Kanoschool 2021
Een week lang heerlijk
kanoën bij kanovereniging
viking.
Lekker genieten op en in het water

Zomer 2021

Kanovakantieweek
Waar:

Wanneer:

Leeftijd:

Kanovereniging Viking,
Vikingpad 40, Amsterdam
(sportpark kadoelen)
9-13 augustus 12:30 – 14:30
of
16-20 augustus 9:30 – 11:30
Of
16-20 augustus 12:30 - 14:30
10 tot en met 14 jaar
ZWEMDIPLOMA
VERPLICHT

Kosten:

€35,-- (2e week of 2e kind
uit 1 gezin €30,- )

Lekker kanoën in de vakantie
In dit vreemde jaar is sporten extra belangrijk,
maar dan wel op afstand en buiten. Wat is er dan
mooier dan kanoën op het prachtige
Amsterdamse water.
We bieden dit jaar 2 weken lang iedereen de
gelegenheid om te genieten van het water en te
leren kanoën in wedstrijdkano’s
Een beginnerscursus en natuurlijk voor de
gevorderden leren K1 varen.
Voor meer informatie mail naar jeugd@kvviking.nl

Kanoverening Viking
K.V. Viking
Vikingpad 40, 1034 VG, Amsterdam
Bank: NL60 INGB 0005 0670 93

Basiscursus
kanovaren
Onze traditionele cursus kanovaren die wel al vele jaren aanbieden. In één week, 5
dagen, leert iedereen de basis van het kanovaren. We beginnen met de basis: instappen
en uitstappen, zonder om te vallen. Daarna gaan we lekker varen door het riet om de
vaardigheden te verbeteren.
Op donderdag neemt iedereen deel aan het examen voor het kano-A-diploma.
Op vrijdag sluiten we af met allerlei kanospellen, het ultieme bewijs dat je je huis voelt
in een kano!
Voor wie:
Iedereen tussen 10-14 die wil leren varen in een wedstrijdkano
Wanneer:
Iedere middag van 12:30 – 14:30 van 9 t/m 13 augustus
OF
Iedere ochtend van 9:30 – 11:30 van 16 t/m 20 augustus
OF
Iedere middag van 12:30 – 14:30 van 16 t/m 20 augustus
Kosten: €35,-Al veel ervaring? De grote uitdaging is de hele cursus voltooien in een K1, een echte
wedstrijdboot!

Tijdens de kanoschool worden foto’s gemaakt en gebruikt ter promotie van de kanosport op onze website, op de flyer van volgend
jaar, op onze socialmedia kanalen en ter illustratie bij persberichten. Wij gaan er van uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Wilt u
niet dat foto’s worden gebruikt dan kunt u dat de eerste dag aangeven bij de trainers of van te voren ons per mail laten weten.

Kanoën is leuk!

Algemene informatie
Bij alle cursussen varen we lekker rond het clubhuis van de Viking en gaan we
waterland in. De Viking ligt op sportpark kadoelen, vikingpad 40 1034 VG
Amsterdam.
De eerste dag beginnen we met een (hernieuwde) kennismaking met de wedstrijdboten
van de Viking, deze zijn wat instabieler dan ze er uit zien maar gaan wel veel sneller.
Dat is ook de reden dat een zwemdiploma verplicht is. Dankzij het prachtige weer van
dit voorjaar is het water lekker warm.
Je neemt iedere dag kleding mee om in te varen, Dit bestaat uit een korte broek, t- shirt
of hemdje en als het koud is eventueel een strak zittende trui of regenjas. Thermokleding
van bijvoorbeeld Craft is hiervoor ideaal.
Daarnaast moet je in de boot waterschoentje of iets dergelijks aan, GEEN slippers, deze
blijven in de modder zitten. Oude gympen zijn ook prima, maar dan wel met de veters
goed vast.
Na afloop kan er in het clubhuis van de Viking worden gedoucht en worden omgekleed
Inschrijven kan via de site van de Viking (www.kvviking.nl).
Betalen kan door het overmaken van het cursus geld op de rekening van kanovereniging
Viking (NL60 INGB 0005 0670 93 ovv. Kanocursus en de naam van de deelnemer)

Tijdens de kanoschool worden foto’s gemaakt en gebruikt ter promotie van de kanosport op onze website, op de flyer van volgend
jaar, op onze socialmedia kanalen en ter illustratie bij persberichten. Wij gaan er van uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Wilt u
niet dat foto’s worden gebruikt dan kunt u dat de eerste dag aangeven bij de trainers of van te voren ons per mail laten weten.

Kanoën is leuk!

