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Voorwoord Voorzitter
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2016 was wederom een groots jaar voor Viersel Waterski Club. 

Ondanks het slechte weer tijdens de Diamond Race 2016, was de 31ste editie 
toch een groot succes. Het niet onbelangrijk aantal deelnemers uit Amerika 
en Australië, bracht onze Diamond race naar een nieuwe hoogtepunt.

2017 wordt een druk jaar voor onze vereniging. Naast de organisatie van 
de 32ste Diamond Race, hopen we dit jaar ons clubhuis verder af te werken.

Aangezien het wereldkampioenschap 2017 eind juni doorgaat in Seattle, 
zal de 32ste editie reeds doorgaan op 4 juni 2017. De wereldtoppen 
zullen zich alvast kunnen meten op onze Diamond Race 2017.  

Wie Viersel Waterski Club kent, weet dat wij geen half werk leveren. Om onze 32ste 
Diamond Race zo memorabel mogelijk te maken, hopen wij op uw steun te mogen 
rekenen. Graag verwijs ik u hiervoor naar de sponsormogelijkheden op bladzijde 6. 

Verder vindt u in deze brochure meer informatie over waterski racing in het  
algemeen en de Diamond Race in het bijzonder.

Wij hopen u te mogen ontvangen op onze Diamond Race.

Met sportieve groeten,

Jules Leysen
Voorzitter VWSC vzw
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Waterski racing is een jonge en moderne sport, waar tactiek, stra-
tegie, sensatie en krachtinspanningen tot het uiterste verenigd zijn.

Waterski racing, onstaan in de jaren 60, is de sport waarbij skiërs tegen hoge snelheden over het 
wateroppervlak worden getrokken. Hierbij zijn snelheden van 160 km/uur geen uitzondering. 

Een team bestaat steeds uit drie personen: skiër, piloot en copiloot. Kennis, communi-
catie en vertrouwen zijn de belangrijkste troeven om een goede prestatie neer te zetten. 

Om als overwinnaar uit de strijd te komen is tactiek, strategie, concentratie en kracht vanwe-
ge de skiër onontbeerlijk. De betonnen oevers van de kanalen die vaak als wedstrijdlocatie 
dienst doen, creëren een woedig wateroppervlak. Voor het team is dit een grote hindernis. 
Voor het publiek is de combinatie van hightech raceboten, hoge snelheden, adembenemende 
inhaalmaneuvres, loeiende motoren en het kolkend wateroppervlak een garantie voor sensatie.

Waterski Racing



Onze Diamond Race staat wereldwijd bekend als ‘De Hel van Viersel’. Deze naam 
is afkomstig van het woelige wateroppervlak onstaan door terugkaatsende gol-
ven tegen de betonnen oevers. Jaarlijks komen wereldtoppers uit Amerika en Aus-
tralië speciaal over naar België om zicht te wagen aan onze gevaarlijke waters. 

De 31ste editie van de Diamond Race die plaatsvond in 2016, werd gewonnen 
door de Australiër Jack Harrison, met aan het stuur onze Belgische Piloot Frank 
Meirsman.

Ook onze Belgische skiers behoren tot de wereldtop. Europees kampioen
Steven Van Gaeveren, met piloot Ewald Wisman, staat reeds genoteerd als topfavoriet voor 
de 32ste  editie van de Diamond Race. Maar ook de Belgische Tim Lisens, Robin Marien, 
Roy de Weert en Buby Bertels zullen eveneens aanspraak willen maken op de 1ste plaats. 

Zondag 4 juni zal de 32ste editie van 
de Diamond Race plaatsvinden langs 
het Albertkanaal te Viersel. 

Diamond Race



4 juni 2017

12u00 Eurokids A+B     25 minuten + 1 ronde
13u00 Juniors + Heren F3 + Masters   35 minuten + 1 ronde
14u30 Dames F1 - F2 - F3     35 minuten + 1 ronde
16u00 Heren F1 - F2     40 minuten + 1 ronde

Ontdek tijdens het weekend van 3 en 4 juni 
2017 deze jonge en moderne sport waar tac-
tiek, strategie, sensatie en krachtinspan-
ningen tot het uiterste verenigd worden. 

Zaterdag 3 Juni kan u de deelnemers vol-
gend tijdens de voorbereidingen: boten klaar-
maken, testen op het water en vrije trainingen. 

Zondag 4 Juni is het tijd voor de wedstrijden:

Albertkanaal, Sas
2240 Viersel

Praktische informatie



VIP Loges

Volg het spektakel van nabij via het 
overdekt terras aansluitend aan je loge



Onze VIP ruimte bestaat uit een majestueuze tentenstructuur die wordt opgesteld vlak 
naast het water. Deze wordt onderverdeeld in afzonderlijke loges die elk voorzien zijn van 
een eigen overdekt terras. u hoeft dus geen enkel moment van de Diamond Race te missen 
aangezien de deelnemers op slechts enkele meters afstand voorbij razen. 

Een loge biedt u de mogelijkheid om uw zakenrelaties, familie en vrienden waardig te ont-
vangen in uw eigen, persoonlijke ruimte. Deze is voorzien van comfortabele en luxueuze 
zitmogelijkheden. Een privé-kelner staat de hele namiddag ter uwer beschikking en be-
dient u en uw genodigden doorlopent met drank en hapjes. 

Elke loge kan tevens naar wens worden ingericht om de identiteit van uw onderneming te 
reflecteren en uw bedrijfsimago te onderstrepen.

De Diamond Race VIP-loges zijn een unieke opportuniteit voor uw onderneming om uw 
klantenrelaties te onderhouden. De luxueuze omgeving gekoppeld aan de sensatie en het 
spektakel van de Diamond Race zal voor uw klanten ongetwijfeld een onvergetelijke erva-
ring zijn. 

Ontvang uw relaties in stijl en trakteer hen op een onvergetelijke 
ervaring in uw persoonlijke viploge



Sponsorpakket

Het DIAMOND RACE 2017 VIP SPONSOR PAKKET omvat:

• VIP Loge voor 20 personen tijdens de 32ste editie van de Diamond Race
• Tijdens de wedstrijden (12u30 tot 17u30) wordt er doorlopend drank geserveerd
• Gedurende dezelfde periode zullen regelmatig diverse koude en warme 

versnaperingen aangeboden worden
• Doorlopend Cava
• Plaatsen van sponsorvlaggen langs het parcours die ter beschikking gesteld 

worden door de sponsor
• Plaatsen van sponsorspandoeken langs het parcours ter beschikking gesteld 

door de sponsor. 
• Logo van de sponsor op de affiche* van de Diamond Race 2017
• Logo van de sponsor op de flyers* van de Diamond Race 2017
• Logo van de sponsor op de inkomkaarten* van de Diamond Race 2017



• Logo vermelding bij de ingang van de VIP loges
• Logo vermelding in uw VIP loge
• Vermelding in redactionele krantenartikels
• Logo in publiciteit kranten en weekbladen
• Verslag van de Diamond Race 2017 door de nationale en/of regionale 

tv-zenders
• Logo op de banner van de officiële website: www.waterskiracing.be
• De toegangskaarten worden aan de ingang van de loges omgeruild voor 

toegangsbandjes, welke ook recht geven op begeleide toegang in de paddock 
(botenpark)

VIP LOGE DIAMOND RACE 2017 PAKKET totaalprijs: €3.100*

Deze formule kan aangepast worden aan de noden en/of wensen van de sponsor.
Gelieve contact op te nemen met Jules Leysen +32 (0) 475 71 94 65

* Indien bevestiging en betaling voor 30 april 2017
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