
Brugse Kajak Klub

www.kajakbrugge.be

26ste Brugse Kajakdoortocht
- 20 maart 2016 -

Met medewerking van : het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Waterwegen Kust; Provinciebestuur 
West-Vlaanderen; Stad Brugge; Vlaamse Vereniging voor Watersport; Blackton; VVW Flandria-Jachthaven; Nederlands-
talig Kano Verbond; Provinciaal Comité West-Vlaanderen Kano Kajak; Vlaamse Kruis. 

1. Beernem (Kijkuit)-Brugge (BKK) : BKK-Kijkuit-BKK : 26 km of Kijkuit-Clubhuis BKK : 13 km
 Vertrek BKK : 9.00 u (lange tocht) - Vertrek Kijkuit : 10.30 - 11.00 u - Inschrijvingen : vanaf 9.30 u

2. Brugse Reien (‘s namiddags) : Coupure-Minnewater-Gistfabriek (heen en terug) 10 km
 Vertrek BKK : 13.30 u - Inschrijvingen : vanaf 12.30 u

3. Deelname : 3,50 euro

4.  Adres : Buiten Katelijnevest - Jachthaven Flandria - 8000 Brugge

5.  Info : E-mail:  toertocht@kajakbrugge.be
   Website:  www.kajakbrugge.be



Beste Kano- en Kajakvrienden !

De Brugse Kajak Klub nodigt u uit op haar 26ste Brugse Kajakdoortocht die doorgaat op zondag 20 maart 2016. De 
26ste Brugse Kajakdoortocht bestaat uit drie verschillende trajecten.

Beernem-Kijkuit (Kanaal Brugge-Gent) en de Brugse Reien (23 km)
Er wordt gevaren op het kanaal Brugge-Gent. Via Moerbrugge en Steenbrugge bereik je het clublok-
aal van de Brugse Kajak Klub voor de picnic. Een heerlijke kom soep wordt u aangeboden door de 
Brugse Kajak Klub. Afstand ongeveer 13 km. De inschrijvingen gebeuren in de Kijkuit vanaf 9.30 u. 
De start geschiedt tussen 10.30 en 11.00. De Brugse Kajak Klub voorziet een pendeldienst vanuit 
de Kijkuit naar Brugge (tussen 9.00 en 11.00 u). Geen enkele wagen blijft achter in Beernem. De 
wagens worden op de voorziene parking in Brugge (zone 1) geplaatst. Zie plan Parking

Vertrek aan de BKK omstreeks 9.00 tot aan de Kijkuit en terug.

Ligging Kijkuit (B) :
Afrit 10 - E40
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Traject 1

BKK-Kijkuit-BKK en de Brugse Reien (36 km)
Traject 2

Inschrijven aan het clublokaal van de BKK 
vanaf 12.30, start om 13.30 u stipt ! De tocht 
loopt van het clublokaal naar het Sas van de 
Coupure (overdragen) en via de Reien naar het 
Minewater en de Gistfabriek (het keerpunt) en 
langs dezelfde weg terug. Afstand 10km. Op 
zondag is er vanaf 11.00 u tot uitputting van de 
voorraad een broodje-worst verkrijgbaar aan 
een economische prijs.

Traject 3

Veiligheid
Veiligheid van de deelnemende kajakvaarder : Het dragen van een zwemvest op de Brugse 
Reien wordt is verplicht. Op de Reien dient rechts gevaren te worden en hebben de motorboten 
voor de toeristen de absolute voorrang. De BKK vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal overkomen aan deelnemers, begeleiders of fami-
lieleden voor, tijdens of na de tocht.

Inschrijvingslijst
Om het ons en u gemakkelijk te maken, vragen 
wij dat de clubverantwoordelijken bijgevoegd 
inschrijvingsformulier voorafgaandelijk zouden 
invullen en afgeven aan de inschrijvingstafel. 
Door hun deelname verbinden alle deelnemers 
zich ertoe alle voorschriften en/of verkeersre-
gels, zowel op het water als op de openbare 
weg, strikt na te leven.

Brugse Reien (heen en terug) 10 km



Ligging Brugse Kajak Klub :
Afrit 8 - E40

Aanrijroute naar de Brugse Kajak Klub
Van de richting Gent (autosnelweg E40)
1) In Oostkamp (afrit 9) de autosnelweg verlaten, via de ring van Oostkamp (N338) en de Baron Ruzet-
telaan (N50) tot aan de ring van Brugge. Van daar af de pijltjes volgen tot aan het clublokaal.
2) Via afrit 8 (richting Zeebrugge). Aan het ronde punt rechts en volg het bijhorend plan 1

Parking Brugse Kajak Klub
De Brugse Kajak Klub heeft voor de Brugse Kajakdoortocht toelating bekomen om het achterste gedeelte 
van de busparking te mogen gebruiken. Inrijden via de linkerkant van de parking. Het laden en lossen 
gebeurt aan de slipway en die is te bereiken via de linkerkant van de busparking. Er is parkeerverbod aan 
de slipway. Om 17.00 u op zondagnamiddag wordt de paddel van de Brugse Kajakdoortocht uitgereikt 
aan de club met het meest aantal deelnemers.
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Logies “ Aan de Plas” website : www.aandeplas.com

“ Aan de Plas”
Blankenbergsedijk 73-75

8000 Brugge
Tel. : 00/32/(0)493513092

Website : www.aandeplas.com


