
 

 

 

               
INSCHRIJVINGEN 
Via de website www.kastelsekayakklub.be  
Te vermelden bij inschrijving: na(a)m(en), individueel of ploeg, geslacht, geboorteda-
tum, eigen of huurkajak, en wie deelneemt aan welk onderdeel in de ploeg. 
 
Vrijdagavond 12 oktober stoppen de voorinschrijvingen. Inschrijven kan ook nog op de 
dag van de wedstrijd tot een half uur voor de start, maar enkel voor deelnemers met 
een eigen boot. Maak het u en ons gemakkelijk en schrijf vooraf in via de website. 
              
INSCHRIJVINGSGELD 
€ 5 voor individuele deelname en € 15 per ploeg. Huurboot € 5 indien u een boot reser-
veert (voor 13 oktober). Betalen kan bij aanmelding wanneer u een rugnummer ont-
vangt. Boten zijn te huur zolang onze voorraad strekt. Inleveren van het rugnummer 
van de loper na de wedstrijd aan de toog is goed voor 1 consumptie. 
                                                    
WEDSTRIJD 
U kan deelnemen in ploeg of individueel. Het dragen van een fietshelm is verplicht. 
Het boottype K1 en een cyclocross fiets zijn niet toegelaten. 
 
START 
14 Uur. 
 
AFSTANDEN:  - 8 km lopen 
      - 3 Km kajak 
   - 16 Km MTB 
 
 
De kleedkamers en douches van de KKK staan ter beschikking van de deelnemers. 
 
De Kastelse Kayak Klub kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor li-
chamelijke of stoffelijke schade, opgelopen voor, tijdens of na de jogging. 
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Lopen: één toer lopen (op de kaart de rode pijlen), start op de brug, aankomst aan het vertrek van de kajak (links achter de brug). 
Kajak: twee toeren varen (op de kaart de groene pijlen), start stroomafwaarts van de brug, draaien achter de brug, aankomst aan de 

steiger. Verplicht uw boot boven te leggen.  
Fietsen: twee toeren fietsen (de looptoer), na de eerste toer fietsen aan het kapelletje draaien (niet aan de brug), aankomst op de brug. 

Start en aankomst op de 

brug aan de kajak club. 

Kapelletje. 

Start kajak. 


