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Dit protocol heeft tot doel kitesurfers, clubs en gemeenten in Nederland handvatten te
verstrekken om veilig en verantwoord individueel kitesurfen in tijden van de corona pandemie
mogelijk te maken en toe te staan. Kern hiervan is een invulling van de ‘1,5 meter afstand’; en
‘geen-groepsvorming’ en aanverwante richtlijnen van het RIVM.
Voor de kitesurf-scholen in Nederland is door henzelf en in samenwerking met de Nederlandse
Kitesurf Vereniging (NKV) een apart protocol gemaakt (zie: Protocol kitesurfscholen).
Kitesurfen is een individuele buitensport waarbij vanwege de specifieke kenmerken als vanzelf
al meestentijds afstand van elkaar en anderen wordt genomen. Als zodanig is kitesurfen één
van de sporten die zonder al te veel beperkingen weer mogelijk gemaakt en gefaciliteerd
kunnen worden.
De NKV meent dat het wenselijk is dat zoveel mogelijk reguliere kitesurf-locaties (weer)
opengesteld worden voor het individueel beoefenen van de kitesurf-sport, mede ook met het
oog op het spreiden van de kitesurfers over verschillende locaties (spots) waardoor te grote en
onwenselijke drukte op spots kan worden voorkomen.
Vooralsnog zijn alle geplande officiële kitesurf wedstrijden en -events met meld- of
vergunningsplicht conform regeringsbeleid tot 1 september on hold gezet. Wij werken aan een
protocol om kleinschalige informele events eventueel eerder mogelijk te maken zodra nieuw
regeringsbeleid daar mogelijkheden toe geeft.
De landelijke reddingsdiensten volgen landelijk beleid met de oproep zoveel mogelijk thuis te
blijven maar erkennen de behoefte aan het uitoefenen van watersport en zij zijn er mede na
overleg met de NKV niet toe overgegaan ons te verzoeken om het kitesurfen zonder meer af te
raden.
Dit protocol is opgesteld in de geest van het ”dossier: watersport-coronavirus”, van het
Watersportverbond.

1. Protocol voor gemeenten en veiligheidsregio’s
Kitesurf-spots kunnen verantwoord open blijven; de NKV ondersteunt.
Momenteel is het landelijk corona beleid dat het met inachtneming van geldende regels en
richtlijnen niet is verboden te kitesurfen. Hierbij speelt een rol dat kitesurfen een individuele en
fysiek contactloze watersport is die buiten in de vrije ruimte beoefend wordt. Bovendien wordt
erkend dat zeker ook in deze tijd regelmatige lichaamsbeweging goed voor zowel de fysieke als
mentale gezondheid is.
In de voorbije weken is door gemeenten en de NKV groepsvorming en social distancing op
parkeerplaatsen en oevers/stranden gemonitord. Dat is meestal goed verlopen en inmiddels
zijn de meeste kitesurfers goed geïnformeerd, aan de situatie gewend, en houden zich ook
goeddeels aan de afstands- en hygiëne-afspraken.
Om de bewustwording en risicohouding bij kitesurfers positief te beïnvloeden, zet de NKV haar
beschikbare (sociale media) communicatienetwerk in (bereik circa 12.000 kitesurfers in het hele
land), alsmede haar netwerk aan vrijwilligers (de circa 45 NKV-spotbeheerders) die de kitesurfspots informeel beheren. Hiermee kunnen kitesurfers in binnen- en buitenland bereikt worden.
Wat kunnen gemeenten doen:
•

Communiceren dat individueel kitesurfen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, de
lokale APV en andere verordeningen, (weer) mogelijk is op de daarvoor door de
gemeente aangewezen locaties;

•

De gemeente kan in overleg treden met de lokale NKV-spotbeheerder (zie: NKVSpotkaart) of onze landelijke regiocoördinator om een en ander in goede banen te
leiden en nadere afspraken te maken. Dat blijft maatwerk. De NKV beschikt over
gerichte lokale en landelijke informatiekanalen waar de gemeente voor haar boodschap
(via de NKV) gebruik van kan maken;

•

Specifieke aandachtsgebieden voor handhaving betreffen het gedrag op de nabijgelegen
parkeerplaatsen en op de locaties vanwaar kites worden opgelaten en geland;

•

In overleg treden met lokale clubs en verenigingen om het kitesurfen weer zoveel als
mogelijk toe te staan, te reguleren en in goede banen te leiden.

2. Protocol voor clubs en verenigingen
Faciliteer veilig en verantwoord kitesurfen, hoe zou het kunnen?
De Nederlandse Kitesurf Vereniging is zich bewust van de algemeen geldende regel dat
verenigingen en clubs gesloten moeten zijn.
Vooruitlopend op een verdere versoepeling heeft het kabinet echter reeds besloten dat voor
topsporters en jeugd tot en met 18 jaar de (meeste) sportbeperkingen opgeheven kunnen
worden. Dat geldt ook voor kitesurfers.
Daarnaast meent de NKV dat er voor verenigingen en clubs binnen bestaande wet- en
regelgeving mogelijkheden zijn om veilig en verantwoord kitesurfen in algemene zin te
faciliteren.
Het openstellen van de kitesurf-locaties bij verenigingen en clubs draagt ook bij aan het
spreiden van kitesurfers over de verschillende locaties in de regio en biedt de gelegenheid om
navolging van regels en richtlijnen te monitoren; beide aspecten dragen bij aan de veiligheid en
het voorkomen van te grote drukte op de spots.
Het Watersportverbond bereidt thans ook een protocol voor met richtlijnen hoe het
watersporten veilig en verantwoord gefaciliteerd en bevorderd kan worden.
De NKV roept clubs en verenigingen vanwaar gekitesurft kan worden op om:
1. In het kader van het bevorderen van de watersport in algemene zin te bezien wat er qua
kitesurfen thans al wel kan, in plaats van wat er niet kan en niet mag;
2. Een verenigings-openingsprotocol te maken en publiceren voor een (gefaseerde)
terugkeer naar de mogelijkheden om te kitesurfen voor alle leden en gasten;
3. Vooruitlopend op dit protocol het verenigingsterrein en de landingslocatie voor kites nu
reeds toegankelijk te maken voor kitesurfers;
4. Via de communicatiekanalen van de vereniging de kitesurfers regelmatig te informeren
over de mogelijkheden en eventuele afspraken;

5. Samen te werken met de lokale spotbeheerders van de NKV (zie
https://kitesurfvereniging.nl/spotkaart/) en met de landelijke regiocoördinator van de
NKV Hans van der Hulst;
6. In iedere vereniging een aantal Kitesurf Stewards of Beach Marshalls te benoemen die
de verantwoordelijkheid hebben verenigingsrichtlijnen te laten opvolgen door de lokale
kitesurfers;
7. Indien aanwezig, externe faciliteiten zoals buitendouches en kite-compressor aan te
zetten;
8. Ervoor zorg te dragen dat de kitesurf-zone goed met vlaggen wordt gemarkeerd;
9. Kitesurfers (desnoods op afspraak) toegang te verlenen tot de kitesurf opslagruimte
voor het halen en brengen van hun materialen op de dagen dat er gekitesurft wordt.
Hier kunnen aanvullende regels voor worden opgesteld zoals een maximum aantal
personen aanwezig in het gebouw. De aangewezen club Kitesurf Marshalls kunnen in de
uitvoering en toezicht hierop een rol spelen;
10. Met andere verenigingen in de regio en de NKV contact te onderhouden om ervaringen
en best practice uit te wisselen, en lokale reddingdiensten en handhaving te informeren
over de door de club/vereniging getroffen maatregelen en gemaakte afspraken om het
kitesurfen te faciliteren.

3. Protocol voor kitesurfers
Ga indien mogelijk door de week, vorm geen groep en houdt 1,5 meter afstand
1. Als je gaat varen, kom alleen naar een kitesurf-locatie (en ga er niet heen om te kijken);
2. Kun je doordeweeks kitesurfen? Ga dan niet in het weekend. Zo geef je ruimte aan
kiters die uitsluitend in het weekend kunnen kitesurfen;
3. Parkeer je voertuig uitsluitend op de reguliere parkeerplaatsen en vorm geen groepen.
(realiseer je dat groepsvorming en parkeerproblemen redenen voor sluiting van een
kitesurf-spot kunnen zijn);
4. Loop alleen naar de start en landingsruimte voor kitesurfers;
5. Tijdens het optuigen van je kite, houd je ook 1,5 meter afstand tot elkaar en vorm je
geen groepen. Ga hierbij altijd ten opzichte van elkaar dwars op de wind staan, zodat
alle vochtdeeltjes die je uitstoot niet naar andere mensen waaien;
6. Controleer vooraf je kitesurf-materiaal op slijtage en gebreken, voorzie je board én je
kite van je naam en telefoonnummer;
7. Help een andere kiter met starten of landen op de kitelijn-afstand (n.b. veelal 24 meter);
8. Ga direct het water in en blijf niet aan de waterkant staan, zo geef je ruimte aan andere
kitesurfers;
9. Vaar zoveel mogelijk samen met een buddy waarbij je elkaar extra goed in de gaten
houdt;
10. Neem op de wal en op het water geen onnodige risico’s waardoor je mogelijk onnodig
de reddings-, en medische diensten zou belasten. Denk aan in alle opzichten
behoedzaam te varen. Ga nooit varen als je twijfelt of je het wel aankan.
11. Bel de Kustwacht (0900 0111) de lokale reddingsbrigade of KNRM station of desnoods
112 bij problemen - óók als je weer bent aangespoeld maar je spullen nog niet, om
onnodig uitrukken van reddingsdiensten te voorkomen (en zet belangrijke nummers in
je telefoon).

12. Tuig na het varen direct af en beweeg je direct en alleen naar je voertuig. Je voorkomt
hiermee drukte en groepsvorming en geeft hiermee andere kiters de ruimte om ook te
kitesurfen;
13. Volg aanvullende maatregelen en aanwijzingen van lokale overheden, handhaving en
plaatselijke club of vereniging op, zonder in discussie te treden;
14. Volg indien aanwezig het advies van de jullie behulpzame NKV-Spotbeheerder of NKVKite Steward op (zij zijn herkenbaar aan de NKV-kleding);
15. Neem kennis van de algemeen geldende veiligheidstips, do’s en dont’s zoals vermeld op
de site van de Nederlandse Kitesurf Vereniging (https://kitesurfvereniging.nl);
16. Word lid van de Nederlandse Kitesurf Vereniging om deze te ondersteunen in het werk
dat we ook voor jou doen, en verkrijg met het lidmaatschap een goede Wettelijke
Aanspraakelijkheid en materiaal verzekering.
Algemeen:
1. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (lichte) hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheid-klachten;
3. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden;
4. Parkeer je voertuig, zodat je 1,5 afstand tot een ander kunt houden;
5. Houd 1,5 meter afstand tot anderen;
6. Schud geen handen;
7. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
8. Was je handen min. 6x per dag
9. Kijk voor nadere algemene gedragsrichtlijnen op de site van het RIVM
(https://www.rivm.nl).
10. Gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid; voor jezelf maar ook voor
anderen.

Naschrift
Dit protocol staat vermeld op de site van de Nederlandse Kitesurf Vereniging
(www.kitesurfvereniging.nl) waar ook gerelateerde relevante informatie wordt weergegeven
zoals algemeen geldende veiligheidsregels, voorrangsregels alsmede een landelijke kaart die
alle in Nederland aanwezige spots weergeeft, met specifieke informatie over die spots.
De richtlijnen in dit protocol zijn onderhevig aan mogelijke veranderingen als gevolg van nieuw
regeringsbeleid inzake de maatregelen rondom de corona pandemie, of als gevolg van nieuwe
inzichten.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de landelijke regiocoördinator van de NKV, Hans van der
Hulst via regiocoordinator@kitesurfvereniging.nl of in kantooruren 06-81022488.

