Spelregels bij zeekajaktochten van k.v. Natsec.



Minimaal 1 jaar kajakervaring op binnenwater tochten.
Aanwezig zijn bij en inschrijven op de voorbereidingsavond. Deze avonden vallen altijd op de
dinsdag-avond voorafgaande aan de geplande vaardag. Zie hiervoor ook de kalender op het
prikbord of in Natsec-Nieuws.

Uitrustings eisen van de zeekajak.





De zeekajak moet van een herkenbaar model zijn.
Voorzien zijn van tokkels voor en achter.
Voldoende drijfvermogen dmv waterdichte compartimenten of goed passende en geborgde
luchtzakken.
Grijplijnen op voor- en achterdek.

Uitrusting eisen van de vaarder of –ster.








Goed passend zwemvest of reddingsvest.
Goed sluitend spatzeil.
Anorak of een goede kwaliteit regenjack met afsluitbare mouwen.
Surfpak type long john, fleece kleding, droogpak of zeilpak.
Neopreen schoenen, sportschoenen, sandalen of korte laarzen.
Muts, petje of hoedje
Alarmfluitje dat bevestigd is aan het zwem- of reddingsvest.

Altijd meenemen op een zeekajaktocht.








Een complete set droge kleding en schoenen in een waterdichte zak.
Thermosfles met warme drank. Bv koffie, thee of gewoon heet water.
Bidon met koud water
Een stevig lunchpakket met veel lekkers.
Een simpel EHBO pakket voorzien van minimaal 1 snelverband en 1 mitella (driekante doek).
Een simpel reparatiesetje voorzien van minimaal een rolletje watervaste tape.
Wat kleingeld voor het terras.

Aanvullende eisen bij gebruik eigen materiaal.







Peddel van de juiste lengte.
Deelbare peddel.
Overlevingszak.
Noodsignaal vuurwerk. Zorg er wel voor dat dit waterdicht verpakt op het dek ligt of in het
zwemvest.
Kaartkompas en/of een vast kompas.
Recente zeekaarten.

Indelings criteria.




Beginners zijn zij die al wel minimaal 1 jaar kajakervaring hebben op het binnenwater doch nog
nooit op meren, rivieren en op zee hebben gevaren.
Minimum leeftijd : 16 jaar.
Maximum leeftijd : geen
Gevorderden zijn zij die het niveau hebben van het NKB certificaat zeevaardigheid of al meer dan
2 jaar regelmatig meevaren met een zeetocht of bij de zeecommissie bekend staan als een
ervaren kajaker.
Minimum leeftijd: 18 jaar.
Maximum leeftijd: geen.

Wanneer wordt er wel en niet gevaren.
Als stelregel hanteer ik het volgende:
 voor tochten met beginners geldt het volgende: van windkracht 1 tot 4 Bft. wordt er gevaren
op grootwater en op beschutte stukken op zee in de Voordelta, Randmeren, IJsselmeer,
Markermeer, Grevelingen en Oosterschelde. Waait het harder dan windkracht 4 bft. dan zal er
gekeken worden of er een alternatief mogelijk is. Dit is afhankelijk van de
weersomstandigheden en de tijd van het jaar. In de maanden oktober tot en met maart zullen
er geen zeetochten georganiseerd worden voor beginners. Mocht het in deze maanden het er
toch van komen dan zal iedereen dat op tijd te horen krijgen. In de wintermaanden zullen
trainingen veelal op in het weekend plaats vinden. In de zomer maanden zullen de trainingen
op dinsdagavond plaats vinden.
 Voor tochten met gevorderden en zeevaardigheid geldt: van windkracht 1 tot 6 Bft wordt er
gevaren op alle boven genoemde wateren. Afhankelijk van de windrichting en kracht kan er
naar een alternatief worden gekeken indien dit gewenst is. Het gehele jaar door zullen er met
regelmaat tochten georganiseerd worden. Verwacht wordt dat de kajakers regelmatig
deelnemen aan trainingen om vaardigheden op peil te houden
Bij tochten geldt dat het KNMI weerbericht van 20.00 uur van de voorgaande dag bepalend is voor het
wel of niet doorgaan van de tocht. Met andere woorden het weerbericht van zaterdagavond is
bepalend voor de tocht op zondag.
Indien de omstandigheden naar oordeel van de tochtleider en/of begeleiders hiertoe aanleiding geven,
hebben zij het recht om deelnemers voor het vertrek of tijdens de tocht in een andere groep in te
delen of deelname aan de tocht te weigeren.
Wanneer je na inschrijven / aanmelden besluit om niet mee te gaan dan meldt je jezelf persoonlijk af
bij de organiserende tochtleider. Dit kan tot het vertrek bij de loods.
Wie te laat komt kan helaas niet mee. In verband met het tij zal er niet gewacht worden.
Indien materiaal en/of uitrusting van de vaarder niet voldoet aan de hierboven beschreven eisen dan
heeft de tochtleider het recht om de vaarder/ster deelname aan de tocht te weigeren.
Deelname aan de zeetochten geschiedt op eigen risico.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de spelregels kennen en respecteren. Alleen zo kan er op
een prettige en veilige wijze samen worden gevaren.

Uitlenen van zeekajak materialen.
Natsec is gezegend met een fanatieke groep zeevaarders die regelmatig het zoute sop kiezen. Dit
gebeurt de ene keer in verenigingsverband, de andere keer gaan er een paar leden alleen weg.
VEILIGHEID staat bij de zeecommissie in hoofdletters geschreven zodat iedere vaarder/-ster plezier in
het zeekajakvaren kan hebben. Omdat veiligheid een nogal ruim begrip is hebben wij destijds
gemeend een aantal spelregels en gedragsregels te moeten opstellen. Een deel hiervan heb je
hierboven kunnen lezen. Een ander onderdeel van veiligheid is materiaal. Dit is in veel gevallen een
kostbare zaak en daarom heeft de zeecommissie een aantal veiligheidsartikelen aangeschaft die alle
leden mogen lenen voor hun zeetochten, behalve op de data waarop een verenigings- zeetocht is
gepland.
Leden die hier van gebruik willen maken dienen contact op te nemen met:
Patrick Dousi . Email zeekanovaren@natsec.nl
De geleende materialen dienen te allen tijde 3 dagen (uiterlijk) na het varen weer schoon en zonder
gebreken te worden ingeleverd bij mij. Gebreken dienen te allen tijde gemeld te worden natuurlijk.

Overzicht uit te lenen materialen.















Zwemvesten.
Helmen
Sleeplijnen.
Noodsignaal vuurwerk.
Deelbare reserve peddel
EHBO set.
Overlevingszak.
Spatzeilen.
Getijde tabel.
Stroomatlassen.
Plaatkompassen
Recente zeekaarten van de Nederlandse kustwateren
5 zeekajaks. ALLEEN IN OVERLEG MET BESTUUR EN ZEECOMMISSIE.
Marifoon. ALLEEN VOOR LEDEN MET EEN GELDIG MARIFOON CERTIFICAAT EN IN
OVERLEG MET HET BESTUUR EN ZEECOMMISSIE.

.

namens de zeecommissie Patrick Dousi.

