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Programma Persconferentie 26/6/2009, Stadhuis Antwerpen 
 

 

WERELDKAMPIOENSCHAP WATERSKI ANTWERPEN, 24 juli 2009 
& 

GEELSE KANAALFEESTEN – EURORACE WATERSKI, 11& 12 juli 2009 
 
 
 
1) Welkomstwoord door voorzitter organisatiecomité, Dhr. Paul Turlinckx 
 
 
2) Voorstelling en toelichting van de Eurorace Waterski/Geelse kanaalfeesten 2009 
 
 
3) Toespraak door afgevaardigde van de Stad Geel 
 
 
4) Voorstelling en toelichting van het WK Waterski Antwerpen 2009 
 
 
5) Toespraak door afgevaardigde van de Stad Antwerpen 
 
 
6) Voorstelling en verwachtingen van clubskiër Jolien Bormans 
 
 
7) Toespraak door afgevaardigde van de Federatie WSB‐KBWSF 

 
           

8) Slotwoord door voorzitter organisatiecomité, Dhr. Paul Turlinckx 
 
 
9) Mogelijkheid tot foto’s en interviews 
 
 

                      Met dank aan al die ons steunen, 
  

                                                   Bestuur  AquaSki vzw & vzw WK Antwerp 09 



AquaSki Geel viert jubileumjaar, 
met de Geelse Kanaalfeesten – Eurorace 2009 

 
 

Met veel plezier kan ik u mededelen dat AquaSki een jubileumjaar viert met ons 40‐jarig bestaan en de 
10de uitgave van de Geelse Kanaalfeesten. Het is dan ook in dit jaar dat wij een extra inspanning hebben 
gedaan om de Geelse Kanaalfeesten te laten plaats vinden samen met het inrichten van het WK Waterski. 
Wij konden onze trouwe, en intussen duizenden toeschouwers, niet in de kou laten staan en voelden het 
onze plicht om dit WK te organiseren. Wij blijven dit jaar op hetzelfde niveau meedraaien, daar wij met 
onze organisatie van de Geelse Kanaalfeesten – Eurorace 2009 één van de toonaangevende organisaties zijn 
op het gebied van waterskiraces in Europa. Onze formule met nevenactiviteiten en randanimatie is 
bovendien enig op dit niveau en dit alles dan nog eens gratis voor de toeschouwers.  

 

Om dit zo te houden zijn er Euro’s nodig, veel Euro’s en het wordt steeds moeilijker om deze bij mekaar 
te zoeken. Gelukkig zijn er nog altijd dezelfde sponsors én de stad Geel die ons van het eerste uur gesteund 
hebben en dit nog steeds doen. Dit wil wel zeggen dat onze medewerkers inzien en onze sponsors voelen 
dat wij hen nodig hebben. Wij besteden dan ook steeds de nodige aandacht aan deze mensen en firma’s 
zodat ze waar krijgen voor hun investering. 

 
Ons succes is mede te danken, zoals ik reeds vermeldde, aan de nevenactiviteiten en randanimatie. Zo 

kan ik u meegeven dat de toppers van deze ‘nevenactiviteiten’ behouden blijven maar dan met een extra 
tintje vuurwerk. Hierover meer in het vervolg van deze persvoorstelling. 

 
Tevens is het succes van onze organisatie mede te danken aan de mensen van de media, zoals in elke 

sport of bij elk evenement. Wanneer de media de nodige aandacht geeft en steun verleent, is dit al een deel 
van het succes. Iedereen weet wat de impact is van een televisiezender, de regionale zenders en de lokale 
radio’s en kranten die aanwezig zijn. Waarvoor nu reeds dank aan deze mensen die ons hierin steunen en 
ons de broodnodige aandacht geven. 

 
Zoals u kon zien is het programma opgesplitst in 2 dagen en dit met als voornaamste reden dat wij 

kwaliteit willen bieden aan de toeschouwers. Wij willen als organisatiecomité wat we organiseren afwerken 
tot in de puntjes. Zo was er in het verleden bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend parkeerprobleem op de 
Geelse Kanaalfeesten. Vanaf dit jaar staat er echter een parking ter beschikking op 100m van het parcours 
waar een grote hoeveelheid wagens kan geplaatst worden. 
 
Dat onze club en zijn Geelse kanaalfeesten zich steeds meer manifesteert in onze regio is ook te merken aan 
de vele vrijwilligers uit de buurt die met de club geen echte binding hebben en zich toch spontaan komen 
aanbieden om te komen helpen tijdens onze feesten. Dit geeft ons een zeer goed gevoel, zeker wanneer 
diezelfde mensen dan nog eens komen zeggen dat hetgeen wij brengen zeker moet blijven bestaan en dat 
wij zeker verder moeten doen. 

 
Een hartelijke dank aan al onze medewerkers. Dankzij hun steun en inzet zijn de Eurorace en de Geelse 
Kanaalfeesten geworden wat ze nu zijn! 

 
Met sportieve groeten,  
 
Dhr Paul Turlinckx, voorzitter vzw AquaSki Geel 

    
 
 



EURORACE   WATERSKI   RACING 
GEELSE KANAALFEESTEN  11 & 12 JULI 2009 

 
 

PROGRAMMA 
 

Zaterdag 11 juli 2009 
 
 
 

10.00u – 15.30u    Aankomst van de deelnemers  
 

         12.00u – 15.30u              Inschrijvingen teams 
 
        16.00u – 23.00u              Opening Avondmarkt 

 
        20.30u                              Start opening met openluchtparty “Back in Time” 
                                                  en cocktailbar. 
 

22.00u                             Voorprogramma vuurwerk met ‘particulier’ vuurwerk 
 

22.45u                            Officiële opening door een afgevaardigde van de stad Geel 
                                           met een  “ GRANDIOOS 30 MINUTEN‐DURENDE 
                                         VUURWERKSHOW “, u aangeboden door de firma Original 
                                         Fireworks uit Olen 
 

23.30u                             Einde vuurwerkshow  
 

        23.30u                             Vervolg van “Back in Time”‐party met ‘Disco Cobra’ 
 
        03.00u                            Einde eerste dag Geelse Kanaalfeesten  



 
 

EURORACE  WATERSKI  RACING 
GEELSE KANAALFEESTEN 11 & 12 JULI 2009 

 
 

PROGRAMMA 
 

Zondag 12 juli 2009 
 

 
10.00u     Start van een markt met meer dan 70 deelnemers/standhouders. 

Voor elk wat wils met diverse artikelen die te koop worden 
aangeboden.   

 
11.00u     START EURORACE EUROPEAN CUP WATERSKI F1 & F2 

                                       De races zullen elkaar kort opvolgen (zie lijst in bijlage). 
 

12.00u  De ganse namiddag zorgen een DJ en omroeper voor de nodige info 
aangaande de races. De DJ zorgt ook voor de nodige sfeer onder de 
toeschouwers naast het kanaal.  

 
       15.15u     START VAN DE F1 & F2 RACES 
     
       19.30u     Prijsuitreiking Eurorace European Cup Waterski  
 
 

 
 
 
 
 
Naast het parcours zullen de nodige drank‐ en eetstanden te vinden zijn. Met de nodige 
fierheid meldt de organisatie u dat dit een programma is om ‘U’ tegen te zeggen, niet te missen 
dus. 
Met de organisatie van dit geheel zijn wij als bestuur al maanden mee bezig. Indien de 
weergoden ons gunstig gezind zullen zijn, houden wij rekening met +/‐ 20.000 
toeschouwers. Dit totaalaantal is verdeeld over deze 2 ‐daagse met als hoogtepunt een 15.000 
toeschouwers op zondag. 

 
Er wordt GEEN inkom gevraagd om een bezoekje te brengen aan de Geelse Kanaalfeesten. 
Iedereen moet immers de kans krijgen vinden wij om van deze sfeer en onze sport te komen 
genieten. 

       
Hopende u en vele andere te mogen begroeten tijdens onze Geelse Kanaalfeesten, 
 
Bestuur AquaSki vzw Geel 

  



Technische gegevens Geelse Kanaalfeesten – Eurorace Waterski 
Datum: 11 en 12 juli 2009 
 

 
 Zaterdag 11/7  

 
 
1/ Avondmarkt: 
 
Vanaf 16.00u tot 23.00u zal de Kemeldijk en een deel van de andere dijk worden omgetoverd tot een grote 
markt waar iedereen zijn koopjes kan komen doen. Wie kent er niet de gezelligheid van een avondmarkt 
met de verlichte kramen vol tentoongestelde goederen in het avonddonker? 
Een avondmarkt komt in onze streek echter niet meer zo vaak voor en als de weergoden meewerken zou dit 
ook wel eens een grote publiekstrekker kunnen zijn. De organisatie van deze markt ligt in handen van de 
mensen van Creatif Art uit Balen. Mensen die een kraam of stand willen op deze markt kunnen het best 
contact nemen met Creatif Art op 014/81.15.63. 
 
2/ ‘Terug in de Tijd’‐party: 
 

Omstreeks de klok van 20.30u zal voor de mensen, die ofwel genoeg gezien hebben van de markt 
ofwel voor diegene die hun beste beentje willen voorzetten, een ‘Terug in de Tijd’‐party op gang worden 
gebracht door Disco Cobra. Deze laatste heeft ook op vorige edities al meermaals voor de nodige sfeer en 
dansmuziek gezorgd. 

Hij zal voornamelijk muziek brengen die ons terugbrengt naar de jaren ‘80 en ‘90. Er zal ook een 
cocktailbar voorzien worden als leuk alternatief voor de gebruikelijke dranken. 
 
3/  Demo Vuurwerk: 22.00u – 22.15u 
 

Een nieuw gegeven op de Geelse Kanaalfeesten. Van 22.00u tot 22.15u zal de firma Original 
Fireworks uit Olen een vuurwerkshow geven enkel met vuurwerk dat ook vrij verkrijgbaar is voor 
particulieren. Op deze manier zullen ze demonstreren wat je met dit vuurwerk, dat ieder van ons al wel 
eens gekocht en afgeschoten heeft, allemaal kan doen. Dit demo vuurwerk is dan ook ineens de aanzet naar 
het grote vuurwerk later op de avond. 
 
4/ Unieke Vuurwerkshow: 
 

 
Wie van ons wil hier niet van komen meegenieten? Vanaf 23u zullen de mensen van Original 

Fireworks ons voor de vierde maal een spetterende vuurwerkshow presenteren. Iedereen die de show de 
voorbije jaren reeds meegemaakt heeft, spreekt hier nog enthousiast over. De show wordt steeds groter en 
mooier en het is ongetwijfeld de grootste show in de provincie. 

Dat de mensen van Original Fireworks hun show voor ons ook dit jaar zeer ernstig nemen mag al 
wel worden gezegd. Ongeveer een maand geleden is men immers al eens een paar nieuwe producten 
komen testen en presenteren. Als organisator kan ik u op basis daarvan al zeggen dat het iets unieks is wat 
deze firma de mensen zal brengen. Het wordt in 2009 nog grootser en mooier als in 2008. 

Bovendien heeft de zaakvoerder van Original Fireworks gezegd dat hij een extra inspanning zal doen 
om ons tiende jubileumjaar luister bij te zetten en hij wil van Geel dé vuurwerkstad bij uitstek maken. 



Technische gegevens Geelse Kanaalfeesten – Eurorace Waterski 
Datum: 11 en 12 juli 2009 
 
 
5/ Afsluitparty 
 
Na de vuurwerkshow zal Disco Cobra u verder in de sfeer brengen om dan rond de klok van 03.00u de tent 
te sluiten zodat iedereen nog van een beetje nachtrust kan genieten. Zondag is er immers opnieuw een 
drukke en boeiende dag voorzien. 
 
 
 

 Zondag 12/7: 
 
 
1/ Publieksmarkt van 10.00u tot 19.00u: 
 

Vanaf 08.00u zal de Kemeldijk, te beginnen aan het clubhuis Aquaski Geel richting Winkelomheide 
en zo verder op de dijk, vol geplaatst worden met meer dan 70 verschillende standhouders. Wij hebben 
voor deze organisatie de handen in mekaar geslagen met een organisatie die al enkele jaren zulke markten 
organiseert. Dit heeft als grote voordeel dat zij de marktwereld door en door kennen en de diverse 
standhouders op onze markt ook kunnen ondersteunen via reclame op andere markten bijvoorbeeld.  

De marktkramers kunnen opstellen vanaf 07.00u. Zij dienen hun plaats en nummer te bekomen bij 
de verantwoordelijke organisatie van de markt. Marktkramers die niet zijn ingeschreven bij deze organisatie 
kunnen niet terecht voor een plaats op de markt. Inschrijven via het telefoonnummer van de 
marktverantwoordelijke op onze site www.geelsekanaalfeesten.com  

 

 

 

 

2/ Raceprogramma van 9.30u tot 19.30u: 

 

  Zie voor het volledige raceprogramma van zondag 12 juli hierna. 



TECHNISCHE GEGEVENS GEELSE KANAALFEESTEN, EURORACE  
 
Zaterdag 11 en Zondag 12 juli: parking 
 
Alle toeschouwers, deelnemers, pers en genodigden dienen de borden te volgen met het opschrift ‘P Geelse 
kanaalfeesten’. Deze pijlen begeleiden iedereen naar een grote parking. Dit jaar zal iedereen terecht kunnen 
op een veel grotere parking en dus makkelijker kunnen parkeren als de voorbije jaren. Voor deze parking 
wordt wel een kleine vergoeding gevraagd (richtprijs o.v. max. €2/wagen). 

De beste toegansweg naar deze parking is via de Koning Albertstaat ‐ Accaciastraat – Trekweg 
(jaagpad ) – Koning Albertstraat en zo de Kemeldijk. Parkeren is hier ten strengste verboden daar deze 
wegen dienen vrij te blijven voor de hulpdiensten. 
 

Zondag 12 juli : Kermis en sfeerbrengers 
 

Op zondag zullen een DJ en omroeper voor de nodige sfeer zorgen naast het parcours. 

De kermis wordt dit jaar een beetje beperkt om ons toe te kunnen leggen op de professionele organisatie 
van onze race. Doch wij vergeten onze kleinste vriendjes niet en er zullen ook dit jaar een aantal vis‐, bal‐ en 
paardenmolens komen te staan.  

                               
Parcours:  
 
Albertkanaal (Kemeldijk) Geel‐ Winkelomheide – Stelen, lengte parcours is 5 km. De startlijn is ter hoogte 
van Clubhuis Aquaski Geel en gaat in rechte lijn richting Brug Eindhout‐ Laakdal. Op 400m van de brug ligt 
de keerboei en gaat men terug richting start. 
In de Formule 1&2 is het mogelijk dat zij eerst een grote ronde doen om zo het deelnemersveld verder uit 
mekaar te halen alvorens zij de eerste keer aan de keerboei komen. Deze bolides halen immers toch 
topsnelheden bij de start van meer dan 170 km/u. 
De start zou in dat geval gegeven worden 3km voorbij de brug Stelen zodat zij een eerste ronde doen van 
8km en met hun topsnelheid voorbij het Clubhuis zullen scheren. 
 
Parking deelnemers campingsite: 
 

Deze is gelegen aan het parcours op een 150m voorbij het clubhuis en gaat richting Brug Eindhout. 
De campingsite is enkel te bereiken via de borden Geelse kanaalfeesten. De wagens en campers dienen de 
trekweg steeds vrij te houden om doorgang te kunnen verlenen aan de hulpdiensten. Er is enkel plaats 
voorzien om deelnemers en crew te herbergen. 
 
Bootpaddock & kranen: 
 

Voorzien om een 75‐tal boten te plaatsen en is gelegen zowel links als rechts aan de brug Stelen. De 
paddock gaat over een lengte van 100m, deze is uiteraard afgesloten. Er zullen door de organisatie de 
nodige mensen geplaatst worden om hierop toe te zien, tevens mogen er op de brug geen toeschouwers 
staan en geldt er in de buurt van de boten een algemeen rookverbod. 
 

 

 
 
 
 



TECHNISCHE GEGEVENS GEELSE KANAALFEESTEN, EURORACE  
 
VIP: 
                      

De VIP‐bar op zondag 12 juli bevindt zich in een VIP‐tent gelegen naast het parcours aan de 
Keerboei en de startzone. Dit is één van de mooiste plaatsen maar ook de ‘natste’. De VIP‐bar zal openen 
om 14.00u en sluiten om 18.00u. Hier kunt u rustig genieten van een drankje en de wedstrijden  volgen, of 
de sfeer rond het parcours verkennen. De VIP‐bar is enkel toegankelijk met de hiervoor voorziene 
toegangskaarten. De pers kan op vertoon van hun perskaart ook in de VIP‐bar plaatsnemen. 
 
Secretariaat Koers/Federatie: 
 

Dit is gelegen op zaterdag 11 juli in het clubhuis van Aquaski Geel, op zondag 12 juli kan men 
terecht bij de jurywagen. In het Clubhuis zullen op zondag tevens de briefings gegeven worden. De uitslag 
zal opgemaakt worden in het secretariaat van de organisatie naast het Clubhuis.  
 
Jury, internationaal: 
 

De jury zal zetelen op een vrachtwagen die ter hoogte staat van de startlijn; dit om zowel de start te 
geven als het raceverloop goed te kunnen volgen. 
 
Secretariaat Organisatie: 
 

Vanaf zaterdag zal naast het Clubhuis in een bureelcontainer het secretariaat van de organisatie 
gevestigd worden. Hier kan iedereen terecht met allerlei vragen. Ook de vrijwilligers en diensten kunnen 
hier hun lunchpakketten en drankbons afhalen. Op het secretariaat zal permanent iemand van de 
club/organisatie aanwezig zijn die u dan verder kan helpen of  doorverwijzen naar de betrokken persoon. 
 
Eerste Hulp‐post : 
 

Het centrale centrum van het rescue team dat onder leiding staat van het B.M.C. team en instaat 
voor de veiligheid op het water. Zij werken met gespecialiseerd medisch personeel en worden bijgestaan 
door het Vlaamse Kruis dat instaat voor de EHBO van de toeschouwers. Het centrale centrum bevindt zich 
op de dijk en zal geplaatst worden in een EHBO‐tent. Hier kan men in alle sereniteit de eerste verzorging 
toedienen en kan de ambulance vrij in‐ en uitrijden. 
 
Drank‐ & Eetstanden toeschouwers: 
 
Er zullen rond het parcours de nodige eet‐en drankstanden worden opgesteld met tevens enkele tenten, 
tafels en stoelen. Op deze manier kunt u de innerlijke mens versterken zonder iets te moeten missen van 
het evenement. 
 
Prijsuitreiking: 
 
De officiële prijsuitreiking zal plaats vinden omstreeks 19.30u en zal doorgaan op de hiertoe voorziene 
podiumplaats rechtover het clubhuis.  
 
 
 
 



 

EURORACE   WATERSKI  RACING 
GEELSE KANAALFEESTEN 11 & 12 juli 2009 

 
 

RACE PROGRAMMA 
 

Zondag 12 juli 2009 
 

09.30u              Veiligheidsvergadering 
 

11.00u              Start Grote Prijs Stad Geel “ Eurokids A en Eurokids B” 
                            15 min + 1 ronde 
 

13.00u              Grote Prijs voor “Juniors“ 
                            35 min + 1 ronde 
 

Grote Prijs “Ladies F1“ 
                            35 min + 1 ronde  
 

14.00u              Grote Prijs “Men Formule 3” 
                            35 min + 1 ronde 
 

Grote Prijs “Seniors“ 
                            35 min + 1 ronde 
 

15.15u              Grote Prijs Memorial Jos Keersmaekers “ Men Formule 2 “ 
                            1u + 1 ronde 
 

Grote Prijs Filip Vervecken  “ Men Formule 1 “ 
                            1u + 1 ronde 
 

19.30u              Officiële Prijsuitreiking Eurorace 
 
 

20.30u ‐ 22.00u          Eurorace 2009 & Geelse Kanaalfeesten Einde 



Voorwoord burgemeester Frans Peeters – kanaalfeesten/WK waterski 2009 
 
De stad Geel is fier om al voor de tiende keer de Geelse Kanaalfeesten te mogen begroeten. 
De vzw Aqua Ski was al een gevestigde naam in Geel maar intussen zijn ook de 
Kanaalfeesten vereenzelvigd met onze stad. Wij zijn als stadsbestuur trouwens heel blij met 
deze link. Onze stad draagt sport hoog in het vaandel en deze tweedaagse vormen één van de 
sportieve hoogtepunten van het Geelse sportjaar. Bovendien hebben de kanaalfeesten ook nog 
eens die grootse internationale uitstraling met waterskiërs uit tal van landen. 
 
De Kanaalfeesten zijn ieder jaar een evenement om naar uit te kijken. Naast de 
waterskiwedstrijd zijn er nog tal van activiteiten die jong en oud kunnen bekoren. De 
jaarmarkt, de bootparade, een fuif en een vuurwerkshow. Kortom de kanaalfeesten brengen de 
zomer naar Geel. 
 
Dit jaar eindigt de watrepret trouwens niet met de Eurorace maar op 24 juli met het WK 
waterski dat doorgaat in Antwerpen en door Aqua Ski wordt georganiseerd. Dat het een 
fantastische wedstrijd wordt, is voor mij nu al zeker! 
 
De sportieve Geelse zomer is ook dit jaar weer rijk gevuld. Eind juni wordt voor het eerst de 
loopwedstrijd Dwars door Geel georganiseerd. Op 27 juni kunnen looplustigen 5 of 10 
kilometer dwars door Geel centrum lopen. Op de Vlaamse feestdag is het dan aan de 
wielrenners want dan gaat voor de 15de keer de Grote Prijs Stad Geel door. De sportzomer 
wordt afgesloten met het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen en dames 
jeugd op 27 juli. Een zomer om naar uit te kijken! 



Antwerpen maakt zich op voor de derde manche 
van het Wereldkampioenschap Waterski 2009 

 
Een unicum voor België, het Wereldkampioenschap Waterskiracing pas voor de tweede maal in ons 

land. Deze zeer spectaculaire sport met boten van meer dan 1500pk en hierachter een professionele 
waterskiër zal u zeker niet onberoerd laten. Het is immers ongelooflijk om te zien welke krachten, 
communicatie en teamgeest nodig zijn om een wedstrijd als deze tot een goed einde te brengen. 

 
Een WK bestaat uit 4 verschillende manches die op 4 verschillende locaties dienen te worden gevaren, 

bij deze wereldkampioenschappen zijn dat de volgende: Gent op 19 juli, Genk op 21 juli, onze manche te 
Antwerpen op 24 juli en tenslotte Viersel op 26 juli. Het team met de skiër dat de meeste punten behaalt 
over de 4 wedstrijden gezien, men mag de slechtste race laten vallen, zal gekroond worden als 
Wereldkampioen. Met grote waarschijnlijkheid zullen al na de race in Antwerpen enkele wereldkampioenen 
gekend zijn. 

 
Het belooft één van de spannendste kampioenschappen te worden van de afgelopen jaren, een vijf‐ à 

zestal skiërs zijn immers aan mekaar gewaagd : Chris Stout, Wayne Maeyer, Tod Hag, Darren Kirkland, Andy 
Anderson en natuurlijk niet te vergeten onze eigen F1 skiër en publiekslieveling Dimitri Bertels. Als 
organisatie en waterskivereniging hebben wij tevens veel vertrouwen in onze eigen clubskiër bij de dames 
juniors Yolien Bormans. Zij zal zich later tijdens deze persconferentie voorstellen en haar verwachtingen 
kenbaar maken. 
Onze manche in Antwerpen heeft plaats op een toplocatie. Een parcours op de Schelde met zijn Kaaien, het 
Noorder‐ en Zuiderterras en als centrale punt het mooie Steen op het Steenplein. Van hieruit heeft men een 
uniek zicht op hele raceparcours. 

 
Twee jaar geleden, toen de eerste geruchten de ronde deden dat Belgie zich misschien kandidaat zou 

stellen voor de organisatie van het WK, hebben wij als AquaSki vzw onze interesse kenbaar gemaakt aan de 
Federatie om een manche van dat WK te organiseren. Als waterskiclub uit Geel hebben wij immers ruime 
ervaring opgebouwd door het inrichten van de Geelse Kanaalfeesten en Eurorace. De nieuwe vzw WK 
Antwerp 09 was toen snel geboren.   

 
Vanaf het moment dat wij de goedkeuring hadden van de internationale Federatie wat het parcours en 

de locatie betreft, ging de hele procedure van start om in Antwerpen een uniek topsport evenement op 
stapel te zetten. Zeker bij aanvang was het voor ons een heel karwei om onze weg te vinden in de 
verschillende stads‐ en andere diensten die hier hun adviezen voor moesten geven. Gelukkig genoeg 
hebben we toen Geert Bruynseels leren kennen, verantwoordelijke voor de Stad Antwerpen voor 
sportevenementen. Zonder hem hadden we door de bomen het bos niet meer gezien. 

 
Er zijn verschillende vergaderingen aan voorafgegaan om te komen op het punt waar we nu staan, en ik 

wil hier graag alvast de verschillende diensten die hun steun en medewerking aan dit WK hebben verleend 
bedanken. Want het is geen sinicure om de Schelde te stremmen en in een grootstad als Antwerpen, waar 
wij onze weg niet kennen, een WK te organiseren. De medewerking van de Stad was gelukkig van bij het 
begin geen probleem. Welke grote stad wil er immers geen wereldkampioenschap in zijn stad? En de Stad 
Antwerpen heeft ervaring met en de diensten voor de organisatie van grote sportevenementen, denk maar 
aan de Tour de France bijvoorbeeld 
 
Een ander probleem dat zich wel stelde sinds verleden jaar was de nodige Euro’s bij mekaar halen om alles 
te kunnen financieren. De economische crisis liet zich zeker voelen in deze zoektocht. Gelukkig konden we 
door de steun van de diverse overheden, steden, provincie en trouwe sponsors toch de nodige budgetten 
rond krijgen. 
 
Hopende u te mogen begroeten tijdens deze Wereldkampioenschappen in Antwerpen verblijf ik inmiddels, 
Met sportieve groeten, Dhr Paul Turlinckx, voorzitter vzw WK Antwerp 09 



WK WATERSKI ANTWERPEN 
23 & 24 juli 2009 

 
 
                                                

PROGRAMMA  
 

Donderdag 23 juli 2009 
 
 

12.00u     aankomst teams en boten aan het botenpark Hangar 28/Waagnatie 
 

13.30u – 15.00u  Training teams en boten (stremming van scheepvaart op de Schelde) 
 

17.00u      verzameling aan Hangar 28 voor Botenparade 
 

17.15u     start Botenparade onder politiebegeleiding naar stadhuis (ieder land één  
                                boot) 

 
18.00u    bootschouwing aan Stadhuis Antwerpen en receptie aangeboden door de 

Stad Antwerpen (enkel op uitnodiging) 
 

19.00u     einde receptie 
 

19.16u   vertrek Bootparade terug naar Boot Area onder politiebegeleiding naar plein 
Hangar 28 

 
20.00u      einde eerste dag Wereldkampioenschap Antwerpen 2009  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



WK WATERSKI ANTWERPEN 
23 & 24 JULI 2009 

 
 
                                                

PROGRAMMA  
 

Vrijdag 24 juli 2009 
 
 

10.30u  RACE JUNIORS DAMES & HEREN 
                  35min + 1 ronde 
 
15.00u   RACE DAMES FORMULE 1 & 2 

                        45min + 1 ronde 
 
       20.00u  RACE  HEREN FORMULE 1 & 2 
                        Start 20.00u    60min + 1 ronde 
 
       21.30u  HULDIGING 

Podium Steenplein 



TECHNISCHE GEGEVENS WK WATERSKI ANTWERPEN 
 
Botenpark/Campingarea: 
 
                Aan het plein bij Hangar 28/Waagnatie bevindt zich het botenpark. Hier zullen een 75‐tal boten 
geplaatst worden, deze area is volledig omsloten door hekwerk en enkel toegankelijk voor personen met 
een ‘bootarea’ badge. 
De boten zullen vanaf donderdag 23 juli om 12.00u aankomen in het botenpark . 

Vanaf 22.00u zal het botenpark afgesloten worden voor iedereen en bewaakt worden door 
stewards. Op vrijdag 24 juli om 07.00u zal het park terug opengesteld worden voor de teams voorzien van 
hun badge. Vanaf dan kunnen zij hun boten in orde brengen voor de race. 
           De camping bevindt zich eveneens op het plein aan Hangar 28 naast de ‘bootarea’ en is enkel 
voorzien en toegankelijk voor deelnemers (parkeren is hier dan niet meer mogelijk). Dit terrein wordt 
eveneens afgesloten voor het publiek. 
 
Parcours: 
   
           Op de Schelde ter hoogte van de gebouwen van ATV en feestzaal Stuurboord zal de start worden 
gegeven vanop een boot. Dan gaat het richting Miniatuurstad alwaar de keerboei ligt. Daar wordt gedraaid 
om terug te keren richting ATV en Stuurboord waar dan de andere keerboei ligt. De totale lengte van één 
ronde is 5km, aankomst van elke race is voorzien ter hoogte van het ponton aan het Steenplein. 
 
 
EHBO/Veiligheid: 
 

Op het water zal de EHBO aangeboden worden aan de deelnemers door een gespecialiseerde groep 
van dokters, verplegers en duikers, deze zullen plaatsnemen in 4 boten waarvan er steeds aan iedere 
keerboei minstens 1 boot ligt. De andere 2 boten plaatsen zich in het midden van het parcours. Daarnaast 
staan nog eens 3 sleepboten standby om boten met een defect uit het parcours te halen. De 
hoofdevacuatie voor de deelnemers is voorzien aan het Maqueredok. 

Voor de EHBO voor de toeschouwers zullen er 3 vaste posten geplaatst worden met 3 
ziekenwagens: één aan het Noorderterras, één aan het Zuiderterras en één op het Steenplein. Daarnaast 
zullen er zich nog eens twee mobiele ploegen tussen het publiek begeven . 
 
Parkings : genodigden – pers – toeschouwers 
 

Genodigden: voor hen zijn er een 170‐tal plaatsen voorzien op de parking onder het Noorderterras. 
Ingang via Suikerrui. Zij kunnen deze gebruiken middels een parkingkaart die wij hen zullen toesturen 
samen met de nodige uitnodigingen (1 parkingkaart per 4 personen). 

Pers: deze kunnen parkeren achter de Cruiseterminal, ingang via het Steenplein. Dit is ook de 
parking voor de mensen van de organisatie. Deze parking is enkel toegankelijk met een perskaart of 
organisatiebadge. 

Toeschouwers: deze kunnen parkeren in de parkings gelegen langs de Scheldekaaien. Zowel de 
betaal‐ als vrije parkings blijven dus open voor het publiek met uitzondering van het plein aan Hangar 
28/Waagnatie. Vanuit de organisatie en de Stad Antwerpen zouden wij het publiek echter vriendelijk willen 
verzoeken om zoveel mogelijk de randparkings te gebruiken en van daaruit verder te rijden met het 
openbaar vervoer. 
 
 
 
 
 
 



TECHNISCHE GEGEVENS WK WATERSKI ANTWERPEN 

Secretariaat organisatie: 
                      

Jury :  
Omroeper : 

          Persruimte: 
            Cp plaats: 

   Het secretariaat bevindt zich in een bureelcontainer die geplaatst zal worden tussen het ponton aan 
het Steenplein en de Cruiseterminal. Hier zal ook een trailer worden geplaatst voor de jury en een 
bureelcontainer die dienst zal doen als persruimte en in geval van calamiteiten voor de Cp post. Deze 
plaatsen zijn niet toegankelijk voor toeschouwers. 

Vip Area lunch & bar: 

      De VIP-lunch wordt gehouden in de cruiseterminal van 16.00u tot 18.00u, enkel personen met de 
hiertoe voorziene toegangskaarten kunnen hier terecht. De VIP-genodigden hebben een apart en afgesloten 
zicht op het parcours op de Schelde. 

De VIP-bar wordt geplaatst voor de Cruiseterminal. Opening van de VIP-bar is voorzien vanaf 18.15u 
tot 22.00u. Zij is eveneens enkel toegankelijk met de daarvoor voorziene badges, van hieruit kunt u perfect 
de races volgen. 

Publiekzones en Catering 

Voor de grote publiek zijn er verschillende mooie plaatsen waar zij de races kunnen volgen. Zo is er 
het  wandelterras onder en boven het Noorderterras, de wandelgang boven het Zuiderterras en het 
Steenplein. Op deze plaatsen zullen ook de nodige eet- en drankstanden worden voorzien evenals een 
kassawagen; de consumpties kunnen enkel met bons gekocht worden die men kan aakopen bij deze kassa’s. 

Evenementenzone / Artiestenplaats: 

Op het Steenplein ter hoogte van Het Steen zal een podium worden geplaatst en een tent voor de 
artiesten. Vanaf 16.00u zal een DJ de toeschouwers entertainen en vanaf 18.30u tot 21.00u zal de 
covergroep ‘Shotgun’ aantreden. Vervolgens neemt de DJ het weer over tot 21.30u. Vanaf halftien tot 
24.00u is er dan het optreden van de groep ‘La Cuenta’ die al op verschillende grote podia hun ‘kunnen’ 
hebben getoond. Tijdens de races zal een omroeper de toeschouwers op de hoogte blijven houden over het 
verloop van de race. 

Podium : 

     De winnaars worden na iedere race op het podium verwacht dat opgesteld staat op het ponton aan 
het Steenplein. Hier krijgen zij dan de eerste gelukwensen. 

De officiële daghuldiging zal dan weer plaatsvinden omstreeks 21.30u op het podium dat opgesteld 
wordt aan Het Steen naast het artiestenpodium, waar de winnaar zijn trofee in ontvangst mag nemen uit 
handen van enkele notabelen.  

Merchandising: 
  
    Voor zij die een herinnering aan deze Wereldkampioenschappen Waterski mee naar huis wensen te 
nemen zullen er een tweetal standjes worden geplaatst waar men, zowel vanuit de Organisatie Antwerpen 
als vanuit de Waterskifederatie, een T-shirt kan aankopen. 



   
 
Beste, 
 
Sportevenementen van internationaal topniveau zijn belangrijk voor onze stad. Dergelijke 
evenementen bepalen mee het positieve, dynamische imago van Antwerpen en vervullen 
tegelijkertijd een belangrijke ambassadeursfunctie. 
 
We zijn dan ook tevreden dat de organisatoren één van de wedstrijden van het 
wereldkampioenschap Waterski Racing op de Schelde in Antwerpen willen organiseren. 
Topwaterskiërs en aankomende beloften zullen het Antwerpse publiek langs de Kaaien verbazen 
met hun talent. 
We verwelkomen graag al die deelnemers, en willen hen in naam van het Antwerpse publiek 
alvast danken voor het spektakel dat zij ons ongetwijfeld zullen bieden. 
 
We willen de initiatiefnemers en allen die bij de organisatie van dit wereldkampioenschap 
betrokken zijn van harte danken voor hun gedrevenheid en hun professionele inzet.  
 
De deelnemers wensen we veel sportief succes en een aangenaam verblijf in onze dynamische 
sportstad, en u, toeschouwer, wensen we een onvergetelijk evenement. 
 

                                                                          
   

 
Ludo Van Campenhout       Patrick Janssens 
Schepen voor Sport  Burgemeester 
 
  



Ik Ben Bormans Yolien 15 jaar en doe naar jaarlijkse gewoonte mee aan de Geelse 
Kanaalfeesten die dit jaar op 12 juli zullen plaats vinden aan de Kemeldijk. 2009 
Staat voor het hele team unpredicatble ( piloot:: Ewald Wisan en Co-piloot Eugeen 
Sente) volledig in het licht van de wereldkampioenschappen die dit jaar zullen 
doorgaan in Belgie, waaronder 1 wedstrijd in het hartje van Antwerpen die wordt 
georganiseerd  door mijn eigen club Aqua ski Geel. Ons doel was om vooral ervarig 
op te doen op het wk in 2009 en kijken wie onze concurentie is en pas echt voor de 
wereld titel te gaan op de wereldkampioenschappen 2011 die waarschijnlijk in 
Australie zullen doorgaan, maar de resultaten vorig jaar waren boven al onze 
verwachtingen en dan ga ja nog meer doelen stellen. We weten nog niet persies wat 
we moeten verwachten van de meisjes van Nieuw-Zeeland, Australie, Amerika,...  
maar aangezien de kampioenschappen hier plaats vinden en wij op heel erg ruw 
water skien en de buitenlanders dit niet gewoon zijn, speel dit misschien een beetje 
in ons voordeel. We zullen met heel wat Juniors aan de start liggen, deze zijn 
allemaal minsten 2 jaar ouder dan mij dit omdat ik 2 jaar te vroeg ben overgegaan 
naar de juniors dit omwillen voor de selectie voor te worlds 2009. Ik hoop toch wel op 
een podiumplaats al weet ik dat we met het hele team daar een hele week hard voor 
zullen moeten werken, maar ik denk dat als je als 15 jarig meisje kan zeggen dat je 
aan de wereldkampioenschappen mag deelnemen; meedoen belangrijker is dan 
winnen. Maar voor we aan de wereldkampioenschappen beginnen verwacht ik jullie 
zondag 12 juli allemaal aan de Kemeldijk in Geel voor de jaarlijke Geelse 
kanaalfeesten. 
 
Greetzzz. 



Tijdens de week van 19 tot 25 juli staat Aqua-ski mee in voor de organisatie van de   
                      16 th World Championships Waterskiracing 2009.  
Een eer voor België en onze club, want het is reeds van 1995 geleden dat deze 
spectaculaire topsport op wereldniveau in ons land mocht doorgaan. 
Van over de ganse wereld zullen de teams voor een week neerstrijken in ons land. 
Toppers uit de USA, Nieuw-Zeeland, Australië, Z-Afrika, Engeland, Oostenrijk, Italië, 
Spanje, Nederland … zullen zich meten met onze eigen Belgische toppers.  
Deze kampioenschappen lopen over 4 manches, te Viersel, Gent, Genk en Antwerpen ! 
Het is voor de derde manche op de Schelde te Antwerpen, op vrijdag 24 juli dat Aqua-
ski zal instaan voor een fantastische organisatie ! 
Van kaai 26 tot Antwerpen miniatuurstad zullen de kaaien over een afstand van 2.5 km, 
ingepalmd worden door dit gebeuren, waarbij we een massa toeschouwers verwachten.  
                                                      Het is niet enkel voor de organisatie dat Aqua-Ski 
                                                      mee instaat maar ze treden ook aan met hun F1-dame 
                                                      YOLIEN BORMANS en haar team UNPREDICTABLE. 
                                                      Ze gaan de strijd aan met de Bernico F1 TS uitgerust  
                                                      met 2 buitenboord-motoren, samen goed voor 600pk 
                                                      Yolien zal tijdens de kampioenschappen pas 15 jaar 
                                                      zijn en maakte daarom in functie van deze ‘worlds’ 
                                                      reeds op 14-jarige leeftijd in 2008 de overstap naar 
de juniorenreeks waar ze het opnam tegen deelnemers van 16 tot 18 jaar. Niettemin 
slaagde ze erin dat jaar Belgisch en Benelux  
kampioene te worden en vergaarde met haar 
3de plaats in de European Cup een mooi palmares 
Alles stond deze winter in het teken van de  
voorbereidingen voor de worlds. Als studente 
handel was ze vooral bezig met haar trainingen. 
Krachttrainingen, mountinbiking, conditie- 
training, duurtrainingen en nu ook training te  
water met haar teamleden piloot Ewald Wisman en co-piloot Eugeen Senten op het 
programma. 
Ons team zal de zware strijd aangaan tegen de wereldtoppers maar zullen er alles aan 
                                                                  doen om podiumplaats en medaille te behalen.  
                                                                  Wij hopen ook u te verwelkomen op deze 
                                                                  spectaculaire sportgebeurtenis !!! 
 
                                                                  Dus niet te vergeten 
                                                                     24 juli aan de Schelde te Antwerpen 
                                                                            Team Unpredictable  
                                                                                           YOLIEN BORMANS  
 
 
 
 



   
EURORACE  WATERSKI / GEELSE KANAALFEESTEN 11 & 12 JULI 2009 

WK WATERSKI ANTWERPEN 24 JULI 2009 
 

Slotwoord door voorzitter organisatiecomité, Dhr Paul Turlinckx 
 

Aan allen hier aanwezig en aan iedereen die zijn steun, sponsoring of medewerking verleend heeft aan 
de Wereldkampioenschappen in Antwerpen en aan de Geelse Kanaalfeesten/Eurorace Waterski 2009 mijn 
dank. 

 
Ik ben dan ook fier u als voorzitter van AquaSki Geel deze topsport evenementen te kunnen aanbieden. 

Het is dankzij de steun van vele mensen zoals sponsors, stadsdiensten, 
stadsbestuur, overheidsdiensten, pers, media enzovoort dat zulk een evenement kan slagen. 
 

Indien de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn, want dit heb je deels nodig wanneer je in België 
een evenement organiseert, zijn wij voorbereid om op de Geelse Kanaalfeesten enkele duizenden 
toeschouwers te kunnen ontvangen. Voor het Wereldkampioenschap in Antwerpen hopen wij op een 
zwoele zomeravond en 30 à 35.000 toeschouwers. 
  

Tevens wil ik u hier nog even nadrukkelijk vermelden dat zowel het Wereldkampioenschap in 
Antwerpen als de Geelse Kanaalfeesten/Eurorace Waterski gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Op deze 
manier willen wij zoveel mogelijk mensen de kans bieden om met het ganse gezin te genieten van topsport 
met een grote ‘T’ omkaderd door tal van boeiende en leuke nevenactiviteiten. 
 

Ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om mijn medecollega’s bestuursleden en 
vrienden te bedanken voor hun steun en inzet gedurende de afgelopen maanden. Want voor sommigen 
onder ons is het op het laatste moment een ware beproeving geweest. In dat kader mogen wij zeker niet 
vergeten om ook onze echtgenotes en partners te bedanken. Want in een bestuur waar de partners goed 
met mekaar over de baan kunnen, draait het bestuur zelf ook meestal goed. Het belangrijkste in ons 
bestuur is sowieso dat de vriendschap vooraan staat en dat wij steeds bereid zijn om mekaar te 
ondersteunen. 
 

Evenementen als deze organiseren brengt tenslotte ook vele vriendschappen en sociale contacten 
met zich mee en daar doen we het toch een beetje voor. 
 

Bedankt en ik hoop u te mogen begroeten tijdens onze evenementen! En nu op weg naar de 
Wereldkampioenschappen 2009, maar eerst nog onze Geelse Kanaalfeesten  & Eurorace 2009. 
 

Mag ik u nog een aandenken, een hapje en een drankje aanbieden. 
 

Met vriendelijke en sportieve groeten, 
 
Voorzitter AquaSki vzw en vzw WK Antwerp 09 
Dhr Paul Turlinckx 
      
  

 

       



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




