
Waterspelletjes, gaan zwemmen of beektocht: activi
teiten die bijna niet weg te denken zijn in de Chiro. In 
het water gaan is echter niet zonder risico’s. Neem je 
voorzorgen en hou je leden altijd goed in de gaten.

CHIROVISIE

WATER
VEILIGHEIDSFICHE

 � Wateractiviteiten doe je enkel als het daar warm 
genoeg voor is.

 � Is het héél warm? Smeer iedereen goed en 
 regelmatig in met zonnecrème.

 � Winterpret? Ga enkel op het ijs als de brandweer 
en gemeente daarvoor toestemming gegeven 
hebben.

 � Kunnen al je leden zwemmen? Gebruik zwem
vesten of zwembandjes bij twijfel, of pas je activiteit 
aan zodat niemand risico loopt.

 � Maak altijd duidelijke afspraken met je leden: waar 
mogen ze wel/niet zwemmen? Wat doen ze wel/
niet in het water? Op welk signaal verzamelen ze 
weer?

 � Zorg dat er altijd toezicht is, zowel in het water als 
vanop de kant.

 � Tel regelmatig je leden.

 � Aan zee zwem je in een bewaakte zone, en alleen 
als er een groene vlag uithangt.

 � Zwem enkel in meren of rivieren waar het toege-
laten is.

 � Spring nooit zomaar in onbekend water. Verken 
de beek, de rivier of het meer met de leiding op 
voorhand en zorg dat iedereen stevige schoenen 
aandoet.

 � Beken rivieren of meren kunnen bacteriën  bevatten. 
Ga dus op voorhand goed na of je er wel in wilt. 
Wees nadien alert voor ziektesymptomen.

 � Iedereen die meevaart, moet goed kunnen 
 zwemmen. Voor de zekerheid doe je best iedereen 
een zwemvest aan, zeker bij jongere afdelingen.

 � Voorzie een reddingsboei (binnenband auto, 
zwemband) en maak er een touw aan vast.

 � Kantelt je vlot? Kijk zo snel mogelijk na of iedereen 
boven water gekomen is.

 � Test je vlot eerst op veilig water als je ermee op 
snelstromend water wilt varen.

 � Bevaar geen te snel stromend of te diep water.

 � Vaar enkel overdag! In het donker kun je  onmogelijk 
voorzien wat er verderop is.

 � Ga nooit met je vlot op het water bij onweer!

 � Verken vooraf het water dat je wilt bevaren.

WATER

ZWEMMEN

VLOTTEN
  jan van bostraeten
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 � Drink enkel leidingwater (of flessenwater, natuur
lijk). Drink dus geen rivier, beek of bronwater.

 � Vraag aan je kampplaats een attest dat de drink
baarheid garandeert.

 � Een cantus met water lijkt een goed alternatief voor 
de alcoholische versie, maar dat is niet het geval. 

Opgelet: een teveel aan water kan ook scha
delijke gevolgen hebben! Dwing je leden/ 
leiding dus niet zomaar om meer water te 
drinken dan ze zelf willen.

MEER TIPS EN INFO 
OVER WATER(GEBRUIK): 
SCAN DE QR-CODE!

 � In Vlaanderen is het verboden om te zwemmen in 
bevaarbare waterwegen zoals kanalen. Zwemmen 
in beken en sloten wordt ten zeerste afgeraden 
omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

 � In Vlaanderen mag je met een zelfgebouwd vlot 
varen op de ‘onbevaarbare waterlopen’: beekjes 
en riviertjes waarop geen scheepvaart mogelijk is.

 � In Wallonië mag je enkel zwemmen in aangewezen 
badzones en met een vlot varen mag enkel in 
kajakzones. Scan de QRcode om die zones te 
vinden.

WETGEVING

Als je voldoende voorzorgsmaatregelen neemt 
 zodat je handelt als ‘een goede huisvader’ betaalt de 
Chiroverzekering uit bij ongevallen. De lichamelijke 
schade wordt dan vergoed.

DRINKEN

VERZEKERINGEN
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www.chiro.be/veiligheidsfiches


