Algemeen reglement Masurfspot vzw 2014 – 2015
Artikel 1: Algemeen en toegang tot het domein en de infrastructuur.
1.1 Iedereen is welkom op het domein mits hij/zij de onderstaande reglementering in acht neemt.
1.2 Personen, niet in het bezit van een geldige lidkaart van ‘Masurfspot vzw.’, mogen geen gebruik maken van het domein.
1.3 Het is ten strengste verboden om omliggende percelen te betreden.
1.4 Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden, en worden niet toegelaten aan het water.
1.5 Het is niet toegelaten audio installaties met uitwendige geluidsweergave op het domein te gebruiken.
1.6 Voertuigen dienen ordelijk en op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd te worden. De uitwegen dienen te allen
tijde vrij te blijven.
1.7 De mededelingen van de provinciale- en clubmedewerkers dienen strikt opgevolgd te worden
1.8 Nieuwe leden kunnen zich enkel schriftelijk uitnodigen voor een mogelijke toelating aan de club na overleg met het
bestuur. Een ledenstop kan van kracht zijn en zal dan ook moeten worden gerespecteerd, mits anders vermeld door
het bestuur. Dit zal bekend gemaakt worden via de bekende kanalen als de sportdienst of de club website.
1.9 De jaarlijkse lidmaatschapbijdrage wordt bepaald door het bestuur en kan enkel worden overgemaakt na een strikt
persoonlijke aanvraag tot betaling via mail of post. Deze is dan ook persoonlijk en mag dan ook niet zonder toelating
worden doorgegeven aan derden.
Artikel 2: Algemeen gebruik van het watervlak geldig voor wind - en kitesurfer.
2.1 Het watervlak mag enkel gebruikt worden door leden van ‘Masurfspot vzw ’ zoals beschreven in artikel 3 en 4, of
anders vermeld in dit reglement.
2.2 Op de gehele wateroppervlakte is het niet toegelaten kitesurfles te geven of te ontvangen.
2.3 Elke watersport gebruiker dient op de hoogte te zijn van de geldende reglementering en die ook te allen tijde te
respecteren. Elke misbruik hiervan kan leiden tot een ontslag zonder terugvordering van de jaarlijkse bijdrage bepaald
door het bestuur.
2.4 Er zijn maximaal 25 kitesurfers gelijktijdig toegelaten in de aangeduide zone zoals beschreven.
2.5 Op de plas mag gesurft worden van zonsopgang tot zonsondergang.
2.6 De club kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die gebeuren op het domein
van club als buiten het domein.
2.7 Bij een watertemperatuur minder dan 17°C is het dragen van een isothermisch pak verplicht.
2.8 Het is ten strengste verboden te vissen, te zwemmen en/of gebruik te maken van één of ander drijvend voorwerp
anders dan een surfplank (luchtmatras, opblaasbare boot,... ) in de wind – of kitesurfzone.
2.9 De toegang tot het watervlak is verboden voor dronken personen.
2.10 Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet toegelaten op het watervlak.
Artikel 2b : Algemeen gebruik van het strand geldig voor wind - en kitesurfer.
2b.1 Ieder respecteert de voor zich aangewezen zone , zowel voor het starten van de oever als het terugkeren naar de oever.
Artikel 3: Veiligheidsmaatregels Kitesurfen
Uitrusting van de kitesurfer
5.1 Elke kite dient uitgerust te zijn met een veilige en werkende kiteleash.
5.2 Elke kite is uitgerust met een snel en eenvoudige te activeren “quickrelease” systeem dat onder alle
omstandigheden de kite 100% depowered.
5.3 Het dragen van een wetsuit is verplicht.
5.4 Het dragen van een impactvest of reddingsvest is aanbevolen.
Gedrag van de kitesurfer
5.5 Geen tricks op het strand, surfkites zijn gemaakt voor op het water.
5.6 Verplicht vastmaken van de kiteleash en controle van bar, lijnen en kite voor het opstijgen van de kite.
5.7 Na het opstijgen van de kite zo snel mogelijk , en via de bestemde insteekzone te water gaan. Max 5min !!
5.8 Respecteer de voorrangsregels op het water.
5.9 Nooit varen met aflandige wind. (kan wel als dit georganiseerd en onder toezicht is van de club)
5.10 Iedereen verlaat het water bij aankomend onweer.
5.11 Het is aanbevolen niet alleen of zonder toezicht te varen.
5.12 Stop met varen ½ uur voor zonsondergang.
5.13 Eenmaal de kite wordt neergelegd: de kite overvloedig bedekken met zand en de lijnen oprollen.
5.14 Hou elkaar in het oog en heb respect voor elkaar!

3.15 Respecteer de no-kite zone zoals aangegeven op de website
Bekwaamheden van de kitesurfer
5.15 De kitesurfer kent de omgevings - en weersomstandigheden van de surfspot.
5.16 De kitesurfer heeft onder alle omstandigheden controle over kite en board.
5.17 De kitesurfer kent de voorschriften en gedragsregels van de surfspot.
5.18 De kitesurfer heeft de zelfreddingstechnieken onder de knie en staat andere kitesurfers bij in nood.
5.19 Voorrangsregels
5.19.1 Een uitgaande surfer heeft voorrang op een inkomende.
5.19.2 Bakboord heeft voorrang op stuurboord. (de surfer met de kite over bakboord heeft voorrang, of makkelijker:
de kitesurfer die met de rechterhand voor vaart heeft voorrang)
5.19.3 Een snellere kitesurfer moet een tragere inhalen.
5.19.4 Een kitesurfer die upwind passeert of kruist moet z’n kite hoog houden, de andere surfer z’n
kite zo laag mogelijk.
5.19.5 Een surfer moet een vrije zone van 50m downwind en 30m upwind hebben voor hij een sprong inzet.
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