
Bepalingen Jan de Koele Zwemtocht 9-07-2022 
 

1. Jan de Koele Zwemtocht is een recreatieve zwemtocht en GEEN WEDSTRIJD! 
 

2. De lengte van de zwemtocht bedraagt 3,5 km met start in het haventje van 
Batenburg en finish in de uitvliet bij Appeltern. 

 

3. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd 
en ter zake waarvan, van of door de deelnemers. Deelnemen is geheel voor 
EIGEN RISICO! 

 

4. Deelnemen kan vanaf 14 jaar, indien jonger dan dient het inschrijfformulier 
mede ondertekend te zijn door beide ouders/verzorgers.  

 

5. Inschrijven kan uitsluitend via daginschrijving op zaterdag 9 juli tussen 12.00 
en 13.30 uur in Uitbaeterij De Viersprong, Grootestraat 44 in Batenburg. De 
zwemtocht start om 14.00 uur. 

 

6. Bij de inschrijving wordt aan elke deelnemer een polsbandje uitgereikt. Het is 

verplicht dit polsbandje tijdens de zwemtocht om uw pols te dragen.  
 

7. Berg uw kleren in een tas op, zodat dit het vervoer naar de finishlocatie 
vergemakkelijkt. 

 

8. Gedraag u niet te flink. Raakt u vermoeid of heeft u andere klachten, maak 
dit dan aan de volgboot duidelijk. 

 

9. In verband met de scheepvaart is het noodzakelijk dat u binnen 15 meter 

van de oever zwemt.  
 

10. Volgens opgave van Rijkswaterstaat moeten wij u melding doen dat de 

kwaliteit van het maaswater niet voldoet aan de eisen die aan zwemwater 
gesteld moeten worden. De verontreiniging tussen Batenburg en Appeltern is 
overigens nog geen fractie t.o.v. het maaswater in Limburg.  

 

11. U krijgt het na ongeveer 45 minuten zwemmen koud, dit is een normaal 
verschijnsel en hoeft u niet te verontrusten  

 

12. Bij het verlaten van het water in Appeltern kunt u even duizelig worden, kom 
dus voorzichtig het water uit en gebruik daarbij uw handen.  

 

13. Er is geen douchegelegenheid bij de finish. Hou hier rekening mee! 
 

14. Bij de finish in Appeltern wordt van elke deelnemer weer het polsbandje 
ingenomen en is er voor elke deelnemer een warme kop soep en een gratis 

consumptie. 
 

15. Eventueel kunt u bij de finish gebruik maken van vervoer terug naar de 

startlocatie. 


