Kitesurf reglement Z.V.Noordwijk
Z.V.N veiligheidsregels kitesurfen
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De walschipper is binnen onze vereniging te allen tijde verantwoordelijk voor het aangeven of er wel of niet gekite
mag of kan worden.Indien de zwarte vlag is gehesen mag er niet voor de Z.V.N gekite worden.
Wel mag de kiter in het eerder genoemde geval starten en landen bij een andere vereniging en zoveel mogelijk
richting de Z.V.N varen. Let wel, voor het starten en landen bij een buurt vereniging is het reglement van de
desbetreffende vereniging van kracht (Dus ook een lidmaatschap van de betreffende club).
De kiter mag te allen tijde aanlanden voor de Z.V.N. Indien op andere plek gestrand de kite hoog houden en
langs de vloedlijn teruglopen.
De kiter plaatst zijn kite na het oppompen in de daarvoor aangeven kitezone. Zorg altijd dat de kite voldoende
verzwaard is met zand.
Het starten en aanlanden, dient indien mogelijk plaats te vinden tussen de banners van de gemarkeerde start en
landingszone. Indien geen walschipper aanwezig, is de eerste kiter verantwoordelijk voor het markeren van de
start en landingszone door het plaatsen van de twee banners (aan noord en zuid zijde) Deze zijn te vinden in kite
container nr.1. De laatste kiter ruimt de vlaggen weer op in kite container nr.1.
Iedere kiter dient een officiële Z.V.N kite lycra te dragen gedurende zijn gehele kitesessie.

Z.V.N voorrangsregels kitesurfen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De kiter die op het strand staat en wil starten heeft voorrang op de tegemoetkomende kiter(s) uit het water.
Gouden regel: Up wind (loef zijde) kite hoog, Down wind (lij zijde) kite laag.
Als kiters elkaar tegemoet varen en elkaar willen passeren heeft de kiter die zijn rechterhand aan de bar voor
heeft voorrang.
Als kiters beide dezelfde richting op varen dient de kiter aan loef zijde vrij te blijven van de kiter aan lij zijde.
Downwind blijft je op veilige afstand van de kiter(s) die je op de rug kijkt.
Het inzetten van een sprong dient in een veilige zone te gebeuren. Op voldoende afstand van mede
watersporters en voldoende afstand van de kust. Houd ook rekening met mogelijke ondieptes.
Alle zwemmers en niet gemotoriseerde vaartuigen hebben voorrang op de kiters (dus ook sup, surfplanken en
zeilboten).
Alle strandgasten op strand hebben te allen tijde voorrang op kiters. Ook tijdens het oplaten of neerlaten van kite.

Z.V.N locatieregels kitesurfen
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De kitezone voor de Z.V.N is alleen voor het oplaten en neerlaten van kites en niet om te oefenen op het strand.
De kiter dient in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Tip: De Nederlandse kitesurf vereniging
(NKV) heeft een kiteverzekering in zijn lidmaatschap verwerkt.
Kiten gebeurd om minimaal 100m uit de kust en houd bij het neerlaten ca. 25 mtr. vanaf de waterlijn vrij t.b.v.
doorgang hulpverleningsvoertuigen.
De kiter draagt zorg voor goed en veilig materiaal en is verplicht om een kite leash te gebruiken.
Het is verboden op het strand te vliegeren, te springen dan wel een kiteloop te maken. Dus alleen starten en
landen.
De Z.V.N Kite locatie is niet voor beginners. Nieuwe kite leden dienen voor te varen om te laten zien dat ze veilig
kunnen optuigen, starten, landen heen en weer varen en op dezelfde plek terug kunnen komen.
Een ieder draagt zorg voor het correct afsluiten van de containers en het clubgebouw. Check dit dubbel!?

Z.V.N noodsituaties kitesurfen

1. Als kiter betrokken bij een noodgeval? Bel het alarmnr. van de kustwacht 0900 0111 of 112 en geef de centralist
zoveel mogelijk informatie over het noodgeval. Zoals de locatie (strand afrit 10), aard, kleur kite etc.

2. Informeer mede kiters zodat deze waar nodig ondersteuning kunnen bieden.
3. Informeer de walschipper.
4. Meld je bij een van de aanrijdende hulpverleningsvoertuigen op het strand en geef aan dat jij de melding hebt
gedaan.

5. Houd voldoende afstand van hulpverleningsvoertuigen en vaartuigen en verstoor hulpverleners niet bij het
uitvoeren van hun taak. Volg indien gevraagd hun instructies op.

Z.V.N gedragsregels kitesurfen
1. Ieder lid respecteert zijn mede watersporters en badgasten. Indien er een geschil ontstaat, gedraagt het Z.V.N
lid zich professioneel. De aanwezige walschipper zal indien noodzakelijk als intermediair optreden.
2. Een mede watersporter in nood wordt altijd geholpen en ondersteuning geboden indien noodzakelijk of gewenst.
3. ZVN leden spreken andere leden aan op misplaatst gedrag of het overtreden van de regels zoals in dit
document beschreven.
4. Het is verboden om alcohol te nuttigen onder de 18 jaar.
5. Alcohol tijdens de sport is een slechte combinatie! Neem je verantwoordelijkheid tijdens het beoefenen van
watersport!

Z.V.N tips kitesurfen
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Zet het telefoonnummer van de Kustwacht alvast uit voorzorg in je telefoon: 0900-0111
Draag altijd een line cutter bij je.
Draag een handstakel (noodvuurwerk)
Een kite leash is verplicht. Gebruik je ook een board (rol) leash dan is het verstandig om ook een helm met
nekbescherming te dragen.
5. Veiligheidscheck voor kitesurfers: B R O M F L Y

Buddy

Kitesurfen doe je niet alleen. Heb je een maatje bij je zodat je op elkaar kan letten?

Release

Een onderdeel binnen de uitrusting waarmee je je kite snel los kan krijgen. Werkt deze naar
behoren?

Obstakels

Obstakels zijn een belangrijke oorzaak van ernstige verwondingen en dodelijke ongelukken.
Kijk goed naar de obstakels in het gebied waar je gaat kiten.

Mesje
Forecast
Leash

Yes

Heb je een mesje bij je om lijnen te kunnen doorsnijden als dat nodig mocht zijn?

Bekijk het weerbericht voordat je begint.

Een onderdeel van je uitrusting wat zorgt dat je kite gecontroleerd bij je blijft, nadat de chickenloop
(doelbewust) is losgekomen uit je trapeze haak.

Alle onderdelen hierboven gecontroleerd? En werkt het? Yes! Je kan veilig vertrekken!

6. Vraag de gratis be traceble stickers aan via www.knrm.nl en zorg dat je traceerbaar bent.
Je maakt het iedereen (ook jezelf!) makkelijker als je jouw mobiele telefoonnummer op je materiaal zet.
Je hebt je materiaal snel terug en je bespaart de redders een nodeloze en zeer kostbare zoekactie.
Laat bovendien de Kustwacht / KNRM niet onnodig naar jou zoeken, wanneer jij veilig aan wal bent maar
je board nog rond drijft. De KNRM heeft een speciale BE TRACEABLE sticker om op je board te
plakken, waarop je jouw naam en mobiele nummer kunt invullen. Deze stickers zijn zeer sterk klevend
en 7 jaar buitenkwaliteit en kunnen dus tegen een stootje.

