
 
 

Is het een sport of is het een spel ? Plezier is het in elk geval. Aan onze 
locatie, de Ark van Noë, zullen een aantal uitgeholde pompoenen 
klaarliggen. Hier zorgt het Kastelse pompoengenootschap voor. 
Ervaring in het kayakken is evenmin vereist. Hier is er ondersteuning 
van de Kastelse Kayak Klub. Met gevoel voor avontuur en de 

Olympische gedachte, wordt dit een onvergetelijke namiddag. 
   

 Pompoenvaren is Uniek in België. 
  

Zie je dit wel zitten, dan verwachten we dat je inschrijft via de website als ploeg. Een 
ploeg bestaat uit 4 vaarders. Er zijn aparte reeksen voor dames, heren, en de jeugd. 
Een gemixte ploeg mag ook. Plezier komt op de eerste plaats.  
Voor de pompoenvaarders is de deelnameprijs 10 euro per ploeg van 4 personen. 

Twijfel je toch nog een beetje ?  Kom dan gewoon een kijkje nemen !  DE INKOM IS 
GRATIS en misschien doe je volgend jaar mee.   

  
Bij de 8de editie :   
Voor de deelnemers :  

- Voor de eerste ploeg van iedere reeks is er een pompoenprijsje voorzien.  

- Voor de eerste van de jeugdreeksen, inkomkaarten van Bobbejaanland. 

- Er is ook een leuke prijs voor de best verklede ploeg.  
 

Voor de supporters en bezoekers : 

- Voor de kinderen : 
o pompoenspelen, pompoensnijden, leuke speeltuin,  grimeren…. 

- Hiernaast  kan je ook nog genieten van de gezellige sfeer op de oevers van 
het domein ”Ark van Noë”. Verder is er een hapje en een drankje voorzien. Er 
zijn streekproducten zoals Pompoenbier of lekkere pompoensoep volgens het 
eigen recept van het Kastelse Pompoenengenootschap. 

 

De pompoenregatta gaat door op aan de Ark van Noë, Arkstraat 6  2460  Lichtaart. 
Het uithollen van de vaarpompoenen is te bezichtigen vanaf 10 uur en de koffie 
staat dan reeds klaar. De uitgeholde pompoenen worden in de voormiddag 
voorzichtig  te water gelaten, de eerste ploegen starten om 12 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.  

    DE INKOM IS GRATIS 
 

Inschrijven doe je via de website www.pompoenregatta.be 
 
 

V.U.  Kastelse Kayak Klub vzw 

POMPOENREGATTA 
zondag 25 oktober 2015 vanaf 12 uur. 

Uithollen vaarpompoenen vanaf 10 uur. 
inkom gratis 

 

http://www.pompoenregatta.be/

