
Intern reglement kanaalzwemmen Kortrijk 
 
1. Elk aangeslotene bij KTDC als individuele kanaalzwemmer wordt geacht dit 

reglement te kennen en te aanvaarden. De aangesloten verklaart tevens kennis 
te hebben genomen van de ‘politieverordening kanaalzwemmen – kanaal 
Bossuit-Kortrijk tussen sluis 10 en 11, die in extenso is terug te vinden op de 
website van KTDC. Met de betaling van het lidgeld wordt dit als gelezen en 
aanvaard beschouwd. 
 

2. Iedereen die zich tot de infrastructuur begeeft moet op een geldige manier 
geregistreerd zijn als zwemmer en in bezit zijn van een badmuts, die specifiek 
door KTDC ter beschikking wordt gesteld aan de geregistreerde leden. Zonder 
deze badmuts wordt geen toegang tot de infrastructuur verschaft.  

 
Er wordt steeds gezwommen met een veiligheidsboei. Zonder veiligheidsboei 
wordt geen toegang verschaft tot het zwemwater. 
 
Er wordt steeds gezwommen volgens de ongeschreven zwemregels (bv. iedereen 
zwemt in dezelfde richting) met respect voor elkaar en zonder elkaar 
opzettelijk te hinderen. 

 
Er wordt enkel toegang gegeven voor sportzwemmen.  
 
 

3. Met de betaling van het lidgeld bekomt men het recht op: 
 
• toegang tot de infrastructuur op de door KTDC vastgestelde tijdstippen 
• het gebruik van een omkleedcabine 
• toegang tot het zwemwater binnen de afgebakende zwemzone 

 
 
4. Via de website of de Facebook pagina van KTDC wordt aangegeven op welke 

tijdstippen de individuele vaartzwemmer gebruik kan maken van de 
infrastructuur. 
  
Op deze tijdstippen zullen er twee toezichthoudende personen aanwezig zijn, 
waarvan minstens één persoon in het bezit is van een geldig Hoger 
Reddersbrevet uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool of van een ander 
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen.  

 
De toegang tot het zwemwater is verboden op elk ander tijdstip dan 
aangegeven op de website. 

 
5. Het zwemseizoen start vanaf 1 mei en duurt tot 30 september. 
  
6. De toegang tot de zwemgelegenheid en tot het domein wordt ontzegd aan 

dronken personen en personen onder invloed van drugs. 
 



7. Personen onderhavig aan of verdacht van besmettelijke ziekten, of met niet 
geheelde ernstige verwondingen, of met een onzindelijk voorkomen, worden 
niet tot het zwemwater toegelaten. 

 
8. Kinderen van minder dan 10 jaar staan steeds onder toezicht van een 

volwassene, die zich verantwoordelijk stelt. 
 

9. Het gebruik van de omkleedcabines, die ter beschikking worden gesteld, en 
indien nodig van de toiletten, is verplicht. De leden wordt geacht zich 
fatsoenlijk te kleden en te gedragen. 

 
10. Zwemmen is slechts toegestaan in elk van de daartoe afgebakende zones. 

Duiken is verboden. Elke zwemmer zal er zich van vergewissen of er toezicht 
aanwezig is, en indien niet, het zwemwater niet betreden of verlaten. Elke 
bezoeker erkent het gezag van de redder-opzichter over de zwemzone. 

 
11. In en naast de zwemzone wordt men geacht: 

 
• Geen lawaaihinder te veroorzaken met open luidsprekers 
• Geen vuilnis of afval achter te laten  

 
12. De aangeslotene aanvaardt dat KTDC, of de door hen aangestelde opzichters 

niet kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor: 
 

• Ongevallen die kunnen gebeuren bij het zwemmen of aanwezig zijn op de 
infrastructuur 

• Diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen 
 
 

 


