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Akkoord over nieuw algemeen politiereglement
over het kitesurfen
Op vrijdag 28 januari bereikte Gouverneur Breyne met alle kustburgemeesters een akkoord
over het nieuw algemeen politiereglement over het kitesurfen (en gelijkaardige
sportdisciplines). Op de vergadering van de kustburgemeesters van vrijdag laatstleden werd
onder voorzitterschap van de gouverneur de laatste hand gelegd aan dit reglement. De
eindversie, ‘kitesurfen ‘11’’, werd toen door de kustburgemeesters goedgekeurd.
Met het reglement kan nu een instrument worden afgeleverd dat een meerwaarde biedt aan
onze kust, en garant staat voor een ‘veilig kiten’. Omdat kiters en baders soms pal naast
elkaar hun ding willen doen, werden ook elementen ingebouwd om de veiligheid van baders
te verhogen.
Om een algemeen kitesurfreglement op te maken is men niet over een nacht ijs gegaan.
Breed overleg was noodzakelijk om tot een vergelijk te komen. Veel Vlaamse en Federale
administraties, de kustgemeenten, maar ook de sector (zelfs internationale participatie)
werden in dit proces intens betrokken.
De problematiek van het kitesurfen is een onderwerp dat jaarlijks opduikt. De dodelijke
ongevallen met kiters liggen nog vers in het geheugen. Het aantal interventies om kiters te
redden nam de laatste jaren gestaag toe. De populariteit van deze watersport is hier niet
vreemd aan. De veiligheid van baders of andere strandrecreanten kwam soms in het
gedrang. Dit was dan ook de drijfveer van de gouverneur om in het kader van veiligheid
acties te ondernemen. Acties die ook noodzakelijk waren om de kitesport veilig te stellen,
en dat besefte de sector maar al te goed. Enkele surfclubs lanceerden reeds vorig jaar
initiatieven om deze watersport ordentelijker te laten verlopen.
Het uitwerken van een goede regeling lag dan ook voor de hand.
De belangrijkste principes van het nieuwe reglement dat door alle kustgemeenten zal
worden uitgevaardigd :
1. Niet alleen het kiten, maar ook het windsurfen, het powervliegeren en aanverwante
surfactiviteiten worden gevat in het reglement.
2. Het aanvatten en beëindigen van de activiteiten is enkel mogelijk vanaf bepaalde
zones op het strand.
In deze insteekzones worden lanceerzones voorzien.
3. Om te vermijden dat baders en kiters in elkaars vaarwater terecht komen worden
insteekzones en aangrenzende badzones van elkaar gescheiden door bufferzones die
met boeien duidelijk worden afgebakend.
De bufferzones worden minstens op 50 meter gebracht.
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4. De gemeente staat in voor de organisatie van de reddingsdiensten in de
insteekzones. De gemeente bepaalt de modaliteiten en kan haar bewakings- en
reddingsbevoegdheid delegeren naar de watersportclubs of het IKWV.
5. Het kiten en aanverwante activiteiten zijn slechts mogelijk van zonsopgang tot
zonsondergang, en wanneer de rode vlag niet wappert.
6. Er mag alleen zee gekozen worden bij een windkracht van minder dan 7 beaufort, of
bij een windsnelheid tot maximum 13,9 meter per seconde.
De windsnelheid zal raadpleegbaar zijn op grond van een objectief gevalideerd
windmeetnetsysteem.
Dit windmeetnetsysteem is momenteel in ontwikkeling.
7. Er geldt een waarschuwingsplicht om bewakings- en reddingsmodaliteiten toe te
lichten:
geen vlag : geen bewaking en geen reddingen worden voorzien door de gemeente
groene vlag : bewaking en reddingen worden door de gemeente voorzien
rode vlag : enkel bewaking, maar geen reddingen worden door de gemeente
voorzien
8. Reddingen kunnen voortaan enkel gebeuren door personen die in het bezit zijn van
een erkend specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest.
9. Kiters moeten een isothermisch pak in goede staat dragen, en voorzien zijn van twee
waterdichte handstakellichten.
10. De vlieger moet voorzien zijn van een snel ontkoppelingssysteem (quick release)
en een veiligheidsverbinding (kiteleash) tussen vliegeraar en vlieger.
11. Een helm is verplicht indien een verbinding plankvliegeraar (boardleash) gebruikt
wordt. Cursisten zijn altijd verplicht een helm te dragen.
12. Kiters zijn verplicht een genummerde lycra van de watersportclub te dragen.
Wie niet in het bezit is van een genummerde lycra dient zich te melden bij de
watersportclub.
De lycra geldt als bewijs van de club dat de kiter in het bezit is van een
kitebekwaamheidsbewijs en akkoord gaat met de reglementering ter zake en het
charter van de club. Het kitebekwaamheidsbewijs kan enkel afgegeven worden door
een erkend lesgever.
13. Kiters dienen een talis aan de trapeze te hechten waarop het jaartal vermeld wordt.
De talis geldt tevens als verzekeringsbewijs.

Meer info:

kabinet Gouverneur Breyne - Marianne Algoed
marianne.algoed@west-vlaanderen.be of 050 40 58 61
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