
Veiligheid en milieubescherming bij de watersport
Zodat alle watersporters hun favoriete sport zonder ongelukken en met veel plezier kunnen beoefenen, 
zijn er enkele regels om het leven op het water te organiseren. Bovendien moet je altijd aandacht beste-
den aan milieu- en waterbescherming. We hebben de belangrijkste regels voor je op een rijtje gezet.

Veiligheidsregels voor watersporters
Bij de voorbereiding van een tour zijn er een paar dingen waarop je moet letten om de veiligheid van 
jou en andere watersporters en zwemmers te waarborgen. Om ongestoord en veilig op het water te 
zijn, moet je deze regels onthouden:

Voorbereiding

Plan je tour van tevoren zorgvuldig.

Win gedetailleerde informatie over het te bezoeken water in.

Overschat jezelf niet; weet wat je kunt als het gaat om vaardigheden en ervaring.

Controleer je uitrusting op defecten. Controleer jouw boot ook vóór elke tocht.

Draag een reddingsvest en neem er genoeg mee voor extra passagiers. 

Gedrag op het water 

Vaar voorzichtig en houd rekening met andere watersporters en zwemmers.

Houd altijd voldoende afstand van anderen.

Let altijd op de aanwijzingen en markeringen op zwemvaten en boeien.

Blijf uit de buurt van gevaren en verboden gebieden.

Vestig de aandacht op jezelf in een gevaarlijke situatie door te schreeuwen en met beide ar-
men te zwaaien.

Voorrangsregels 

Geef altijd voorrang aan de commerciële scheepvaart.

Voor watersporters: windkracht voor spierkracht voor motorvermogen.

Op het water vaar je aan de rechterkant.

Ontwijk obstakels indien mogelijk naar stuurboord (rechts).

Laat voldoende ruimte over wanneer je inhaalt of uitwijkt.

Let op de dode hoek van schepen.



































Meer informatie rond het thema watersport en verschillende soorten watersport kan je vinden in onze 
gids over watersport.

Duurzaam watersporten
Om het water schoon te houden en de omgeving om je heen gezond te houden, zijn er een paar 
dingen die je moet doen als je je lievelingssport beoefent:

Voorbereidingen

Informeer jezelf over de regels voor watersport op de bestemming.

Neem een vuilniszak mee in je bagage en verzamel er later je afval in.

Vermijd zoveel mogelijk plastic. Gebruik herbruikbare waterflessen en lunchboxen.

Zorg ervoor dat je uitrusting milieuvriendelijk is.

Gebruik watervriendelijke zonbescherming, zonder microplastics.

Probeer kapotte uitrusting eerst te repareren in plaats van meteen nieuwe te kopen. 

Gedrag op het water 

Houd grote afstand van dieren en planten (indien mogelijk 30 - 50 m). In grote zeeën is dit 
ongeveer 300 tot 500 meter.

Voer geen dieren.

Gedraag je attent en vermijd harde geluiden.

Blijf weg van de waterkant en oeverplanten.

Vermijd zand, grind en modderbanken in het water.

Vermijd indien mogelijk zachte, ondiepe delen van het water.

Gebruik alleen aangewezen of vrije oeverlocaties voor aan- en afmeren.

Voorkom dat olie in het water lekt.

Schakel de motor van je boot uit als je even wilt of moet blijven liggen. 































https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/watersport

