
 

 
 

 
 

Reglementering “Open water zwemmen aan het bastion” 
Goedgekeurd door het CBS Kinrooi op 3 juni 2019 

 
Organisatie open water zwemmen aan het Bastion  

Trisport MnK i.s.m. Gemeente Kinrooi 
 
 

1. Contactgegevens en beschrijving van de club 
 

• Gemeenschappelijke zetel vzw 
Trisport MnK 
Greuwkensveld 9 
3640 Kinrooi 
bestuur@trisportmnk.com 
IBAN BE44 0017 6688 8645  
BTW BE0635.761.160 

 
 

• Voorzitter Trisport MnK 
Erik Vanhove 
Greuwkensveld 9 
3640 Kinrooi 
+32 479393059 
erik_vanhove@telenet.be 

 
 

• Secretaris Trisport MnK 
Roland Weytjens 
Molenweg 96 
3680 Neeroeteren 
+32486455621 
roland.weytjens@hotmail.com 

 
 

• Bestuurslid 
Bart Stultiens 
Nagelstraat 39 
3640 Kinrooi 
+32472472921 
stultiensbart@gmail.com 
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2. Organisatie algemeen 
 
Gemeente Kinrooi en triatlonclub Trisport MnK hebben samen de handen in elkaar geslagen om een 
zwemlocatie open water ter beschikking te stellen voor recreatieve en competitieve zwemmers voor 
de inwoners van gemeente Kinrooi en omstreken.  
 
Onze triatlonclub zal instaan voor de organisatie en administratie van de leden die willen 
participeren aan deze open water zwemmomenten.  Een aanmelding bij onze club is verplicht voor 
deelname aan het open water zwemmen aan het Bastion. Dit voor verzekering van de deelnemers 
en ter kennisgeving van het algemeen reglement. We willen de kostprijs laag houden voor het 
lidmaatschap inclusief verzekering zodat het zeer toegankelijk blijft voor iedereen. Het lidmaatschap 
zal 15 euro bedragen.  De deelnemende ‘vaste’ leden van de club zorgen tijdens de 
trainingsmomenten voor onderling toezicht. 
 
Deze aanmelding en registratie zal gebeuren via een google drive document en beheerd worden door 

het bestuur van Trialonclub trisport MnK → Klik HIER om naar het document te gaan voor 

aanmelding lidmaatschap. 
 

3. Uitrusting van de zwemmers, verzekering, veiligheidsplan 
 
Om de veiligheid van de zwemmers te waarborgen vragen we van alle leden die gebruik willen 
maken van deze open water zwemlocatie de volgende regels in acht te nemen. 

• Ze lid zijn geworden van het “open water zwemmen” of een lidmaatschap hebben afgesloten 
bij triatlonclub Trisport MnK, bijgevolg dus verzekerd zijn en kennis hebben genomen van het 
algemeen reglement. 

• Als lid zal er dus een verzekering lichamelijke ongevallen worden afgesloten worden voor 
deze specifieke activiteit.  

• Zwemmen kan enkel op de aangegeven zwemmomenten (zie punt 4) en enkel als de 
“groene vlag” zal uithangen. 

• De waterkwaliteit is goedgekeurd door Vlarem (geen aanwezigheid van cyanobacteriën of 
blauwalgen die schadelijk zijn voor de gezondheid) Marec zal ons op wekelijkse / 
tweewekelijkse basis de resultaten doorsturen van de waterkwaliteit. 

• De zwemmer ontvangt een persoonlijke ‘tag’ met daarop naam en contactgegevens van een 
persoon die in geval van nood verwittigd kan worden. 

• De zwemmer hangt voor aanvang van de training zijn/haar tag aan een haakje op een bord 
(door de club geplaatst voor elk zwemmoment).  

• De zwemmer is verplicht een zwemboei te dragen tijdens het zwemmen (zie bijlage: 
zwemboei) 

• De zwemmer is verplicht van het dragen van een (liefst kleurrijke) badmuts of swimcap 

• Zwemmen in open water doe je NOOIT ALLEEN maar minstens met twee of meer. 

• De watertemperatuur moet minstens 14° C. bedragen 

• Zwemmen met een wetsuit is verplicht bij een watertemperatuur onder de 18° C 
Bij een watertemperatuur boven de 18° C mag er zonder wetsuit gezwommen worden maar 
een wetsuit blijft aangeraden wegens koude waterzones die een plotse shock kunnen 
veroorzaken. 

• De zwemmer zwemt enkel op het aangegeven traject tussen de boeilijnen die zijn bestemd 
voor het open water zwemmen (zie punt 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGwrNc4ID1MV64wrPFCQCBKdoYQGRP4GdxVzK1jzVQESjXjg/viewform


4. Zwemmomenten, planning 
 
We willen in dit “try-out” jaar starten met het aanbieden van twee zwemmomenten. Er kan en 
mag ook enkel maar gezwommen worden op deze twee momenten.  
 
Het open water seizoen zal starten van 1 mei tot 30 september en indien de watertemperatuur 
meer dan 14° C. zal zijn. 

• Dinsdag van 19.00u. – 21.00u. (tot zondondergang) 

• Donderdag van 19.00u. – 21.00u. (tot zonsondergang) 
 
 

5. Traject en locatie van het zwemwater 
 
Het beschikbare zwemwater is gelegen op grondgebied Kessenich gekend als “Het Bastion”. 
Zoals hier beneden aangegeven zal het zwemtraject lopen in een rechte lijn van ongeveer 150 tot 
170m – dit van de rand van het Bastion richting open water. We zullen in deze Try-out fase dus 
niet uit de kom zwemmen. De zwemlijn ligt minstens 6 m uit de kant. 
 
Onze club heeft als “try-out” ook tijdelijke boeien “skippyballen” met een doornede van 60cm 
voorzien om de zwemlijn duidelijk aan te geven. We zullen na de eerste week evalueren of deze 
boeien voorlopig volstaan. (Er zijn gesprekken gestart met een triatlonclub uit Brasschaat die nog 
enkele grote boeien ter beschikking zouden hebben, deze willen we misschien overkopen) 

  
In bijlage het traject voor dit ‘try-out jaar’. Een permanente afscheiding voor de zwemmaanden 
met een vaste boeienlijn is voorlopig niet wenselijk gezien kostprijs en de geringe gebruikstijd. 

 
Boei 2 zou moeten worden gelegd op 6 m uit de kant, precies tussen de 2 visstekken die op de 
tekening is aangeduid. Dit om de visstekken te vrijwaren van mogelijke hinder. Tevens zijn de 
Maasvissers op de hoogte gebracht en zijn alle leden aangeschreven dat we hier een 
zwemtraject gaan hebben gedurende de zomermaanden. 
 

  
 
 

 

 

 



Bijlage zwemboei:  

Nieuwe leden kunnen zich melden bij (Erik Vanhove)  voor de aankoop van een dergelijke zwemboei. 

Indien we er voldoende kunnen aankopen in één keer kunnen we deze aan een voordeliger tarief 

verkrijgen. 

 Deze boei kost normaal gezien 34.99 euro  

(zie link: https://www.triathlon24.be/zwemmen/zwemplanken-en-drijvers/bttlns-saferswimmer-

zwemboei-28-liter-poseidon-10-oranje/ 
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