
Is het een sport of is het een spel? Plezierig is het in ieder geval wel!  

De Kastelse Kayak Klub en het Kastelse Pompoenengenootschap slaan ook dit jaar de handen weer in 

elkaar voor een nieuwe, spetterende editie van de Pompoenregatta. Dit aan de alom bekende Ark 

van Noë. Iedereen kan de avonturier in zichzelf naar boven halen en deelnemen aan een heuse 

pompoenenrace. 

Je kan er kennis maken met Europa’s grootste pompoenen, uitgehold tot een waar vaartuig. Dankzij 

de kennis van het Pompoenengenootschap en de vaardigheden van de Kastelse Kayak Klub belooft 

dit alweer een spannende editie te worden! 

Pompoenvaren zoals te Kasterlee is enig in België! 

Zie jij het zitten om dit avontuur aan te gaan, aarzel niet en schrijf je ploeg in! Een ploeg bestaat uit 4 

vaarders en de wedstrijd bestaat uit verschillende categorieën. Zo is er een jeugdreeks, een dames – 

en herenreeks en tenslotte kan je ook deelnemen als gemengde ploeg van dames en heren. 

De ploegen nemen het tegen elkaar op in een estafettewedstrijd waarbij elke vaarder een afstand 

van om en bij de 100m zal moeten afleggen. Dit alles wordt in goede banen geleid door de Kastelse 

Kayak Klub. 

De winnaars uit elke reeks krijgen een pompoenprijs en de winnaars uit de jeugdreeks worden 

getrakteerd op een dagje Bobbejaanland. Denk je niet de snelste te zijn, maar wil je toch iets 

winnen? Verkleed je dan zo gek en origineel mogelijk, want de best verklede ploeg wordt ook 

beloond! 

De deelnameprijs per ploeg bedraagt 10 euro.  

Inschrijven kan via de website: www.pompoenregatta.be 

 

Ben je niet zo avontuurlijk aangelegd, maar wil je dit spektakel voor geen geld missen. Kom dan zeker 

een kijkje nemen! De inkom is volledig gratis. 

Iedereen kan genieten van de gezellige sfeer op het mooie domein. Daarnaast kunnen ze proeven 

van enkele streekproducten waaronder het pompoenbier en de overheerlijke pompoensoep, bereidt 

volgens een recept van het Kastelse Pompoenengenootschap. 

Voor de kleinsten onder ons zijn er ook enkele avontuurlijke activiteiten. Zo kunnen ze meedoen aan 

de pompoenspelen, een heuse pompoen uitsnijden en personaliseren, omgetoverd worden tot een 

levensechte pompoen bij de grime of zichzelf volledig uitleven in de speeltuin. 

De 9
de

 editie van de Pompoenregatta gaat door aan de Ark van Noë, Arkstraat 6 te 2460 Lichtaart. 

Het uithollen van de pompoenen, door het Pompoenengenootschap, is te bewonderen vanaf 9u. 

Deze pompoenen worden daarna zachtjes te water gelaten en omstreeks 12u zal de regatta van start 

gaan.  


