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Algemeen reglement discipline 
wildwater UKC 

Doel van dit document 
Wildwatervaren is uitgegroeid tot een populaire discipline binnen de Utrechtse Kanoclub. 
Met dit document wil de wildwatercommissie vorm en richting geven aan de activiteiten die 
we organiseren. Nadat je dit document hebt gelezen moet je duidelijk zijn wat je tijdens een 
UKC wildwatertrip kan verwachten en wat er van jou verwacht wordt. Ook weet je hoe wij als 
wildwatervaarders binnen de UKC bepaalde zaken regelen en waarom. (Dit is in dit 
document duidelijk aangegeven met Reden -> [...] )  

Rolverdeling 
De meeste UKC wildwatertrips kennen een aantal rollen, eventueel verenigd in een of 
meerdere personen: 

● Organisator (verantwoordelijk voor de organisatie van de trip) 
Deze rol behelst o.a. de volgende taken: 

○ De organisator benadert instructeurs en vissers 
○ De organisator zorgt voor een vervoersplan 
○ De organisator regelt, indien van toepassing: toegang tot de rivieren/baantjes, 

overnachting, maaltijden 
○ De organisator zorgt dat het materiaal verdeeld wordt en kan hierin bindende 

sturing geven . 
○ De organisator zorgt dat er een evenement is aangemaakt in sonaris en dat 

een ieder die meegaat op de trip zich goed ingeschreven heeft 
○ De organisator zorgt dat de financiën goed afgewikkeld worden. 

● Hoofdvoorvaarder (beslist voor de gehele groep over de veiligheid en organisatie op 
het water) 
Deze rol behelst, naast de taken zoals hieronder voor voorvaarders worden 
genoemd, o.a. de volgende taken: 

○ aansturen voorvaarders en vissers 
○ bepaalt de groepsindeling en -volgorde 
○ eindverantwoordelijk voor rivier en niveaukeuze 
○ bepaalt wie er op welk moment kunnen meevaren 
○ kan indien noodzakelijk in het kader van de veiligheid een beslissing van een 

voorvaarder herroepen 
○ weet welke relevante medische aandoeningen er binnen de groep spelen en 

stelt de desbetreffende voorvaarders hiervan op de hoogte 
● Voorvaarders (beslist voor zijn/haar deelgroepje over de veiligheid en organisatie op 

het water) 
Deze rol behelst o.a. de volgende taken: 
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○ varen van de lijn door het water die zo goed mogelijk past bij het niveau van 
de deelnemers 

○ bepalen van de te volgen oefeningen en het geven van feedback hierop 
○ voor zijn/haar groep bepalen van de strategie ten aanzien van het varen van 

passages of rivieren (bijvoorbeeld 1 voor 1 varen, met enige afstand van 
elkaar of allemaal tegelijk) 

■ hieronder valt ook het bepalen wanneer een passage vooraf verkend 
dient te worden, op welke manier een passage beveiligd dient te 
worden en wie een bepaalde passage wel of niet kunnen varen op 
basis van hun op dat moment ten toon gespreide vaardigheden 

○ stuurt in reddingssituaties de leden van zijn/haar groep aan 
○ onderhoudt tijdens het varen op de rivier geregeld contact met de 

deelgroepjes voor en achter zich en bewaakt de tijdsplanning (Reden -> Ter 
voorkoming dat de ene groep een pauze van een half uur houdt of uren in 
dezelfde passage aan het spelen is terwijl de rest van de groepen al door zijn 
gevaren. Ook kan op deze manier een probleem binnen een groep tijdig over 
alle groepen gecommuniceerd worden) 

○ is bekend met de etiquette op het water en daaromheen (bijv. leave no trace) 
en draagt er zorg voor dat de deelnemers zich hieraan conformeren 

○ brengt desgevraagd of indien noodzakelijk geacht verslag uit van de 
vaarprestaties van zijn/haar deelnemer aan de hoofdvoorvaarder (Reden -> 
Zodat de hoofdvoorvaarder een beter idee heeft in hoeverre het niveau van 
de gekozen rivieren aansluit bij de deelnemers) 

● Vissers (Zie vaarder/deelnemer. Helpen daarnaast de voorvaarders met uit het water 
vissen van zwemmers, peddels en boten, assisteren bij reddingen) 

● Vaarder/deelnemer 
○ verantwoordelijk voor het kennen en tijdig aangeven van zijn/haar grenzen 
○ doet zijn/haar best binnen zijn/haar mogelijkheden zo goed mogelijk de 

instructies van de voorvaarder en hoofdvoorvaarder op te volgen 
○ assisteert bij reddingen indien hierin getraind 
○ assisteert bij eerste hulp indien hierin getraind 
○ zorgt goed voor het aan hem/haar toevertrouwde (club)materiaal 

Daarnaast probeert natuurlijk iedereen zijn steentje bij te dragen door te helpen met koken, 
afwassen, opruimen, boten sjouwen en opbinden, boodschappen doen enzovoorts. 

Zie voor een verdere beschrijving van rollen, kaders en competenties, plus handreikingen 
voor het begeleiden van deelnemers en organiseren van een wildwatertrip de documenten 
'Handleiding voorvaarders en vissers wildwatertochten UKC' en 'Handleiding organiseren 
wildwatertochten UKC' 

Allereerst... 
Een ieder die deelneemt aan een UKC wildwateractiviteit dient zich bewust te zijn van het 
feit dat degenen die deze activiteit organiseren dit vrijwillig doen. Zij stellen hier zowel tijdens 
als voor en na de activiteit een aanzienlijk deel van hun vrije tijd voor ter beschikking. Ook 
belangrijk te weten is dat een wildwatertrip niet het beste moment is om je democratische 
rechten uit te oefenen. Op het water bepaalt de (hoofd)voorvaarder wat er gebeurd; hij/zij is 
eindverantwoordelijk. Buiten het water is dit de organisator. Wij zijn vaak in relatief grote 
groepen op pad; indien je vaak mee gaat, zal je merken dat wat je wel en niet mag varen 
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nogal eens verschilt. Besef dat bij een beslissing van een hoofdvoorvaarder vaak meerdere 
factoren meespelen; o.a. zijn/haar eigen ervaring (waar hij/zij zich nog prettig bij voelt), het 
niveau van de groep en de vaardigheden van jou als individu. Ben je het niet eens met een 
beslissing? Informeer dan op een geschikt moment (doorgaans beter achteraf) wat de 
beweegredenen waren om tot die beslissing te komen. 

-> Reden: UKC wildwatertrips kunnen door het enthousiasme en inzet van sommige 
organisatoren soms lijken op geheel verzorgde trips. Dit is het uiteraard niet; wij 
verwachten dat een ieder zich binnen zijn/haar mogelijkheden inzet er een geslaagd 
weekend van te maken. Discussies op het water zijn vaak weinig zinvol; indien er 
iets misgaat wordt de hoofdvoorvaarder hier uiteindelijk op aangesproken. Hij/zij 
heeft doorgaans meerdere jaren ervaring op de rivier en en vergelijkbare situaties. 
Respecteer dan ook zoveel mogelijk zijn/haar mening. Hetzelfde geldt uiteraard ook 
voor voorvaarders. 

Wat beogen we met een UKC wildwatertrip? 
Activiteiten die door de wildwatergroep georganiseerd worden, kunnen verschillende vormen 
en doelen hebben. Het belangrijkste is dat we door het jaar heen als wildwater discipline een 
divers aanbod van activiteiten en niveaus hebben waar zoveel mogelijk clubleden hun ei bij 
kwijt kunnen.  

Wat zijn de randvoorwaarden voor een UKC 
wildwatertrip? 

● We houden ons aan de lokale wettelijke regels. (ook de derogatieregels, 
parkeerregelementen en wildkampeerregels). Daarnaast laten we uiteraard geen 
rommel achter. 

Reden -> We willen de (in sommige gebieden gevoelig liggende) toegang tot 
de rivieren ook in de toekomst behouden en een goede indruk achterlaten bij 
de lokale bewoners. 

● Alle deelnemers moeten voor aanvang van de activiteit in Sonaris ingeschreven zijn 
en de voorwaarden & disclaimer geaccepteerd hebben. 

Reden -> We willen er ons van vergewissen dat je weet dat je op eigen risico 
deelneemt en ons in geen geval aansprakelijk stelt voor geleden schade. 
Daarnaast weten we via Sonaris altijd wie te bereiken in geval van medische 
calamiteiten. Tot slot kunnen we medisch relevante gegevens doorspelen aan 
de medicus die op dat moment verantwoordelijk is voor jou. 

● Er is altijd slechts 1 hoofdvoorvaarder die de beslissingen neemt over de veiligheid 
van de groep op het water en hierop aanspreekbaar is, maar ook deelnemers hierop 
aan kan aanspreken. 

Reden -> Op UKC trips gaan doorgaans vaarders van verschillende niveaus 
mee. De hoofdvoorvaarder behoedt de beginnende vaarders zo veel mogelijk 
voor onheil. 

● Er moet een geschikt aantal voorvaarders, vissers en deelnemers zijn die het niveau 
van de rivier aan kunnen. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdvoorvaarder 
dat deze verhouding altijd veilig is. Het is bijvoorbeeld zelden verstandig om meer 
dan 4 man (inclusief visser) onder je hoede te nemen als voorvaarder. Het staat de 
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hoofdvoorvaarder vrij van deze regel af te wijken indien naar zijn mening de situatie 
dit toelaat. 

Reden -> Op makkelijker water kan een ervaren vaarder meer personen 
meenemen dan op moeilijker water. Op een overzichtelijk baantje kan er 
bijvoorbeeld voor worden gekozen om deelnemers onder toezicht 
grotendeels zelfstandig te laten varen. Ook eskimoteren op bijv. een meertje 
zou eventueel met een andere deelnemer/begeleider ratio kunnen 
plaatsvinden. 

● In principe is iedereen welkom die voldoet aan het minimale niveau van de trip (dit is 
ter discretie van de hoofdvoorvaarder). Indien er zwaarwegende redenen zijn 
(bijvoorbeeld medisch niet verantwoord geacht, interpersoonlijke redenen) kan 
iemand geweigerd worden om niet vaartechnische redenen. Indien iemand om 
andere dan vaartechnische redenen wordt geweigerd dient dit te worden gemeld bij 
de wildwatercommissie. 
 Reden -> We zijn een grote en diverse groep die vaak lang en onder soms 
stressvolle omstandigheden met elkaar op pad is. Uitgangspunt is dat aan het einde 
van de rit de organisatoren weer bereid zijn opnieuw een trip te organiseren. De 
organisator en hoofdvoorvaarder beslissen dan ook uiteindelijk met wie zij zich (ook 
op interpersoonlijk vlak) comfortabel voelen om op pad te gaan. Let wel: In principe 
is een ieder die aan het niveau voldoet welkom op alle UKC tochten. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat er tochten onder de banier van de UKC worden 
georganiseerd waarbij enkel persoonlijke vrienden van de organisator/voorvaarders 
mee gaan. 

● De organisator houdt zo goed mogelijk zicht op het clubmateriaal, zowel 
kanomateriaal als kampeermateriaal, en meldt het aan de ww-cie indien er tijdens 
een trip iets beschadigt of kwijtraakt. Indien materiaal anders dan door slijtage is 
beschadigd of is kwijtgeraakt/gestolen door achteloos gedrag, kan de ww-cie of het 
bestuur besluiten de schade te verhalen. 

● Deelnemers zijn persoonlijk eindverantwoordelijk voor van de club geleend materiaal 
en verplichten zich schade aan materiaal of kwijtgeraakt materiaal te melden aan de 
organisator. 

Reden -> We willen uitgeleend clubmateriaal aan het einde van de trip ook 
weer terug hebben; indien er materiaal kwijtraakt of moedwillig beschadigd 
raakt kunnen we je daar op aanspreken. In dat geval geldt de regel: slopen = 
kopen. Ontbreekt er kampeermateriaal (branders/pannen/bestek en 
dergelijke) na afloop van een trip? Dan kan de organisator of ww-cie de 
desbetreffende groep vragen voor gelijkwaardige vervanging te zorgen 
danwel de schade te vergoeden. 

● Deelnemers verplichten zich tot het melden van medische aandoeningen waarvan zij 
logischerwijs kunnen vermoeden dat dit succesvolle deelname aan een wildwatertrip 
in de weg kan staan en/of een verhoogd risico met zich mee kan brengen. Dit dient 
te gebeuren middels opgave binnen Sonaris. Deelnemers gaan er verder mee 
akkoord dat deze informatie kan worden doorgespeeld aan voorvaarders/vissers en/
of mededeelnemers indien de hoofdvoorvaarder dit noodzakelijk acht voor de 
veiligheid van de deelnemer of de groep. Als informeren van de andere deelnemers 
noodzakelijk is, zal de hoofdvoorvaarder de deelnemer in de gelegenheid stellen dit 
eventueel zelf te doen. Indien de hoofdvoorvaarder twijfelt of een deelnemer wegens 
medische redenen mee kan op wildwatertrip, kan hij/zij om advies vragen bij de ww-
cie. Deze kan in overleg treden met de deelnemer en een advies uitbrengen aan 
hoofdvoorvaarder. Indien dit een negatief advies is, is dit bindend. Een positief 
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advies is niet bindend; de hoofdvoorvaarder kan nog steeds besluiten dat hij/zij zich 
niet comfortabel voelt om de deelnemer mee op pad te nemen. Indien achteraf blijkt 
dat een relevante medische aandoening is verzwegen, kan de ww-cie besluiten de 
desbetreffende persoon verdere toegang tot wildwateractiviteiten te ontzeggen. 
 Reden -> Let hierbij op dat het ook om iets simpels kan gaan als het gebruik 
van een bloedverdunner, of bijv. een allergie voor bepaalde insecten/ medicijnen. In 
het verleden is gebleken dat niet iedereen relevante medische aandoeningen meldt 
of zich daarvan bewust is. Met deze voorwaarde willen we een ieder er bewust van 
maken dat dit echt gemeld moet worden en een ieders eigen verantwoordelijkheid is. 
Tot slot geldt dat de ww-cie niemand op pad wil sturen met een persoon waar hij/zij 
zich om medische redenen niet senang bij voelt; ook bij een positief advies staat het 
de voorvaarders daarom vrij een deelnemer op persoonlijke titel te weigeren. 

● Van deelnemers wordt verwacht dat zij op het moment van deelname aan een 
wildwatertrip op eigen titel een reisverzekering hebben afgesloten die wildwatervaren 
en redding en repatriëring in het land van de trip dekt. Elke schade die voortkomt uit 
een UKC wildwatertrip kan, behoudens ongevallen voortkomend uit grove nalatigheid 
of opzet, niet op de UKC en haar vrijwilligers worden verhaald. 

Wat maakt een wildwatertrip tot een UKC trip? 
● Voorafgaand aan de activiteit dient een vooraankondiging per mail (via de 

wildwaterlijst) verstuurd te worden zodat iedereen de kans heeft zich aan te melden. 
Ook dient de activiteit opgenomen te worden in de online UKC agenda. Een 
aankondiging via whatsapp kan daarnaast ook handig zijn.  

Reden -> Bij de UKC hebben we er voor gekozen dat alle officiële 
communicatie minimaal ook via e-mail wordt gedaan. Niet elke 
wildwatervaarder bij de club zit in de whatsappgroep en aankondigingen 
kunnen gemakkelijk verdwijnen in de conversatie.  

● Aanmelding dient te geschieden via Sonaris; een ieder die deelneemt aan een 
wildwateractiviteit dient ervoor zorg te dragen dat zijn/haar gegevens actueel zijn. 

Reden -> Sonaris wordt door de organisatoren gebruikt tijdens de organisatie 
van een trip en bevat o.a. de noodgegevens van alle deelnemers. 

● Tijdens een UKC trip worden de gemaakte kosten met elkaar gedeeld, volgens een 
van de afrekenmodellen zoals genoemd onder de kop ‘financieel’. 

● Tijdens een UKC trip reizen we zo veel mogelijk gezamenlijk, doorgaans door te 
carpoolen. In principe zorgt de organisator voor een logistiek plan zodat we alles en 
iedereen zo efficiënt mogelijk kunnen vervoeren. Zonder overleg met de organisator 
op eigen houtje alternatieve reisplannen maken is niet de bedoeling. 

Reden -> Onaangekondigde last-minute vervoerswijzigingen kunnen 
onnodige kosten voor de rest van de groep met zich mee brengen (kosten 
voor de auto’s worden bijvoorbeeld over minder mensen verdeeld) en 
verwarring scheppen. 

Minimale veiligheidsmaatregelen op het water 
Op het water varen we in kleine groepen. Een groep bestaat uit minimaal een voorvaarder, 
met daarbij mogelijk een visser en aantal deelnemers. De hoofdvoorvaarder bepaalt de 
volgorde van de groepen. 
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● Ten minste de organisator en de hoofdvoorvaarder zijn in het bezit van de 
noodcontactgegevens van de deelnemers. Indien deze gegevens in gedrukte vorm 
zijn meegenomen worden deze na de trip vernietigd. 

Reden -> voor het geval een persoon in nood niet in staat is zelf zijn 
noodgegevens te communiceren. De gegevens dienen te worden vernietigd 
ivm de AVG. 

● De organisator en hoofdvoorvaarder zijn op de hoogte van de locatie van het 
ziekenhuis en lokale alarmnummers. Ook weet de hoofdvoorvaarder op de rivier te 
allen tijde waar de groep zich ongeveer bevindt. 

Reden -> ten behoeve van gemakkelijke redding in geval van nood 
● Indien er een rivier gevaren wordt waar men niet makkelijk de weg kan bereiken 

moet minimaal de laatste groep een deelbare reservepeddel mee hebben. De club 
heeft een deelbare peddel beschikbaar. 

Reden -> Zo kan iemand met een gebroken peddel alsnog veilig de tocht 
voltooien. 

● Per deelgroepje met voorvaarder is er minimaal 1 ehbo set aanwezig. Hiertoe zijn 
EHBO setjes beschikbaar in het clubgebouw van de UKC die meegenomen kunnen 
worden. 

● Per groepje met voorvaarder zijn er minstens 2 werplijnen aanwezig (doorgaans in 
het bezit van de voorvaarder en de visser). Hanteer je een werplijn, dan moet je 
tevens in het bezit zijn van een veiligheidsmes. De personen die een werplijn of 
ander reddingsmateriaal bij zich hebben, moeten in het gebruik daarvan getraind 
zijn. Hiertoe kan 1x per jaar een wildwater reddingstechnieken cursus gevolgd 
worden via de UKC. De ww-cie verwacht dat een ieder die wildwater vaart zich 
minstens 1x/3 jaar bekwaamt in het gebruik van zijn reddingsmateriaal en 
technieken. Dit kan door middel van onze UKC reddingstechnieken cursus of een 
cursus elders genoten. Vanaf WW 3+ wordt elke individuele vaarder geacht een 
werplijn en veiligheidsmes bij zich te hebben. 
 Reden -> Reddingstechnieken niet of op verkeerde wijze uitvoeren kan, zeker 
op moeilijker water, zeer gevaarlijk zijn. Je kan jezelf of anderen hiermee ernstig in 
gevaar brengen. Als je serieus wildwater wilt varen dien je je in reddingstechnieken 
te bekwamen en reddingsmateriaal bij je te hebben. 

● Wanneer er deelnemers op het water zijn, dient er ook altijd minimaal een visser of 
instructeur op het water en binnen zichtafstand aanwezig te zijn. 

Reden -> Mocht  iemand onverwacht omslaan en hulp nodig hebben, dan 
moet te allen tijde iemand met een boot je te hulp kunnen schieten. Ga pas 
het water op als er dus een instructeur of visser op het water ligt (en deze je 
duidelijk hebben gemaakt dat je te water kan gaan) 

● Tijdens UKC wildwatertrips is er niemand in zijn eentje op het water, ook 
voorvaarders en instructeurs niet. 

Materiaal 
Elke wildwatervaarder wordt verondersteld qua materiaal goed uitgerust te water te gaan. 
Hierbij geldt dat de uitrusting moet zijn afgestemd op de watertemperatuur. 

Persoonlijk materiaal 
Een persoonlijke wildwater uitrusting bestaat tenminste uit: 
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● een onbeschadigde, CE gekeurde helm, bestemd voor wildwatervaren 
● een onbeschadigd, CE of US Coast Guard gecertificeerd zwemvest geschikt voor 

wildwater 
● een spatzeil welke de kuiprand van de kajak geheel afsluit 
● een waterdichte kajak geschikt voor wildwater, voorzien van een adequaat 

drijflichaam (waterdichte zak, tonnetjes, luchtzakken etc) 
● een peddel bestemd voor en bestand tegen wildwater 
● een paar schoenen waarmee redelijkerwijs op snelheid over het terrein langs de 

rivier kan worden gelopen en die niet gemakkelijk los van de voet raken tijdens een 
zwempartij. (Voor rivieren met veel stenen of struikgewas langs de kant is schoeisel 
met een stevige zool die de enkels beschermt aan te raden ivm het risico op 
verzwikking en uitglijden. Voor wildwaterbaantjes, zee en sommige rivieren in de 
ardennen zijn surfschoentjes afdoende.) 

● snacks, versnaperingen en drinken voor tijdens de tocht 
● reddingsmateriaal voor zover de gebruiker in het gebruik hiervan getraind is. Te 

denken valt aan o.a. een werplijn, mes, schlings, karabiners, prusiks, ehbo-set, 
enzovoorts.  

Voor koud water (watertemperatuur <15 graden), is tevens verplicht: 
● een wetsuit (type long john) met anorak met lange mouwen en daaronder een 

thermoshirt en/of lycra shirt of: 
● een droogpak met daaronder adequate thermokleding. De drager van een droogpak 

dient ook een (veiligheids)mes bij zich te dragen en te weten hoe deze te gebruiken 
 
Voor warm water (watertemperatuur >15 graden) is tevens aan te raden: 

● Een anorak, al dan niet met korte mouwen, om te voorkomen dat er water langs de 
schacht van het spatzeil de boot in loopt. 

● Kleding die je beschermt tegen schaafwonden bij een eventuele zwempartij zoals 
een (droog)broek, elleboogbeschermers etc. 

Bij twijfel over je persoonlijke uitrusting kan je terecht bij je (hoofd)voorvaarder. 

Clubmateriaal 
Wildwatervaarders bij de UKC kunnen een beroep doen op het clubmateriaal indien zij 
hiervoor hebben betaald. Tijdens UKC wildwatertochten geldt daarbij dat van je gevraagd 
kan worden van materiaal te wisselen door de organisator of (hoofd)voorvaarder omdat 
iemand anders wellicht beter in/bij jouw kledingstuk/peddel/boot past of omdat de ene boot/
peddel/zwemvest beter bij jouw niveau past dan de andere. 

De UKC stelt de volgende materialen ter beschikking: 
● wetsuits (long johns) 
● wildwaterkajaks 
● helmen 
● peddels 
● zwemvesten 
● spatzeilen 

andere materialen (zoals anoraks) zijn soms ook aanwezig op de club, maar worden niet 
actief onderhouden. 
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Verder zijn er voor de instructeurs en vissers een aantal extra items beschikbaar: EHBO-
setjes, werplijnen, reddingsvesten en cowtails, deelbare reservepeddels en een aantal 
bivakzakken. 

Het materiaal wordt door de ww-cie in samenwerking met de materiaal-cie onderhouden en 
periodiek gecontroleerd. Doelstelling bij het materiaal is om een groep van 16 personen, 
begeleiding meegerekend, te kunnen voorzien van adequaat materiaal. 

Financieel 
In het verleden was elke organisator vrij om zelf de afhandeling van de financiën te regelen. 
Daar we merkten dat dit bij herhaling tot verwarring en discussies kon leiden, willen we dit 
uniform regelen. 

Er zijn drie manieren waarop de kosten van een wildwatertrip kunnen worden verrekend 
onder de deelnemers. De organisator maakt voorafgaand aan de trip een keuze tussen 1 
van deze mogelijkheden en communiceert dit voor aanvang naar de groep. Indien de 
organisator verwacht dat de totale tripkosten boven de 75 euro per persoon per dag 
uitstijgen, dient deze de deelnemers hier eveneens vooraf over te informeren. 

● Betaling vooraf 
Hierbij wordt door de organisator vooraf een x bedrag gevraagd, waarvan vervoer, 
verblijf en vooraf aangegeven maaltijden worden betaald. Dit bedrag dient gelijk te 
zijn voor alle deelnemers. Deelnemers kunnen hun declaratie indien bij de 
organisator (dus ook de brandstofbonnetjes). Blijft er na de trip of cursus geld over, 
dan wordt dit naar rato terugbetaald, tenzij het terug te betalen bedrag kleiner is dan 
10% van het totale geïnde bedrag en niet meer dan 15 euro per persoon bedraagt. In 
dat geval gaat dit geld naar de UKC clubkas. In principe geldt: betaald=betaald. 
Indien de kas dit toelaat kan de organisator bij tijdige afzegging en met geldige reden 
besluiten tot retourneren van (een deel van) het bedrag. Desgewenst kan de 
organisator een verantwoording van de gemaakte kosten voorleggen. De organisator 
dient zijn uiterste best te doen binnen het gestelde budget te blijven. Mocht 
desondanks toch blijken dat er onvoldoende geld beschikbaar is, dan kan hij/zij met 
opgaaf van reden verzoeken tot een verhoging van het bedrag. 
 Reden -> Betaling vooraf kan altijd ingezet worden, maar is met name handig 
bij cursussen die uit meerdere weekenden bestaan, bij wintertrips met overnachting 
in huisjes of bij langere trips waarbij er vooraf veel geregeld moet worden en 
financieel commitment van de deelnemers gewenst is. Daar terugbetaling van reeds 
geïnde bedragen een tijdrovende klus kan zijn, hebben we de grens van 
terugbetaling bij 15 euro per persoon gesteld.  

● De ‘methode walnoot’ 
De methode walnoot is een manier om de gemaakte vervoerskosten met elkaar te 
verrekenen. Doel van deze manier van verrekenen is de deelnemers te stimuleren zo 
optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare autoruimte en het voor de 
meerijders financieel niet te laten uitmaken of zij in een brandstofslurpende 
sportmobiel of een erg zuinige auto gaan zitten, vanuit het motto: ‘samen uit, samen 
thuis’. Het derde uitgangspunt is dat een bestuurder van een zuinige auto 
daarentegen niet extra betaalt voor de benzine van de sportauto. 
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Bij deze methode brengt de bestuurder een deel van de kosten in rekening aan de 
gehele groep meerijders. Het deel van de kosten die de bestuurder in rekening 
brengt is als volgt: 

(Totaal gemaakte vervoerskosten/aantal inzittenden)*aantal meerijders.  

Voorbeeld: Gert en Jeannine rijden met hun auto naar Sauheid. Alberto, Eugène en 
Frieda rijden met ze mee. Ze verstoken 90 euro aan diesel. Totaal aantal inzittenden 
is dus 5. Aantal meerijders 3. Het bedrag wat aan de totale groep meerijders in 
rekening wordt gebracht is: (90/5)*3=54 euro. Partners (Gert en Jeanine) kiezen er in 
dit geval voor geen meerijders te zijn. Alternatief kunnen zij dit wel doen, waarbij het 
volledige bedrag a 90 euro aan de meerijdersgroep wordt doorbelast. Dit kan gunstig 
zijn voor de bestuurder van een brandstofverslurpend voertuig en relatief ongunstig 
voor de bestuurder van een zuinig voertuig. 

Wanneer deze methode gebruikt wordt gaan we er vanuit dat de rest van de 
gemaakte kosten (eten/verblijf e.d.) onderling verrekend wordt. De verrekening vindt 
doorgaans plaats via een verrekeningstool zoals 'wie betaalt wat' of 'splitwise'. De 
organisator maakt hiertoe een groep ‘meerijders’ aan waar de bestuurders op 
kunnen declareren. Bestuurders die als meerijder gerekend willen worden dienen dit 
voorafgaand aan de trip bij de organisator te melden. 

● Volledig onderling 
Indien de kosten volledig onderling worden verrekend rekenen de bestuurders zelf af 
met hun inzittenden. De organisator maakt een vervoersplan en zorgt ervoor dat de 
auto’s zo vol mogelijk worden gepland.  Ook de etens- en verblijfskosten worden 
onderling beslecht. 
 Reden -> Deze methode is met name bedoeld voor kleine groepen waarbij de 
deelnemers elkaar allemaal kennen en zonder poespas de kosten willen verrekenen. 
Wanneer meerijders over auto's worden verdeeld door de organisator ligt deze 
methode minder voor de hand. 

NB: Voor alle trips geldt dat 20% van de prijs van de totale brandstofkosten als extra kosten 
kunnen declareren ter vergoeding van onderhoud en afschrijving van het gebruikte voertuig. 
Bij declaratie dienen daarbij beide kosten apart vermeld te worden. 

De ww-cie 
● De ww-cie bestaat uit één of meer personen zoals vermeld in het colofon van het 

peddelblad danwel geratificeerd door het bestuur.  
● De ww-cie stelt jaarlijks de wildwaterkalender vast, organisatoren kunnen hier actief 

voor worden benaderd. 
● De ww-cie bepaalt wie namens de UKC kunnen optreden als (hoofd)voorvaarder en 

organisator en monitort hun functioneren. 
● De ww-cie monitort de deelnemers aan wildwatertrips en kan gevraagd en 

ongevraagd navraag doen bij de organisatoren en voorvaarders, zowel voor als na 
een wildwatertrip. 

Reden -> We houden graag een beeld van een ieders vaarniveau en de 
verhouding begeleiding/deelnemers bij trips 
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● Indien de ww-cie van mening is dat een trip niet veilig georganiseerd kan worden, 
kan zij in overleg met de organisatoren besluiten deze te annuleren. 

Reden -> Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende begeleiding is, of wanneer 
de geplande rivieren niet passen bij het niveau van de deelnemers. 

● De ww-cie bepaalt aan wie en voor hoe lang wildwater clubmateriaal ter beschikking 
wordt gesteld. Hierbij geldt dat wildwatertrips van de club absolute voorrang hebben 
op andere activiteiten. Gebruik door andere disciplines of huur van materiaal buiten 
UKC ww-trips om dient te allen tijde met de ww-cie overlegd te worden. Zie ook het 
UKC materiaal reglement. 

Reden -> Dit om te voorkomen dat clubmateriaal ontbreekt op het moment 
dat er een UKC ww-trip plaatsvindt. 

● Zonder vooraf overleg met de ww-cie kunnen er geen voorvaarders of instructeurs 
van buiten de club worden aangetrokken. 

Reden -> Wij willen graag weten aan wie wij onze leden toevertrouwen, ook 
dient de ww-cie dit te weten om verzekeringstechnische redenen. 

● Indien een wildwatervaarder zich misdraagt tijdens een trip dient dit aan de ww-cie 
gemeld te worden. Indien noodzakelijk kan deze het bestuur inlichten. 

Overig 
● De wildwater whatsapp groep is o.a. bedoeld voor het uitwisselen van 

wildwaternieuws en foto’s, materiaal, aankondiging van UKC trips en sociale 
gesprekken. Het is niet de bedoeling via de UKC wildwater app personen te werven 
voor een privé/vrienden trip. Organisatorische, aan specifieke wildwatertrips 
gerelateerde appjes dienen zoveel mogelijk in een aparte appgroep plaats te vinden. 
Een trip die enkel via whatsapp tot stand komt is nadrukkelijk geen UKC trip! 
 Reden -> We willen niet dat personen een privétrip georganiseerd via de 
UKC wildwater appgroep kunnen verwarren met een clubactiviteit. 

● Conform ons huishoudelijk reglement mogen introducees maximaal twee keer per 
jaar meedoen aan een UKC activiteit. Daarna verplicht de introducee zich tot het 
aanvragen van het lidmaatschap. Met betrekking tot wildwater activiteiten telt elke 
vaardag als 1 activiteit.  
 NB: Eventuele voor een trip noodzakelijke externe instructeurs of 
voorvaarders die met goedkeuring van de ww-cie zijn aangetrokken, zijn van deze 
tijdsbeperking uitgesloten.
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