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1. INLEIDING 
 

Waterski & wakeboard zijn bij uitstek individuele of familie gebonden buitensporten die veilig 

beoefend kunnen worden mits het in acht nemen van de social distance regels.  

 

Waterski & wakeboard zijn echter ook sporten die voor ons allen automatisch gekoppeld zijn 

aan gezellig samenzijn met vrienden, lekker relaxen en keuvelen op de grasweide, genieten 

van een lekker glas op het terras, en bij sommige clubs ook commerciële activiteiten voor 

dagelijkse eenmalige klanten, …   

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we dit volledig moeten loskoppelen en dat nu in de 

eerste fase enkel de pure sportbeoefening VOOR EIGEN LEDEN mogelijk is. 

 

Om een veilige opstart mogelijk te maken, heeft Waterski & wakeboard Vlaanderen richtlijnen 

opgemaakt voor onze clubs. Deze zijn opgesteld op basis van de richtlijnen die we van de 

overheid hebben gekregen, en dienen dus ook absoluut nageleefd te worden! 

 

Belangrijke basisregel: voel je je ziek, of sta je in nauw contact met iemand die ziek is, blijf dan 

thuis! 
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2. REGELGEVING: OVERHEID – GEMEENTES  - 

VLAAMSE WATERWEG 
 

Zoals vrijdag op de persconferentie vernomen heeft de Belgische overheid een versoepeling 

toegestaan voor een aantal outdoor-sporten. De specifieke details voor de sportsector 

werden uitgewerkt en deze ochtend aan ons gecommuniceerd door de klankbordgroep voor 

de heropstart van de Sportsector (met o.a. Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie, ISB, …).  

 

Maar, let op, er zijn nog meerdere instanties die een belangrijke wettelijk kader creëren i.v.m. 

onze sportclubs. 

 

Bron van de Belgische overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04/ 

“Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen 

die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. 

Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. 

Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd 

verboden.” 

 

Het is lovenswaardig dat de overheid het vertrouwen geeft aan de sportsector dat zij een 

belangrijke rol spelen in het sociaal, fysiek en maatschappelijk welzijn.  

 

Vlaamse Waterweg: 

Vandaag – 27/04 – heeft de Vlaamse Waterweg nog geen officiële bevestiging gegeven dat ze 

hun waterwegen zullen openstellen voor recreatie. We hebben enkel de bevestiging gekregen 

dat dit bovenaan hun agenda staat, dus we verwachten hier heel spoedig antwoord op.  

Wij staan in nauw contact en volgen dit continu op. Van zodra we hierover meer nieuws 

hebben, gaan we de clubs en leden onmiddellijk informeren. 

 

  

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04/
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3. SPORTINFRASTRUCTUUR 
 

In deze eerste opstartfase moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de 

absoluut noodzakelijke sportaccommodatie, de sanitaire ruimtes en de horeca. 

 

3.1. Sportaccommodatie 

De club informeert de leden heel duidelijk dat ze enkel als sportlocatie geopend zijn. Alle 

bijhorende accommodatie zoals terras, ligweide, … is tot nader order gesloten. Ook 

persoonlijke opbergruimtes in gebouwen zijn gesloten, elk lid dient zijn materiaal na gebruik 

terug mee te nemen naar huis. Indien er op dit moment materiaal van een lid ligt opgeborgen 

in de club, kan dit natuurlijk op afspraak en éénmalig opgehaald worden, waarna dit lid dit 

mee naar huis neemt. 

De enige uitzondering zijn individuele lockers die sommige clubs buiten hun gesloten 

clubaccommodatie hebben staan (en die dus enkel door de eigenaar van die locker gebruikt 

kan worden).  

Zie verdere maatregelen hieronder. 

 

Clubs op gesloten watervlakken: denk erom dat jullie de labo-analyses voor waterkwaliteit 

opstarten! 

 

3.2. Sanitaire ruimtes 

Tot nader order zijn kleedkamers en douches gesloten. Leden dienen zich om te kleden thuis, 

in hun wagen, onder hun poncho-handdoek, …  

 

Toiletten kunnen geopend zijn op volgende voorwaarden: 

▪ Er mogen nooit tegelijk 2 of meer personen de toiletruimte bezoeken. Wachtenden 

dienen buiten te wachten. 

▪ Gebruikers van het sanitair moeten hun handen wassen voor en na elk bezoek.  

▪ De club voorziet hiervoor de nodige zeep en wegwerphanddoekjes. 

▪ Sanitair moet na elk gebruik gereinigd en ontsmet worden. 

▪ Zorg dat toiletten en lavabo’s om handen te wassen vlot toegankelijk zijn zonder eerst 

meerdere deurklinken te moeten openen met de handen. Laat de deuren dus zo veel 

mogelijk open. 

▪ Voorzie zo veel mogelijk verluchting in het toilet. Laat raampjes open staan en tussen 

de gebruikers door, kan ook de deur van het toilet open blijven. 

▪ Met affiches wijs je je leden erop dat het verplicht is om de handen te wassen na 

gebruik van de toiletten  
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3.3. Horeca 

Dit moet absoluut apart aanschouwd worden en hoort niet bij de sportaccommodatie die 

terug gebruikt mag worden. De kantine / clubhuis / horeca mag enkel geopend worden van 

zodra de veiligheidsraad hiervoor toelating geeft. 

 

Enkel voor take-away kan een uitzondering gemaakt worden als dit gebeurt onder de 

geldende algemene regels. 

 

3.4. Inschrijvingen (balie/secretariaat) 

▪ Voorzie plexi schermen aan de balie 

▪ Zorg voor mondmaskers en handgel voor de persoon achter de balie  

▪ Vermijd cash betalingen.  

▪ Alles wat aangeraakt wordt door de bezoeker zoals een tablet, bancontacttoestel, … 

na elke gebruiker ontsmetten. Voorzie desinfectiemiddel, doekjes en handgel op de 

balie. 

▪ Indien mogelijk kan het secretariaat geopend worden onder de strikte voorwaarden 

van maximum 2 personen aanwezig binnen het secretariaat én de social distancing van 

1,5m. 

 

 

4. SPORTMATERIAAL 
 

Vermijden van ‘handcontact’ door middel van gemeenschappelijk sportmateriaal: 

 
▪ Wetsuits: in deze fase zijn enkel eigen wetsuits toegestaan. Hierop kunnen enkel op 

volgende wijze uitzonderingen worden toegestaan: 

o Regel een lange termijn verhuur. Het lid krijgt bij zijn eerste bezoek deze 

wetsuit mee (betaalt eventueel een waarborg) en houdt deze persoonlijk bij 

gedurende een langere periode.  

o Gebruik een wetsuit maar één keer per dag: na gebruik moet de wetsuit 

grondig gespoeld worden in desinfectiemiddel, en weggehangen tot de 

volgende dag.  

▪ Hendels dienen ontsmet te worden met een spuitbus met ontsmettingsmiddel 

▪ Ski’s, wakeboards, lifesavers, …: bij voorkeur wordt er enkel met eigen materiaal 

gewerkt. Indien er bij uitzondering toch materiaal van de club gebruikt wordt, dient dit 

steeds grondig gereinigd en gedesinfecteerd te worden voor en na elke gebruiker.  

▪ Helmen: bij voorkeur wordt er enkel een eigen helm gebruikt. Indien er bij uitzondering 

toch een helm van de club gebruikt wordt, mag deze slechts één keer per dag gebruikt 
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worden. Na gebruik moet de helm grondig gespoeld worden in desinfectiemiddel, en 

weggehangen tot de volgende dag. 

▪ Clubs voorzien desinfecterende gel of verplichten hun leden om het zelf bij te hebben 

en te gebruiken voor en na het sporten. 

 

 

5. ALGEMENE MAATREGELEN IN DE OMGANG IN 

DE CLUBS 
 

5.1. Hoe de social distance respecteren? 

5.1.1. Monitoren en beheersen van het aantal sporters binnen de watersportclub. 

De clubs zorgen ervoor dat er nooit te veel leden tegelijk aanwezig zijn in de club, en dat de 

leden op een vlotte manier hun sport kunnen beoefenen zonder te lang op voorhand aanwezig 

te zijn in de club. 

 

▪ Clubs met een clubboot en kabelparken dienen met inschrijvingen te werken. Op die 

manier weten de leden op welk uur exact ze kunnen sporten en kunnen ze de tijd voor 

en na hun sportbeoefening zo kort mogelijk houden. 

▪ Clubs maken concrete afspraken over het maximaal aantal aanwezigen in hun club. 

▪ Clubs moeten hun sporters en aanwezigen registreren (online, telefonisch, …) zodat ze 

steeds kunnen nagaan wie er wanneer in de club komt. 

o Kabelclubs: inschrijvingen voor blokken van max. 2u 

o Clubs met clubboot: inschrijvingen voor de effectieve skibeurt 

o Clubs waar leden hun boot telkens in en uit het water leggen, en dus gebruik 

maken van de slipway /kraan: reservatie van tijdstip zodat er niet te veel leden 

tegelijk aan de slipway/kraan wachten 

o Clubs waar leden met eigen boot skiën: registratiesysteem om te weten wie 

wanneer in de club aanwezig is 

o … deze lijst is niet limitatief 

▪ Sporters zijn enkel op de club toegelaten voor het beoefenen van waterski en 
wakeboard mits zij zich houden aan de algemene regels van social distancing. 

▪ Beperk de tijd voor en na de sportactiviteit. Rondhangen in de clubs is niet toegestaan. 
Sporters blijven niet hangen na het beoefenen van hun sport en gaan direct naar huis. 

▪ Enkel leden zijn toegestaan in deze fase, geen nieuwe initiaties 

Ook voor kabelbanen geldt in de eerste opstartfase de verplichting om zich te 

beperken tot vaste leden (met jaarpas of beurtenkaarten die zich effectief als 

lid registreren). Aan hen kunnen gemakkelijker de omgangsregels en afspraken 

opgelegd worden.  
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5.1.2. Afstand bewaren 

▪ Alle sporters houden minstens 1.5 meter afstand. Geen handen geven, ook geen 

elleboogjes of voetjes.  

▪ Op de steiger  

o Boten: er mag maar één persoon tegelijk op de steiger komen 

o Kabelparken: op de grond worden lijnen gezet met minstens 1,5 meter tussen.  

▪ Kabelparken: ook tijdens het terug wandelen na een val dient steeds de social distance 

bewaard te worden. 

 

5.1.3. Verhoogde risico-groepen 

Voor mensen met een verhoogd risico op besmetting met corona, raden we aan om 

aangepaste veiligheidsmaatregelen te nemen.  

 

 

6. SPECIFIEKE MAATREGELEN AAN DE KABEL 
 

6.1. Cable operator 

▪ Waarborg de social distance tussen de cable operator en de startende rider. 

▪ De operator neemt enkel het touw vast om de hendel aan te geven, niet de hendel 

zelf. 

▪ De operator zorgt ervoor de hendel steeds te ontsmetten vooraleer deze door te geven 

aan de volgende rider. 

 

6.2. Riders & skiërs 

▪ Inschrijvingen is verplicht en beperkt tot een tijdsblok van max. 2u. 

▪ De kabelbaan beperkt het aantal riders die tegelijk kunnen inschrijven opdat er zonder 

problemen voldoende social distance gehandhaafd blijft. 
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7. SPECIFIEKE MAATREGELEN IN DE BOOT 
 

7.1. Piloot & co-piloot 

▪ Aantal personen in de boot zijn beperkt tot 1 piloot en 1 co-piloot. Nog extra personen 

in de boot mag alleen als zij allen van hetzelfde gezin zijn (samenwonend).  

▪ De combinatie piloot en co-piloot blijven steeds dezelfde, dus niet telkens iemand 

anders laten meegaan als co-piloot. Indien hier om veiligheidsredenen van moet 

worden afgeweken (vb release), dan moet elke aanwezige op de boot een 

mondmasker dragen en onmiddellijk na het uitstappen de handen te wassen en 

handgel te gebruiken. 

▪ Als er gewisseld wordt van piloot en/of co-piloot dienen alle oppervlaktes die 

aangeraakt worden, te worden gedesinfecteerd met desinfectiemiddel. Leg hier 

standaard een spuitbus en doek voor klaar in de boot.  O.a. denken aan: bar van de 

tower, stuur, versnellingspook, bedieningsknoppen, spiegel die je hebt aangepast, … 

 

7.2. Skiërs / wakeboarders 

▪ Achter de boot 1 skiër. Showskiclubs zijn verwittigd dat ze tot nader order enkel 

individuele trainingen zullen mogen geven, maar dat geldt ook voor alle andere 

disciplines. 

▪ Skiërs komen bij voorkeur niet in de boot. Indien de omstandigheden dit toch vereisen, 

blijven ze volledig achteraan zitten, terwijl de co-piloot en piloot op hun plaats vooraan 

blijven. Al wat de skiër aangeraakt heeft, dient ontsmet te worden (kussens, rand van 

de boot, …) 

 

 

8. EHBO - REDDINGSBOOT 
 

De club zorgt dat het EHBO materiaal toch toegankelijk is, ook al moet het clublokaal gesloten 

blijven. 

 

Enkele richtlijnen: 

• Beperkt het aantal helpers tot een strikt minimum 

• Voorzie handschoenen en mondmaskers voor zowel de helpers als gekwetsten 

• Omstaanders moeten afstand houden 

• Indien er EBHO materiaal of de reddingsboot gebruikt wordt, dient na gebruik al wat 

aangeraakt is ontsmet te worden. 
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9. VERPLAATSINGEN NAAR DE CLUB 
 

Hier gelden natuurlijk ook de algemene regels, zoals enkel met eigen gezinsleden in hetzelfde 

voertuig. 

 

Niet-essentiële verplaatsingen: voor activiteiten die worden toegelaten door de overheid, 

moet men zich kunnen verplaatsen, ook met de wagen.  

 

Cfr golf: Het is heel duidelijk voorgesteld door de minister dat golf is toegelaten. Golf is net 

zoals waterski & wakeboard ook een bovenlokale sport (dus niet in elke gemeente mogelijk). 

Bovendien hebben zij ook zwaar materiaal dat onmogelijk met de fiets kan vervoerd worden. 

Waterski & wakeboard worden dan ook logischerwijze onder dezelfde categorie aanschouwd. 

 

Dit is echter een heel strikte verplaatsing van huis naar de sportclub en direct terug naar huis.   

 

De club voorziet een systeem dat het lid onderweg kan tonen bij een eventuele controle. Dit 

kan een automatische mailbevestiging van de inschrijving zijn, een SMS-bevestiging van de 

club, het tonen van een inschrijvingslijst die online in een gesloten facebookgroep staat, …  

 

De lidkaarten van WSV zullen eerstdaags worden opgestuurd. Het is dan ook aangeraden dat 

het lid dit ook steeds bij de hand heeft om aan te tonen dat je effectief bij een bepaalde club 

bent aangesloten.  

 
 

 

WATERSKI & WAKEBOARD VLAANDEREN VZW 
BE 0417.506.311 

: Beatrijslaan 25 bus 2 - 2050 Antwerpen  
: +32 (0)3 271 19 59 

: www.waterski.be - : wsv@waterski.be 
IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB 

 

 

 


