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Reglement op de door Vezega vzw in concessie verkregen gronden en waters. 
 
1. De toegang tot de door VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden en waters is uitsluitend 

voorbehouden aan :  
1.1. de leden van de bij VEZEGA vzw aangesloten clubs die in het bezit zijn van een geldige club-

lidkaart en hun gasten. 
1.2. de deelnemers aan zeilwedstrijden georganiseerd met toestemming van  het 

Ondernemingsorgaan van VEZEGA vzw zoals vermeld op de Vezega-kalender. 
1.3. de deelnemers aan scholingen en trainingen ingericht door één of meerdere clubs aangesloten 

bij VEZEGA vzw of waarvoor een club aangesloten bij VEZEGA, gastclub is. 
 

2. Volgende vaartuigen zijn toegelaten op de door VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden en 
waters : 

2.1. de zeilboten die aan volgende voorwaarden voldoen: 
- alleen door een zeil voortbewogen vaartuigen (geen kites ed);  
- maximale lengte 6m10 (exclusief lesboten eigendom van de bij VEZEGA aangesloten clubs) 
- maximale breedte 2m00 (exclusief lesboten eigendom van de bij VEZEGA aangesloten clubs 
- enkel open zwaardboten zijn toegelaten: geen kielboten (m.u.v. lesboten van VEZEGA clubs, 

boten voor G-sport en 2.4 klasse) 
- multihulls zijn niet toegelaten 
- foiling vaartuigen zijn enkel toegelaten in de tijdsvensters die gelden voor zeilplanken (zie 2.6) 
- radiogestuurde bootjes zijn niet toegelaten 

2.2. de zeilboten van deelnemers aan wedstrijden, scholing of training in zoverre ze voldoen aan 
de voorwaarden onder 2.1. 

2.3. de motorboten van de bij VEZEGA vzw aangesloten clubs die voor redding en/of scholing en/of 
training worden gebruikt. 

2.4. motorboten van klasse-organisaties of trainingsgroepen die voor redding en/of scholing en/of 
training worden gebruikt, mits toestemming van de gastclub voor die specifieke activiteit, en 
enkel in het kader van de betreffende activiteit 

2.5. zeilplanken, slechts door één zeil voortbewogen, zijn toegelaten op de volgende tijdstippen: 
- op dagen met activiteiten vermeld op de VEZEGA kalender: na afloop van de activiteiten op 

het water (typisch na 18u, m.u.v. de Midweek Challenge: na 20u30) tot zonsondergang. Op 
weekenddagen en in schoolvakanties: na 18u tot zonsondergang 

- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van zonsopgang tot zonsondergang 
- op woensdag : van zonsopgang tot 12u30 en van 18u00 tot zonsondergang 

2.6. SUPs van leden zijn toegelaten onder windkracht 2bft zolang deze het beoefenen van de 
zeilsport niet hinderen (zeilers hebben voorrang op SUP’s) 

2.7. Vezega behoudt zich het recht voor om in het kader van evenementen een uitzondering toe te 
staan 
 

3. Het varen is toegelaten tot op 50 meter van de zuidwestelijke oever en tot op 20 meter van de andere 
oevers. Bovendien is de vaart in de noordwestelijke inham niet toegelaten. 
 

4. Bij gevaar voor aanvaring is het internationale (zeil)reglement van toepassing (oa. Internationale 
federatie World Sailing) 

 
5. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VEZEGA vzw mag geen enkele aankondiging 

van externe partijen, in welke vorm dan ook, worden aangeplakt of uitgedeeld of kenbaar gemaakt 
worden. 
 

6. Door de zeilers mag enkel reclame worden gevoerd conform de regels van World Sailing met 
uitzondering voor lesboten. 
 

7. Zwemmen en baden zijn niet toegelaten m.u.v. georganiseerde evenementen goedgekeurd door 
VEZEGA vzw. 
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8. Op de door VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden om en rond de loodsen is het parkeren van 
auto’s en aanhangwagens verboden, met uitzondering van de mindervaliden parkingplaats. Er geldt 
enkel toestemming voor het ontladen van de boten van de aanhangers waarna alle voertuigen en 
aanhangers op de voorziene parkeerplaatsen langs de Beatrijslaan of op het parkeerterrein naast 
KLYC/VVW dienen te worden geparkeerd. 

 
9. Alle leden van de bij VEZEGA vzw aangesloten clubs en iedereen die mits schriftelijke toestemming 

van VEZEGA vzw gebruik maakt van de door VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden en 
waters, dienen in voorkomend geval, onmiddellijk na aankomst en/of vertrek de slagbomen op de 
private toegangswegen met het daarvoor voorziene hangslotsysteem af te sluiten. 

 
10. Kamperen onder welke vorm dan ook, het maken van open vuur, het picknicken, het maken van 

muziek op welke wijze dan ook, is niet toegestaan met uitzondering van activiteiten georganiseerd 
door de aangesloten clubs. De openbare en inwendige orde mag niet verstoord worden op de door 
VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden en waters. Honden moeten aan de leiband gehouden 
worden.  
 

11. Alle leden van de bij VEZEGA vzw aangesloten clubs en iedereen die mits schriftelijke toestemming 
van VEZEGA vzw gebruik maakt van de door VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden en 
waters, dienen een verzekering tegen derden ( = Burgerlijke Aansprakelijkheid ) afgesloten te hebben. 

 
12. Het vertrekken en aanleggen van de door VEZEGA vzw toegelaten vaartuigen is enkel toegelaten 

aan de daarvoor voorziene aanlegsteigers van de bij VEZEGA vzw aangesloten clubs en dit met de 
nodige hoffelijkheid tav anderen. Zeilplanken dienen evenwel niet aan de voorziene aanlegsteigers 
van de bij VEZEGA vzw aangesloten clubs aangemeerd te worden. 

 
13. Het ter beschikking stellen van SUP-, zeil-, of andere planken en zeilboten voor commerciële 

doeleinden is verboden. Enkel ter beschikking stellen (al dan niet tegen een vergoeding) aan 
clubleden is toegelaten of in het kader van een bedrijfsevent. 

 
14. Bezoldigd lesgeven door een bij VEZEGA vzw aangesloten club is enkel toegelaten in het kader van 

een collectieve training of zeilschool. 
 
15. Iedereen die zich op de door VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden en waters bevindt, is strikt 

gehouden de richtlijnen van de bewakings- en reddingsdiensten stipt na te leven. 
 
16. Elke aanwezige en rechtmatige beheerder van VEZEGA vzw of een rechtmatige beheerder  van een  

bij VEZEGA vzw aangesloten club is ten allen tijde gemachtigd dit reglement, op de door VEZEGA 
vzw in concessie verkregen gronden en waters, te doen naleven. 

 
17. Elk door dit reglement niet voorzien geval zal aan het Ondernemingsorgaan van VEZEGA vzw worden 

voorgelegd en door hem worden beslecht, zonder mogelijkheid van verhaal. 
 
18. VEZEGA vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, 

beschadiging of verlies van materialen. 
 
19. Overtreding van onderhavig reglement wordt met uitsluiting of schorsing gestraft. 
 
Dit reglement dat van toepassing is op de door VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden en waters 
werd goedgekeurd door het Onderneminsorgaan in zijn Statutaire Vergadering van 25 februari 2003 en 
vervangt het reglement van 1 januari 1990. De laatste aanpassingen werd aanvaard en goedgekeurd door 
het Ondernemingsorgaan op de vergadering van 9 maart 2021. 

 


