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Geluidsinstallatie  
Zonder een vergunning van de gemeente Weert en toestemming van de Zwembad de IJzerenman 
is het niet toegestaan om een geluidsinstallatie te gebruiken. 
 
Bezoekers / niet-sporters  
De Cable Skivereniging ENTC krijgt buiten de recreatieve openingstijden van het zwembad de 
IJzerenman een aparte ingang. Het is verboden voor bezoekers / personen die niet aan de 
waterski-activiteiten in de accommodatie van het zwembad deelnemen zich in de kleed- / 
doucheruimtes te bevinden. Het personeel van de Zwembad de IJzerenman en club bestuur van 
ENTC is gerechtigd om bezoekers / personen die voor overlast zorgen of zich zonder redelijk doel in 
het zwembad en op de ligweide bevinden uit de accommodatie te verwijderen. 
 
Betreden technische ruimtes 
Het is verboden zich in de technische ruimte te begeven zonder toestemming. 
 
Gebruik aanwezige telefoons 
Gebruik van in het zwembad aanwezige telefoons is alleen toegestaan in noodgevallen.  Gebruik 
van de telefoon voor privé- of verenigingsdoeleinden is verboden.  Bij misbruik zullen de kosten op 
de gebruiker worden verhaald. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht.  
 
Sluiting gebouw 
De baandraaier van de Waterskibaan opent en sluit de accommodatie. Hij is verantwoordelijk voor 
het in ordelijke staat achterlaten van de waterskibaan en de accommodatie. De baandraaier sluit 
de accommodatie af  na zich ervan te hebben overtuigd, dat geen lampen meer branden en de 
deur van de verenigingsingang dient te worden gesloten nadat iedereen het gebouw heeft 
verlaten, het alarm wordt vervolgens automatisch geactiveerd.  
Accommodatie: het betreden of verlaten van de Waterskibaan is alleen mogelijk door gebruik te 
maken van de daarvoor bestemde toe- en uitgangen. Er mag niet over de hekken geklommen 
worden  
 
(Huis)dieren 
In de accommodatie zijn (huis)dieren niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is 
verleend door de Zwembad de IJzerenman. 
 
Opbergcontainer  
Clubleden die een locker huren in de opbergcontainer zijn zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal. 
Er is geen verzekering afgesloten. De sleutel van de opbergcontainer wordt in bruikleen gegeven. 
Een hangslot voor het afsluiten van zijn opbergkast dient huurder zelf te regelen. 

Regels en verplichtingen:  

 Aanwijzingen van bestuursleden en of technische leiding dienen ten alle tijden direct 
opgevolgd te worden.  
 

 Ieder lid heeft gelijke rechten met betrek tot het gebruik van de Cable skibaan en het 
skimateriaal van de vereniging.  
 

 Gebruik van een zwemvest is verplicht. Bij figuurskiwedstrijden kan de wedstrijdleiding 
daar een uitzondering voor maken.  
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 Springskies mogen alleen voor het schansspringen gebruikt worden. Als een springer 
gevallen is zonder zich te verwonden, moet hij als OK-teken zijn hand opsteken. Bij het 
schansspringen is een helm en zwemvest verplicht en is het wenselijk een boot bij de 
schans te leggen. In het geval dat er geen boot aanwezig is, is het verplicht dat er iemand 
met een zwemvest achter de springer aan skiet. Deze laat ter plaatse van de springer los 
als de springer na een eventuele val zijn hand niet heeft opgestoken als OK-sein.  
 

 Snelheden welke op de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld, dienen te worden 
nageleefd.  
 

 Minimale lijnlengtes: 
- Minimale lijnlengte voor wakeboarden: 16 m wedstrijdlengte. 
- Minimale lijnlengte voor figuur skiën / short boarden: 14 m wedstrijdlengte. 
- Er geldt geen minimale lijnlengte voor slalomskien. 
- In verband met het extra benodigde toezicht van de baanoperator mag er maar met  
   één korte lijn (14 of 16 meter) tegelijk geskied worden.  
 

 Maximaal aantal meenemers in gebruik per snelheid: 
- 30 t/m 34 km/uur 10 meenemers 
- 35 t/m 41 km/uur 5 meenemers 
- 43 t/m 49 km/uur 2 meenemers 
- 52 t/m 58 km/uur 1 meenemer  
 

 Skivliegen en binnen bochten, door skiën is ten strengste verboden.  
 

 Indien er wordt gesprongen moeten minimaal 3 personen aanwezig zijn. 
 

 Er mag vanuit stilstand van de baan uit het water gestart worden, met meerdere personen 
tegelijk.  
 

 Leden die gebruik maken van de obsticals dienen verplicht een helm te dragen. 
 

 De boot mag alleen gebruikt worden door gemachtigde deze worden door het bestuur 
aangewezen. 
 

 Bij het niet opvolgen van de regels en verplichtingen kan het bestuur besluiten tot 
royement of tijdelijke schorsing van het betreffende lid.  
 

 Iedereen beoefend de sport  op eigen verantwoording. De Cable Skiclub,  Zwembad de 
IJzerenman en de baanoperator kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden.  
 

 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, besluit het bestuur. 


