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Programma van de 55e Internationale Kanotocht 
op de meren van Brodnica, de Drwęca en de Wisla. 

1-15.08.2015 
 

 

31.07.2015 vrijdag, Chełmno 

- registratie en betaling deelnemers, 

- stadsrondleiding in Chełmno in Duitse taal. 

 

 

01.08.2015 zaterdag 

tot 9.15 – bagage van deelnemers verzamelen voor het transport, 

tot 9.30 – registratie en betaling deelnemers, 

9.30 – verzamelen deelnemers voor het kantoor van KTWC, 

9.45 –de deelnemers lopen in optocht naar het marktplein, 

10.00 – openingsceremonie op het marktplein bij het stadshuis, 

Circa 11.00 

- de deelnemers lopen in optocht van het marktplein naar het stadskantoor 

(Dworcowa straat), 

- instappen in bussen en vertrek naar Tereszewo, 

15.00 - maaltijd, 

17.30 – vlaggenparade op het strand, verwelkoming van alle deelnemers, 

18.00 - picnic aan het strand, ontmoeting van de clubleiding van KTWC en 

vertegenwoordigers van de buitenlandse deelnemers met lokale autoriteiten; 

kanowedstrijd over 200 m op tijd voor kinderen, junioren, volwassenen, ouderen; 

touwtrekken in het water voor kinderen, junioren, volwassenen, ouderen; dansen. 

 

 

02.08.2015 zondag, Tereszewo 

9.00 

- informatiebijeenkomst (briefing) van het organisatiecomité met de deelnemers, 

- voorstellen van de commissie, hun functies en de technische assistenten, 

- uitleg van de veiligheidsregels op het water,  

(gebruik van zwemvesten,  

totaal alcoholverbod onder het varen,  

zorg voor het netjes houden van het kamp),  

- toewijzing van KTWC bootmateriaal aan degenen die een kano huren, 

10.00 - tocht: Wielkie Partęczyny - Łąkorz - Wielkie Partęczyny merentocht 14 km, 

14.00 - maaltijd, 

- kerkdienst (RK mis) met een kano als altaar. 

 

 

03.08.2015 maandag 

10.00 - tocht: Wielkie Partęczyny - Bachotek merentocht 15 km, 

15.00 - maaltijd, 

- zandobjecten maken, 

- beachbal wedstrijd. 

 

 



04.08.2015 dinsdag, Bachotek 

10.00 - tocht: Bachotek – Ciche merentocht 26 km, 

14.00 - maaltijd, 

18.00 – traditioneel Neptunusfeest (waterdoop), 

20.00 – kampvuur met zang en gitaar. 

 

 

05.08.2015 woensdag 

10.00 - tocht: Bachotek meer – Brodnica 19 km, 

15.00 – maaltijd, 

- optreden van dansmuziek band, dansen. 

 

 

06.08.2015 donderdag, Brodnica 

- ontmoeting van de clubleiding van KTWC en vertegenwoordigers van de buitenlandse 

deelnemers met lokale autoriteiten, 

- stadsrondleiding, 

14.00 - maaltijd, 

17.00 – voetbalwedstrijd om de cup van de Burgemeester van Brodnica, 

- met zwemvesten de stromende rivier afzakken. 

 

 

07.08.2015 vrijdag 

9.00 - tocht: Brodnica – Pusta Dąbrówka – Golub-Dobrzyń 48 km, 

- pauze bij brug van Pusta Dąbrówka / Kupno, warme maaltijd(soep) met drinken, 

- verwelkoming van de deelnemers, 

17.00 - maaltijd, 

- optreden van muziek en folk bands, dansen, 

- kampvuur. 

 

 

08.08.2015 zaterdag, Golub-Dobrzyń 

- stadsrondleiding, beklimmen van de kerktoren (in Golub), 

- ontmoeting van de clubleiding van KTWC en vertegenwoordigers van de buitenlandse 

deelnemers met lokale autoriteiten, 

13.00 - maaltijd, 

16.00 – kanowedstrijd om het “Blauwe lint van de Drwęca”, 

- met zwemvesten de stromende rivier afzakken. 

- programma voor de kinderen, zangwedstrijd. 

 

 

09.08.2015 zondag 

10.00 - tocht: Golub-Dobrzyń – Elgiszewo 20 km, 

14.00 - maaltijd, 

- kampvuur. 

 

 

10.08.2015 maandag, Elgiszewo 

16.00 – jubileum viering van de 55e Internationale Kanotocht. 

  



11.08.2015 dinsdag 

9.00 - tocht: Ciechocin – Lubicz – Toruń 38 km, 

- pauze bij Lubicz bij de watermolen, warme maaltijd(soep) met drinken. 

- optreden van de muziekgroep „Dolina Drwęcy”, 

16.00 - maaltijd. 

 

 

12.08.2015 woensdag, Toruń 

- stadsrondleiding in Engels en Duits, 

- basketbal competitie, vanaf afstand naar de basket gooien, 

- ontmoeting van de clubleiding van KTWC en vertegenwoordigers van de buitenlandse 

deelnemers met lokale autoriteiten, 

15.00 - maaltijd. 

 

 

13.08.2015 donderdag 

9.00 - tocht: Toruń – Solec Kujawski 27 km, 

14.00 - maaltijd, 

- optreden van muziek en folk bands, 

- dansen, 

16.00 - ontmoeting van de clubleiding van KTWC en vertegenwoordigers van de  

 buitenlandse deelnemers met lokale autoriteiten. 

 

 

14.08.2015 vrijdag, Solec Kujawski 

14.00 – maaltijd, 

- AquaPark (het aantal vrije toegangskaarten is beperkt), 

- JuraPark (het aantal vrije toegangskaarten voor het dinosauruspark is beperkt), 

- optreden van muziek en folk bands, 

- redding demonstraties te water. 

- deelnemers mogen uitproberen het waterskiën en het opblaasbare wiel. 

 

 

15.08. 2015 zaterdag 

9.00 - tocht: Solec Kujawski – Chełmno 45 km, 

- neem eigen eten en drinken mee voor onderweg! 

- warme maaltijd in Chełmno, in/bij de clubruimtes van KTWC, 

17.00 - sluitingsceremonie, 

- samenvatting van de tocht, 

- uitreiking trofeeën en herinneringen. 

 

 

Slotopmerking: 

Bij het opstellen van dit schema is getracht om zo nauwkeurig mogelijk het programma 

aan te geven, al kunnen sommige punten wijzigen tijdens de tocht.  

Daarom zal op een duidelijke plaats in het kamp op een informatiebord staan vermeld de 

tijden van tochten en maaltijden.  

 

De maaltijden beginnen niet nadat de begeleidende achtervaarders zijn gearriveerd. 

 


