
 

 

INFO BROCHURE 
 
 

 
 

Westhoek Kajakclub 
Veurne 

 

 
Vaubanpark 

Oude Duinkerkestraat 4 

8630  Veurne 

 

 
www.kajakveurne.be 

info@kajakveurne.be 

 
Rekeningnummer 

 

IBAN: BE83 0010 8928 2415 

BIC: GEBABEBB 

   Wat hebben wij te bieden? 
  

• Sportieve ontspanning 
in open lucht 

 

• Kajakpolo op nationaal 
en internationaal 
niveau 

• Wildwaterinitiatie 
 

• Toertochten in  
eigen streek, 

afvaarten in de 
Ardennen 

 

• Initiatie voor 

groepen 

• Een tweejaarlijks 
kajakkamp (Fr.,Ita., …) 
   
• Een familiale 
clubsfeer met tal van 

nevenactiviteiten (fuif, 
barbecue, …) 

 
 

Wat verwachten wij? 
 

• Een sportieve ingesteldheid en een actieve 
deelname 

• Kunnen zwemmen 

Openingsuren 
 

Van april tot en met oktober 

  

woensdagavond 

18:30-19:30 
Begeleide training speciaal voor beginnende leden en 

starters 

 

19:30-21:00 
Training geoefende leden en competitiespelers 

 

 

zondagvoormiddag 

10:00-12:00 
(behalve indien op verplaatsing en tijdens zomerverlof juli, 

data te vernemen via de trainer)  

 

Van november tot einde maart 

 

zaterdagavond 

18:00-19:00 
Begeleide training speciaal voor beginnende leden en 

starters in het stedelijk zwembad te Veurne! 

 

19:00-20:00 
Training in het stedelijk zwembad te Veurne! 

 

  

 

Start-2-Kajak 

instapdata Start-2-Kajak 

zie website 

www.kajakveurne.be 

   

http://www.kajakveurne.be/
http://www.kajakveurne.be/


 

 

Wat is kajakpolo?  

Het spel is een combinatie van 
waterpolo, kajak en rugby. 
Counters, spectaculaire 
duellen en tactische aanvallen 
zorgen voor een spetterend en 
spannend wedstrijdverloop. 

Elke ploeg bestaat uit 5 spelers en 3 wisselspelers. De 
wedstrijden bestaan uit 2 helften van 10 minuten. Er 
worden meerdere 
wedstrijden per dag 
gespeeld. De spelers 
worden beschermd door 
een helm met 
gezichtsraster, een 
speciale zwemvest en 
rubber stootkussens op de 
punten van de boot. 

Wat is wildwatervaren?  

Bij wildwater moet je denken aan het afdalen van rivieren 
met stroomversnellingen, rivieren die natuurlijke 
hindernissen hebben (rotsen), watervallen …. Deze tak van 
de  kanosport is een spectaculaire sport die garant staat 

voor avontuur, 
behendigheid, 

samenwerking, … 
 
Wildwatervaren gebeurt 
zowel in de Ardennen 
(beperkt) als tijdens het 
tweejaarlijks buitenlands 
kajakkamp.  

Wat zijn toertochten?  

Toervaren is een manier om met een kano of een kajak een 
streek te verkennen, te genieten van de natuur, waterlopen 

doorheen een binnenstad te 
bevaren,... 
 
Jaarlijks kan aan heel wat 
toertochten deelgenomen 
worden o.a. in Brugge, 
Diksmuide, de ronde van West-
Vlaanderen, …  

Wat kost uw lidmaatschap? 
 

De kandidaten beslissen, na de 2de 

proefvaarbeurt, of ze al dan niet lid zullen 

worden. Voor de proeftrainingen betalen ze € 5. 

Bij lidmaatschap wordt dit in mindering 

gebracht. 

 
 

Overzicht van het lidgeld 
 
Erelid      € 50 

Speler/lid  + 18 jaar  € 85 
Speler/lid – 18 jaar  € 70 

Recreatief lid   € 60 
Gezin (max. 3 boten)  € 190 

Helpend lid    € 25 
Extra bootligplaats   € 30 
 
(hierin zitten alle trainingen en gebruik van clubmateriaal) 

(aangepast lidgeld voor instappers in de loop van het jaar) 

 

Initiatie groepen 
 

  of = 15 pers.   € 90 

 15 pers.: + bijk. pers.  € 6 

 

 

Meer info? 
 

Website 

www.kajakveurne.be  
info@kajakveurne.be 

 

Voorzitter 

Joris Duyck 
+32 477/58.15.61 

 

Ondervoorzitter  

Bert Cambier 
+32 473/44.46.01 

 

Penningmeester  

Kevin Robesyn 
+32 486/27.02.57 

 

Secretaris  

Lindsey Beele 
+32 494/04.98.44 

 

 
 

 

http://www.kajakveurne.be/
mailto:info@kajakveurne.Be

