Inschrijvingen:

Aandacht !!!:

Vanaf 01 maart tot 10 juli bij Rik Vierstraete



van boten en vaarders, alsook voor de

De volledige 5 dagen:


Totaal: 125,00 euro all in



Mogelijkheid tot overnachten op 16juli te
HKV en op 21 juli te IRWV

pendel naar Ieper. Dit voor diegene die
meer dan 2 dagen deelnemen.


Totaal: 110,00 euro all in

3 dagen:


Totaal: 85,00 euro all in

2 dagen:


Totaal: 60,00 euro all in

Vanaf 2 dagen:


Overnachten de avond ervoor is mogelijk

Alle maaltijden met telkens een drankje
worden voorzien door de organisatie

4 dagen:


De organisatie staat in voor alle vervoer



Iedereen voorziet zelf slaapgerief + tent



Er zijn overdraagpunten, kanokar !



Zwemvest verplicht



Alle materiaal wordt door de organisatie
naar de verschillende locaties gebracht

1 dag:


Totaal: 22,00 euro inclusief picknick, versnapering en avondmaal



Totaal: 10,00 euro inclusief picknick, versnapering



Totaal: 5,00 euro zonder faciliteiten



Overnachten: 5,00 euro



Dagtochten: inschrijven de dag voordien

Betalingswijze:


PROVINCIAAL
COMITÉ
KANO & KAJAK
WEST-VLAANDEREN

Cash of storten op rekening nummer

CONTACT:

BE48 7775 9727 2627

Rik Vierstraete
Gsm: 0478/ 509170
E-mail: rik.vierstraete@telenet.be

met vermelding naam en club


Organisatie

Bij inschrijving vragen we een
voorschot van 25,00 euro

PROGRAMMA:

De Trajecten:
Donderdag 19 juli 2018:

Maandag 16 juli 2018:


Beste Kajakvrienden,



Het provinciaal comité West-Vlaanderen

Harelbeke - Roeselare 27,70 km

op haar toertocht de “ Ronde van Westjaar talrijk te mogen ontvangen. Hierna
volgt wat meer informatie omtrent deze
5-daagse tocht:



Deze tochten komen in aanmerking
voor het logboekje.



ingeschreven


De organisatoren zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele
ongevallen



Bellem (brug): picknick



BKK Brugge: aankomst, avondmaal en
kamperen



Verkort traject: 24 km



Om 8 uur pendel van de auto’s naar
Ieper



Start: sas van Plassendale



9u45 uur start Ronde te Harelbeke



The Outsider Nieuwpoort: picknick



KKYKC Kortrijk: aperitiefje





DKVB Diksmuide: aankomst, avondmaal
en kamperen

Ooigem: picknick



Verkort traject: 18 km



RKV Roeselare: aankomst, avondmaal en
kamperen

Zaterdag 21 juli 2018:



Verkort traject: 19 km

Veurne - Ieper 36 km

Er wordt een aandenken voorzien
voor iedereen die de 5 dagen is

Start: GRS Gent

Vanaf 7 uur verwelkomen van de deelnemers te Harelbeke

iedereen kan mee varen






Er wordt elke dag een verkorte
versie aangeboden, zodat

Ontbijt op 17/07 te HKV voor de kampeerders

Gent - Brugge 42,50 km

Dinsdag 17 juli 2018:

is verheugd u terug te kunnen uitnodigen
Vlaanderen. Wij hopen u net zoals vorig

Vanaf 18 uur is er de mogelijkheid om te
kamperen in HKV Harelbeke

Vrijdag 20 juli 2018:
Plassendale - Diksmuide 37,50 km

Woensdag 18 juli 2018:



Start: clubhuis WKV Veurne

Sas Ooigem - Gent 43 km



Knokkebrug: picknick



IRWV Ieper: aankomst en tevens afsluit
van de Ronde



Verkort traject: 15 km of 21 km



Kamperen mogelijk + ontbijt op 22/07



Start: sas van Ooigem



DKC Deinze: picknick



GRS Gent: aankomst, avondmaal en kamperen



Verkort traject: 22 km

