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Programma juni 2008
Mei 2008
Zo 1 juni

Ronde van Antwerpen

Zo 1 juni

Afdaling van de Vesder

Zo 8 juni

Jeugdwerking

Zat 14 juni Tweedehandsbeurs Niel
Zo 22 juni

De Warche

Zo 22 juni

Jeugdwerking

???

De zee als er golven zijn

Elke
donderdag

Varen aan de club

Editoriaal
Het Brugs Kajaknieuws wordt door Ward Desmet samengesteld. Alle artikels mogen naar het
volgende e-mailadres gestuurd worden: brugskajaknieuws@skynet.be
Het Brugs Kajaknieuws verschijnt op de laatste donderdag van elke maand. Stuur je artikel ten
laatste de maandag ervoor door!
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Jeugdwerking 2008
De Brugse Kajak Klub geeft initiatie aan de jeugd vanaf 10 jaar. De kinderen leren op een
speelse manier kajakken.
Heb je zin in avontuur, kan je goed zwemmen en ben je niet bang van water, dan is dit iets voor
jou!!!
Waar? Clublokaal Brugse Kajak Klub vzw, Buiten Katelijnevest in Brugge. Achteraan de grote
busparking aan het station van Brugge.
Wanneer? Telkens op zondagmorgen van 10 tot 12 op volgende data:
Zondag 8 juni
Zondag 22 juni
Zondag 6 juli
Zondag 20 juli
Zondag 10 augustus
Zondag 24 augustus
Zondag 7 september
Zondag 21 september
Wat heb je nodig? Kledij die nat mag worden (een t-shirt, zwembroek + short, sportschoenen en
een regenjas) en niet vergeten: Droge kledij voor achteraf.

Prijs: € 5 per keer (leden BKK gratis)

Mededelingen
Beste clubleden,
Het secretariaat van de Brugse Kajak Klub zal
gesloten zijn van zaterdag 7 juni ek. tot en
met maandag 30 juni.
Voor dringende zaken kan je steeds terecht bij
andere leden van het Bestuur.
Ondergetekende wenst alle leden met hun gezin
eveneens een prettige en aangename vakantie.
Roger

Bericht van het NKV: Vaarverbod wegens visvangst in de Ardennen
Er is een algemeen kajakverbod op:
- Zaterdag 7 juni 2008 (1ste zaterdag van juni)
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Toertochten juni 2008
ANTVERPIA KONINKLIJKE KANO CLUB vzw

37° RONDE VAN ANTWERPEN
. . . ZONDAG 01 JUNI 2008 . . .
TRAJECT VAN OELEGEM - ROND ANTWERPEN - NAAR OELEGEM
ALBERTKANAAL - SCHELDE - RUPEL - NETE - NETEKANAAL - ALBERTKANAAL
De Ronde Van Antwerpen stopt dit jaar aan twee clubs voor een rustpause. Na de overstap te
Antwerpen wordt uitgestapt te Niel - KNRS voor het middagmaal. Als tweede stopplaats is
gekozen voor de Liersekajakclub Anderstad - LKCA. OPGELET : Om het clubhuis LKCA te
bereiken wordt overgestapt van de Nete naar het Netekanaal aan de trap aan de "Melkerij"
(fabriekschoorsteen) gelegen op ± 1 km na de sluis van Duffel. Na een overdracht van 175
meter moet nog 400 meter worden gevaren tot aan het clubhuis. Dit traject is afwijkend ten
opzichte van het traject afgebeeld op het grondplan.

OVER EEN AFSTAND VAN 75 KM
DEELTRAJECTEN MET VERSCHILLENDE VERTREK EN STOPPLAATSEN MOGELIJK
. . . RUST-, STOP-, VERTREK-, KONTROLEPLAATSEN . . .
VERTREK AAN HET AKKC-CLUBHUIS TE OELEGEM

7:00 UUR STIPT

KATTENDIJKSLUIS - SCHELDEDIJK (OVERSTAP)

VERTREK 9:15 UUR

NIEL - RUPPEL - CLUBLOKAAL KNRS (MIDDAGMAAL) VERTREK 12:15 UUR
LIER – LIERSE KAJAK CLUB ANDERSTAD - LKCA

VERTREK 16:45 UUR

VIERSELBRUG - E313 - ALBERTKANAAL (OVERSTAP)

ONZE BEZEMWAGEN VOLGT HET GANSE TRAJECT VAN DEZE TOCHT
AANDACHT:
Daar deze toertocht gepland is aan de hand van het getij op de Schelde vragen wij u
uitdrukkelijk het startuur in AKKC te respecteren. Het vaartraject op de Schelde stroomopwaarts
gebeurt onder begeleiding van de Antwerpse rivierpolitie. Het vertrek aan de Scheldekaai dient
te geschieden volgens hun richtlijnen, en geld alleen voor de ingeschreven vaarders en dient te
gebeuren in strikt gesloten groep. Het dragen van een zwemvest op de Schelde is
verplicht. Voor het vertrek zal de rivierpolitie hierop toezien.
Na het varen kan men wat bijpraten in het clubhuis van AKKC.

INSCHRIJVINGEN GRATIS
Antverpia Koninklijke Kano Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen of schadegevalllen, voor- tijdens- of na de vaartocht.
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Kajakclub Koninklijke
Nielse Rupelsneppen V.Z.W.
Legastraat z.n. 2845 Niel.

19e TWEEDEHANDSBEURS
Niel, zaterdag 14 juni 2008 bij clublokaal KNRS vzw (Legastraat)
De beurs gaat door van 10h tot 14h.
Enkel materiaal dat in verband staat met de kano- of kajaksport mag op de
beurs verkocht worden!
Boten en ander materiaal kunnen ook op voorhand gebracht worden mits
opgave van de prijs.
Gratis deelname zowel voor kopers als verkopers.
Verkopers opgelet: probeer in Uw eigen belang zo vroeg mogelijk aanwezig te
zijn!

Wegwijzer: Vanaf Antwerpen: Op de A-12 de hoofdbaan verlaten aan afrit
Schelle en de zijbaan volgen tot afslag NIEL.
Vanaf Brussel: direct na de tunnel onder het kanaal en de Rupel
de hoofdbaan verlaten aan afrit Boom en de zijbaan volgen tot afslag NIEL.
In Niel de bordjes met KNRS-KAJAK
 volgen.
Voor alle informatie: ROGER VAN RAEMDONCK  03/888 50 42
0478/94 17 19
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Park & Play Tours
Eindelijk was het zo ver!!! We zouden nog eens enkele dagen gaan varen. We vertrokken op
vrijdagochtend op een onmenselijk vroeg uur met drie dapperen richting Tours om op de Cher te
gaan varen.
Het eerste stuk van de rit verliep vlot. Tot we ergens in de buurt van Parijs kwamen. We reden
een klein beetje mis. We passeerden dus op 50 meter van de Arc de Triomphe. En even later
werden er met zicht op de Eiffeltoren kussen uitgedeeld. Al vrij vlug beklaagde ik me dat ik op
stap was met twee mannen, en welke dan
nog?! De ‘braafste’ van de club. De rest
van de rit verliep zonder noemenswaardige
problemen.
In Tours aangekomen bekeken we eerst de
golf in Larcay, de grootste van allemaal,
maar helaas, er stond te weinig water. Op
naar de volgende golf: in Nitray. Daar was
de golf wel goed, maar helaas voor
‘enkelen’ (iedereen dus, behalve Paul)
onder ons was het moeilijk om in de golf te
geraken. Na enige tijd gevaren te hebben,
verlegden we ons actieterrein naar de
volgende golf in Bléré. Deze was wel
makkelijk om in te geraken. Ook daar
zaten we nog enkele uren op het water
onder een stralende zon. Toen we er
eindelijk genoeg van kregen, gingen we op
zoek naar een camping. En wat bleek: de rivier oversteken en we vonden een camping met zicht
op de golf!!
De tent opzetten duurde niet lang, het was dan ook een drie seconden tentje. En na het aperitief
gingen we op zoek naar ons avondeten. We vonden een gezellig pizzarestaurantje. Uiteindelijk
kropen we alle drie gezellig samen in de tent voor een ‘triootje’ en Jelle was zelfs van plan om
uit te testen wat je allemaal met een zaklamp kan.
De volgende ochtend werden we
wakker met een stralende zon en
zicht op een hemel vol
luchtballonnen. Op zoek naar
ontbijt en middageten en dan op
zoek naar een goede golf. Helaas
was er bij de waterstand van dat
moment geen enkele andere golf
goed of zonder risico bevaarbaar.
In Montrichard zagen we een golf
nog rare toeren uithalen: de golf
bouwde op, sloeg toe en dat
telkens opnieuw met een
tussenpose van 10 seconden, een
beetje zoals op zee. Aan elke stuw
lagen paaltjes. Waarvoor zouden
die in godsnaam dienen? Dit werd
het mysterie van het weekend.
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Onze optie ging dus weer naar de golf in Bléré om te varen. Eventjes stoppen met varen om te
genieten van een heerlijke barbecue met dank aan onze chef Jelle! En dan weer het water op.
Na het avondeten gingen we alweer een hete nacht tegemoet.
De volgende dag een ochtendwandeling op zoek naar ontbijt langs een romantisch brugje en
dan weer het water op. We hebben zelfs gegolfsurft, of poging tot bij anderen. Ook werd het
mysterie van het weekend opgelost: de paaltjes werden in de zomer rechtgezet in het water en
planken ertegen. Bij deze kwamen we dus ook te weten dat de golven in de zomer niet
bevaarbaar zijn omdat de stuwen dan dicht zijn.
En dan: een LANGE rit huiswaarts. De rit bestond vooral uit file, file en nog eens FILE. Maar toch
amuseerden we ons bij een spelletje: ‘Ik ga op reis en neem mee’ in alle mogelijke en
onmogelijke varianten.
Met dank aan twee lastige mannekes: Paul en Jelle en natuurlijk mezelf (een braaf meisje,
Claire).
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Watersportdag 24 mei 2008
De voorgaande deelnames van de
Brugse Kajak Klub aan de
Watersportdag waren nooit een
groot sukses. Door het stopzetten
van de kajakactviteiten van de
“Waterratjes “ aan de SintPietersplas, werd door het bestuur
van de St. Pieterplas aan de de
BKK gevraagd om medewerking te
verlenen aan deze Watersportdag.
Dus op zaterdag werd met man en
macht afgezakt naar de SintPietersplas en werden diverse
kajaks gebruikt van de BKK voor
de Watersportdag. De steigers aan
het clubgebouw waren voorzien
voor de zeilers en de surfers. Voor
de kajakkers waren de lagere
steigers aan de rechterkant van de
plas ideaal voor het in-en
uitstappen. In de voormiddag was de opkomst gering, maar in de namiddag konden op we een
grote toeloop rekenen. Een 20-tal kajaks stonden ter beschikking. De eerste paddelslagen
werden aan jong en oud aangeleerd. Paul en C° zorgden voor de begeleiding van de kajakkers.
Het mooie weer was ook van de partij en de begeleiders konden van het kajakspektakel
genieten bij het drinken van een oerdegelijke “Duvel”.
Tot volgend jaar.
Met dank aan :
 VVW St. Pietersplas : Sophie en Geert
 BKK : Paul, Marjan, Claire, Karel, Tom, Jef, Bart, Dirk Bl, Ludo.

Ludo
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