat wat uitgereikt is aan reclame op kleding of materialen tijdens de wedstrijd te 
dragen.

5. De deelnemer verplicht zich, het vastgestelde startgeld te betalen en accepteert dat het 
ingelegde startgeld niet terugbetaald wordt als de deelnemer niet start of door de jury 
van deelname gediskwalificeerd wordt.

Naam rider: …................................................

Wettelijke
 vertegenwoordiger: …................................................

Geboortedatum: …................................................

Mailadres: …................................................

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:  …................................................

Handtekening rider*: …................................................

*Voor minderjarigen dient de wettelijke vertegenwoordiger mee te tekenen.


