Hoofdstuk 2: Gebruiksregels watersport (zeilen, surfen, roeien, kajakken, peddelsurfen …)
Artikel 4
Op de waterplas worden uitsluitend niet-gemotoriseerde watersporten toegelaten (zeilen, surfen, roeien, kajakken,
peddelsurfen…).
Artikel 5
Iedereen kan op eigen risico de toegelaten watersporten van 1 mei tot 30 september beoefenen onder de
volgende voorwaarden:
1/ een vaartuig gebruiken conform de voorschriften van artikelen 10,11 en 12 van dit reglement;
2/ lid zijn van surf- en/of zeilclub Sirocco of zich individueel registreren bij de stad Beringen. Deze registratie dient
jaarlijks hernieuwd te worden;
-als bewijs van registratie ontvangt de watersporter een registratiesticker. De sticker wordt zodanig op het vaartuig
aangebracht dat hij zichtbaar is bij het gebruik van het vaartuig op het water.
3/een zwemvest dragen (uitgezonderd gevorderde windsurfers bij < 5 Bft.);
4/ 100 m kunnen zwemmen (verklaring op eer voor niet-leden Sirocco);
5/ een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben die de schade aan derden dekt die zou kunnen ontstaan
tijdens het beoefenen van de watersportactiviteit (verklaring op eer voor niet-leden Sirocco);
- De stad Beringen is niet verantwoordelijk voor schade die derden lijden ten gevolge van een fout die kan worden
aangerekend aan een beoefenaar van watersporten, noch voor schade die de beoefenaar van watersport zelf lijdt
ten gevolge van zijn eigen fout of door de fout van een derde betrokkene.
6/ te water en aan wal te gaan in de watersportzone van vzw Sirocco. Alle andere plaatsen zijn verboden
behoudens in noodsituaties;
7/ Niet-leden Sirocco betalen bij registratie een retributie die wordt vastgelegd in het stedelijk retributiereglement.
Artikel 6
Elke watersporter is verplicht om zijn lidmaatschap bij Sirocco of zijn registratie bij de stad Beringen aan te tonen op
vraag van de domeinverantwoordelijke.
Artikel 7
Watersporters moeten te allen tijde 10 m van de oever blijven, 30 m van de oever op de plaatsen waar er een
hengelaar aanwezig is.
Artikel 8
In de watersportzones zijn geen dieren toegelaten.
Artikel 9
Gemotoriseerde watersporten en kitesurfen zijn verboden.
Artikel 10
Opblaasbare vaartuigen (luchtmatrassen, grote zwembanden, bootjes/kano’s, kajaks met zachte bodem zijn niet
toegelaten op het water behalve in de zwemzone na uitdrukkelijke toelating van de aanwezige redders (op rustige
momenten).
Artikel 11
Opblaasbare vaartuigen met harde bodem moeten minstens over 2 luchtcompartimenten beschikken.
Artikel 12
De maximum toegelaten lengte van boten, kano’s, kajaks…wordt vastgelegd op 6 m.

