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Open Kano Treffen in een nieuw jasje
8, 9 en 10 september 2017 in de prachtige Weerribben

Afgelopen jaar waren er meer dan 250 deelne-

mers op het Open Kano Treffen. Een geweldig 

aantal, vooral omdat de locatie de groei met 

gemak kan opvangen. Maar de groei zorgde 

ook voor een aantal knelpunten, zo werd het 

kleine organisatieteam te zwaar belast en sluit 

de naam niet meer helemaal aan bij het evene-

ment. Ook is er een extra dag aan het evene-

ment toegevoegd. Dit jaar vindt het vernieuwde 

Open Kano Festival (OKF) dan ook plaats van 8 

t/m 10 september in de Weerribben.

Buitenlandse deelname

De afgelopen jaren is het evenement mede 

gegroeid omdat Belgische en Duitse kano-

vaarders het Open Kano Treffen hebben 

ontdekt. Zij brachten ook instructeurs en 

kanoverkopers met zich mee. Hiermee is 

vooral de voorlichtende kwaliteit van het festi-

val toegenomen; meer materialen, technische 

kennis en meer uitwisseling.

Dit alles vraagt tijd en de twee beschikbare 

dagen bleken te weinig. De oplossing: eerder 

beginnen en later stoppen. Veel deelnemers 

deden dit toch al en maakten er een korte 

vakantie van. Ook komen er steeds meer ‘dag-

jesmensen’, deze deelnemers konden zich niet 

aanmelden, maar waren wel aanwezig en leg-

den hiermee druk op de organisatie. Het werd 

wat teveel, daarom is er gezocht naar een 

groter team en meer structuur. De verande-

ringen worden vooral zichtbaar bij ontvangst, 

inschrijven en afrekenen, de organisatie van 

de workshops, een ruimer programma en de 

opening op de vrijdagavond (i.p.v. zaterdag-

ochtend). De opzet blijft gewoon bij het oude, 

want dat blijkt een prima formule.

Voor elkaar en met elkaar

In een paar woorden is de formule: voor 

elkaar en met elkaar. Leren van elkaar door te 

praten, samen te varen, af te kijken, nieuwe 

mogelijkheden ontdekken en workshops vol-

gen. Een aantal workshops zijn gratis en voor 

een aantal moet worden betaald.

De kosten voor deelname is het tent-kam-

peertarief van €7,50 per persoon per dag. 

Deelnemers doen de organisatie van het OKF 

een groot plezier met een vrijwillige bijdrage 

om o.a. promotionele en onvoorziene kosten 

te dekken. Voorinschrijven is niet noodzake-

lijk, maar mag wel. ‘Caravanners’ en campers 

graag wel reserveren, omdat er een beperkt 

aantal stroompunten is op plekken waar ook 

verharding is. Er is mogelijkheid voor het 

huren van trekkershutten, chalets, veenhuisjes 

en hotelkamers, hiervoor raden wij aan tijdig 

te reserveren. Zie de website: www.dekluft.nl. 

De slogan voor het kanovaren is: niets moet, 

alles mag. Kom genieten in de prachtige 

Weerribben, het mooiste Nationale Park van 

Nederland als water je vriend is. Kijk op de 

website www.openkanofestival.nl voor meer 

informatie over het vernieuwde festival. <


