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CHARTER KITESURFEN 2019  
Vaardigheden en gedragsregels van de kitesurfer 

 

1 Uitrusting van de kitesurfer 

1.1. Elke kite dient uitgerust te zijn met een veilige en werkende kiteleash. 
1.2. Elke kite is uitgerust met een snel en makkelijk te activeren quick release systeem dat onder alle 

omstandigheden de kite 100% depowerd. 
1.3. Het dragen van een isothermisch pak in goede staat is verplicht in de insteekzone. 
1.4. Het dragen van een isothermisch pak +  impact- of reddingsvest + middel om noodsignalen uit te 

sturen is verplicht in de kust- en zeezone. 
1.5. Het dragen van een helm is uitermate aanbevolen en verplicht indien een boardleash wordt gebruikt. 

2 Gedrag van de kitesurfer 

2.1. De kitesurfer is lid erkende WWSV-club. 
2.2. De kitesurfer meldt zich voor elke kitesurf sessie aan bij de dichtstbijzijnde surfclub. 
2.3. Verplicht vastmaken van de kiteleash en controle van bar, lijnen en kite voor het opstijgen van de kite. 
2.4. Opstijgen en landen van de kite enkel in de daartoe bestemde launchzone.  
2.5. Geen tricks (springen) op het strand, surfkites zijn gemaakt voor op het water. 

2.6. Na opstijgen kite zo snel mogelijk, en enkel via de insteekzone, te water gaan. 

2.7. Kitesurfen is enkel toegestaan in de insteek-, kust en zeezone. 
2.8. Ga maximaal 2 zeemijl ver in zee. 
2.9. Respecteer de voorrangsregels op het water. (zie punt 4) 
2.10. Nooit varen met aflandige wind. 
2.11. Respecteer richtlijnen van (club)redders, en verlaat het water bij aankomend onweer. 
2.12. Het is ten zeerste afgeraden alleen of zonder toezicht op het water te gaan. 
2.13. Tussen zonsondergang en zonsopgang is het verboden te kitesurfen. 

2.14. Eenmaal de kite wordt neergelegd: de kite overvloedig bedekken met zand en de lijnen oprollen. 
2.15. Hou elkaar in het oog en heb respect voor elkaar! 

3 Bekwaamheden van de kitesurfer 

3.1. De kitesurfer kan zelfstandig kitesurfen als hij het bekwaamheidsbewijs kitesurfen bezit. Dit is het 
bewijs dat hij alle basisvaardigheden verworven heeft beschreven in het Sport Vlaanderen brevet:  
“kitesurfen basis 2” of “IKO level 2”. 

3.2. De kitesurfer zal les moeten volgen indien hij niet voldoet aan punt 3.1 

3.3. De kitesurfer kent de omgeving- en weersomstandigheden van de surfspot. 

3.4. De kitesurfer heeft onder alle omstandigheden controle over kite en board. 
3.5. De kitesurfer kent de voorschriften en gedragsregels van de surfspot. 
3.6. De kitesurfer heeft de zelfreddingstechnieken onder de knie en weet hoe hij andere kitesurfers in nood 

kan bijstaan. 

4 Voorrangsregels 

4.1. Bakboord heeft voorrang op stuurboord. (de surfer met de kite over bakboord heeft voorrang, of 
makkelijker: de surfer die met de rechterhand voor vaart heeft voorrang) 

4.2. Een snellere surfer moet een tragere inhalen. 
4.3. Een surfer die upwind passeert of kruist moet zijn kite hoog houden, de andere surfer zijn kite laag. 
4.4. Een surfer moet een vrije zone van 50m downwind en 30m upwind hebben voor hij een sprong inzet. 

 

 
Ondergetekende ………………………………………………………….…………………………… ontslaat de federatie, de club, 
zijn bestuurders en aangestelde van elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 
met betrekking tot de vereiste vaardigheden en gedragregels uiteengezet in onderhavig document 

‘CHARTER KITESURFEN 2019’, en verklaart zich akkoord met naamvermelding op de online lijst 

geattesteerde op: www.wwsv.be/disciplines/kitesurfen/kitesafe  

 

 

 
Gelezen en goedgekeurd + Handtekening + datum (handgeschreven)  

Gegevens club:  

http://www.wwsv.be/disciplines/kitesurfen/kitesafe

