
 Boxtel by Night 2019 
 

Hierbij het vaarreglement en enkele spel- en gedragsregels. 

Je contactgegevens zijn bij KV de Pagaai (de organisatie) bekend en zullen indien nodig gebruikt worden om je op de 
hoogte te houden. Als je de contactpersoon bent voor een groep, is het belangrijk deze informatie tevens aan de 
overige groepsleden kenbaar te maken. Deelnemers < 14 jaar dienen onder begeleiding te varen. 

Lees dit eerst! 
“Boxtel by Night” is een evenement dat jaarlijks groter wordt en daarom zijn we genoodzaakt enkele spel- en 
gedragsregels op papier te zetten. Gelieve deze goed door te lezen en indien je met een groep gereserveerd hebt, 
deze ook kenbaar te maken aan de overige groepsleden. 

ü De Canadese kano’s en de kajaks dienen allen minimaal voorzien te zijn van navigatieverlichting aan de voor- 
en achterzijde van de boot. Enerzijds om gezien te worden, anderzijds om zelf iets te kunnen zien! Denk ook 
een hoofdlampje zodat je zelf iets kunt zien. Indien de boot onvoldoende verlichting voert mag deze NIET 
starten.  
 

ü Het is inmiddels traditie geworden om de Canadese kano’s en kajaks feestelijk te verlichten en te versieren. 
Hiervoor kunt u batterij verlichting gebruiken, breekstaafjes, light sticks etc…  Open vuur (fakkels e.d.) zijn 
niet toegestaan. Mocht je een of meerdere (auto) accu’s gebruiken, voorzie deze dan van een drijver, voor 
het geval je om slaat. Voor de kano, kajak of sup met de mooiste versiering hebben we een verrassing!   
 

ü Waardevolle spullen, telefoons en autosleutels raden wij u af mee te nemen in de kano. Mocht dit 
noodzakelijk zijn, zorg er dan voor dat ze waterdicht verpakt zijn (bijv. in een tonnetje). Draagt u een bril dan 
raden we u aan een brillenkoordje te gebruiken om uw bril te behouden bij overhangende takken of een 
ongeplande zwempartij…. 
 

ü Respecteer de overige deelnemers en doe geen domme dingen! 
 

ü Neem geen alcoholische dranken mee tijdens de tocht. Er is voldoende gelegenheid na afloop om een 
drankje te drinken aan de bar en een vorkje te prikken van de BBQ. Beide vanzelfsprekend tegen een geringe 
vergoeding. 
 

ü De organisatie behoudt het recht om deelnemers uit de tocht te halen wanneer deze zich niet gedragen of 
wanneer anderszins de veiligheid in het gedrang komt. In dit geval vindt geen restitutie van de 
deelnemersbijdrage plaats. 
 

ü De organisatie behoudt het recht het evenement op te schorten indien het weer het niet toelaat of 
anderszins de veiligheid in het gedrang komt.  
 

ü U vaart op eigen risico! De organisatie verstrekt indien gewenst (kosteloos) zwemvesten. 



Boxtel by Night… de tocht 
§ Vanaf ca. 18:30 liggen de boten gereed om te versieren. De boten dienen uiterlijk om 20:00 gereed te zijn. 

Zorg dus dat je tijdig aanwezig bent! 
 

§ Bij aankomst bij KV de Pagaai aan de Voetboog 7, dient u zich in te schrijven, hiervoor is het startbewijs dat u 
in de week voorafgaand ontvangt noodzakelijk.  
 

§ Na het inschrijven mag je, de voor jullie gereserveerde (genummerde) boten, gaan versieren en de 
noodzakelijke en eventueel extra verlichting aanbrengen. 
 

§ Omstreeks 20:30 gaat de eerste groep te water, zijnde de suppers, gevolgd door de overige boten.  
 

§ Je vaart de lagune uit en gaat vervolgens rechtsaf. Als je onder het viaduct van de A2 door bent is er één 
overdraagpunt i.v.m. een stuw. Hier staan leden van KV de Pagaai om te helpen bij het uit- en weer 
instappen. Het dragen van de boot dien je zelf te doen! De afstand bedraagt ca. 90 meter. 
 

§ Als je weer ingestapt bent, vaar je op het zgn. afwateringskanaal van de Dommel, in dit lange rechte stuk 
naast de A2 bevindt zich een vuilvanger welke je aan de rechterzijde kunt passeren. De doorgang is hier  
ca. 2 meter. 
 

§ Voor de fietsbrug aan het einde van het afwateringskanaal word je opgewacht met muziek en kun je even op 
de andere kajaks en kano’s wachten om een lang lint van verlichte boten te creëren door Boxtel. 
 

§ Onderweg zijn de bruggen en vele tuinen verlicht en vinden er doorgaans spontane acties van bewoners en 
(buurt)verenigingen plaats. Wij als organisatie waarderen dit ten zeerste en wij vertrouwen erop dat jullie dit 
ook respecteren. 
 

§ Voor Kasteel stapelen is wederom een vuilvanger welke je aan de rechterzijde kunt passeren. Na het 
passeren van Kasteel Stapelen en de Raaphof maken we ons op voor de glijgoot aan de Mgr. Wilmerstraat. 
Deze glijgoot is speciaal gemaakt voor de kanovaarders om het hoogteverschil van de stuw te overbruggen. 
De glijgoot is eveneens mooi en functioneel verlicht. Voor de veiligheid liggen er een aantal duikers is het 
water aan de andere kant van de glijgoot. Schrik hier niet van…. 
 

§ Als je de glijgoot gepasseerd bent, vaar je weer verder. Zoals reeds eerder onderweg staan er op dit traject 
eveneens verrassingen te wachten….    
 

§ Inmiddels hebben jullie de route van 9 Km gevaren en zijn jullie weer bij de lagune van KV de Pagaai, waar   
leden van KV de Pagaai assistentie verlenen bij het uistappen.  
 

§ Gelieve direct de verlichting, plakband, etc. te verwijderen van de boten en mee naar huis terug te nemen of 
in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen. 
 

§ Meld je bij aankomst weer af, zodat wij als organisatie weten dat je weer veilig terug bent! 
 

Namens KV de Pagaai wensen wij u veel plezier!                                                                                                                                                                  
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