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Eerste editie van de

Zie je dit wel zitten, dan verwachten we dat je inschrijft als ploeg.
Een ploeg bestaat uit 4 vaarders
die bij voorkeur niet meer wegen
dan 72 kg. Er zijn aparte reeksen
voor dames, heren, en de jeugd.
Een gemixte ploeg mag ook.

Pompoenregatta
zondag 9 november 2008
vanaf 13 uur.

Jeugd– en sportverenigingen mogen niet ontbreken op dit evenement. Maar een groepje vrienden,
een familiekring, alles is goed om
met een team aan de start te komen. Plezier komt op de eerste
plaats. Inschrijven is gratis.

Is het een sport of is het een spel?
Plezier is het in elk geval. Op de
oever van de Kleine Nete zullen
een aantal uitgeholde pompoenen
klaarliggen. Die hoef je dus zelf
niet mee te brengen. Ervaring in
het kayakken is evenmin vereist.
Met gevoel voor avontuur en de
Olympische gedachte, wordt dit
een onvergetelijke namiddag.

Twijfel je toch nog een beetje?
Kom dan gewoon een kijkje
nemen! Misschien doe je volgend
jaar dan toch mee. Inkom is gratis.

Een primeur in België. Dit wordt
ongetwijfeld een jaarlijks evenement, waarmee we onze gemeente
Kasterlee als pompoenendorp nog
eens goed in de oranje verf zetten.

Naast het pompoenpeddelen kan
je ook nog genieten van de gezellige sfeer op de oever, een hapje
en een drankje, zoals pompoensoep en Kastel bier.

Wat

Wie
l

De pompoenregatta gaat door aan
het clublokaal van de Kastelse
Kayak Klub in Houtum, vlak aan de
watermolen. Voor uitgeholde pompoenen en peddels wordt gezorgd.
Zelf kom je in kleren die nat en vuil
mogen worden. Een nat pak behoort immers tot de mogelijkheden.
Reservekledij is warm aanbevolen.
Er zijn kleedkamers en douches.
De eerste pompoenen worden te
water gelaten om 13 uur. Ploegen
nemen het tegen elkaar op in een
estafettewedstrijd over een kleine
afstand van ongeveer 100 meter.
Bij het in– en uitstappen word je
geholpen door een team van de
organisatie.
Inschrijven doe je met het strookje
op de keerzijde of via de website.
De laatste info is steeds terug te
vinden op onze website
www.pompoenregatta.houtum.be

Praktisch

