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Bij het begin van de zomer gonst het op de Vlaamse

waterlopen van de activiteit. Zwemmen blijft op de meeste

plaatsen nog toekomstmuziek, maar op het water

vertoeven, wordt steeds aangenamer. Dat bevestigt

de Vlaamse Kano en Kajakfederatie.
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SCHONER WATER

BEVORDERT VAARPLEZIER
In Astene, vlak voor het centrum van Gent, worden de kajakvaarders versast die deelnemen aan een toertocht

georganiseerd door de Deinse Kajakclub. Frederik De Rho: “De Gentse binnenwateren zijn sterk in kwaliteit verbeterd.

Samen rustig varen en af en toe iets drinken of eten op de vele terrasjes die je tegenkomt,

staat garant voor een ontspannen dag.”

Ook zin gekregen? Meer info: www.vkkf.be

De Vlaamse Kano en Kajakfederatie vertegenwoordigt 40 clubs,

die samen ruim 3000 leden tellen. In het weekend zie je ze overal op

de waterlopen voor clubactiviteiten en toertochten. De uren die ze

op het water doorbrengen, maken hen prima geplaatst om de

vooruitgang op te merken van de fauna en flora in en rond het water. 

Respect

“Kano-en kajakvaarders zijn sowieso mensen met respect voor de

natuur”, onderstreept Steven Thys, recreatief coördinator bij de VKKF.

“Dat kan bijna niet anders, als je zoveel uren buiten sport. Op de

bevaarbare waterwegen vallen we onder de wetgeving die van

toepassing is op de pleziervaarder. Op de onbevaarbare waterlopen

letten we erop dat we in- en uitstappen met respect voor de begroeiing,

als er geen aangelegde opstapplaatsen in de buurt zijn. We vermijden

ook ondiep water en rietkragen, om geen broedsels te verstoren van

kikkers, salamanders, vogels of vissen. Een aantal clubs nemen ook dit

jaar weer deel aan de Big Jump van Natuurpunt. Want natuurlijk vinden

wij een goede waterkwaliteit heel belangrijk. En voor ons is het duidelijk

dat die in Vlaanderen er de jongste jaren spectaculair op vooruitgegaan

is. Vraag maar na bij onze vele clubs.” 

“Kajakvaarders zijn meestal actief op de waterlopen in de buurt

van hun woonplaats, maar ze doen ook alle uithoeken van

Vlaanderen aan via de toertochten die de lokale clubs organiseren,”

vertelt Frederik De Rho, secretaris van de Deinse Kajakclub.

“Zelf beoefen ik deze sport al 22 jaar. Voetbal interesseerde

me zo niet als kind. Toen ik twaalf was, zag ik eens kennissen

van me in een kano voorbij varen en was ik meteen verkocht.

Wat me zo aanspreekt in deze sport, is de rust in de natuur,

even weg uit de drukke stad en de stress van elke dag. Op het

water val je meteen in een ander tempo van leven, zonder uren

en tijden. Ervaren kajakkers tref je het hele jaar door op het water

aan, beginners vooral in de lente en de zomer. Het enige wat

ons tegen kan houden, is een lage waterstand in de Ardennen,

of dichtgevroren waterlopen in een strenge winter. Het water

van de Leie was hier vroeger nog zwart, je kon je peddelblad

amper zien. Dat is nu heel anders. De jongste tijd zien we hier

zelfs futen en reigers, toch een duidelijk teken dat er vis op

de waterloop zit.”  


