
 
 

EKV Beatrix 
De Eindhovense Kano Vereniging (EKV) Beatrix is een 
gezellige kanoclub aan het Beatrixkanaal tussen 
Eindhoven en Veldhoven. De vereniging, die wordt 
geleid door leden en vrijwilligers, richt zich op het 
varen op vlakwater, zowel voor wedstrijden als voor 
toervaren. Kanovaren is geschikt voor iedereen die 
graag op het water is, of je nu houdt van de natuur 
en de rust, het avontuur of de spanning van een 
wedstrijd. Het is een sport voor bijna alle leeftijden, 
vanaf ongeveer 8 jaar. Wel is voor jongeren tot 18 
jaar een zwemdiploma verplicht en volwassen leden 
dienen aantoonbaar zwemvaardig te zijn. Nieuwe 
leden krijgen goede begeleiding op de wekelijkse 
trainingsavond voor beginners op maandag. Tijdens 
de trainingen besteden we onder andere aandacht 
aan peddeltechniek, in- en uitstappen en veiligheid. 
Jeugdleden varen daarbij altijd in een zwemvest. 
Voor iets meer gevorderden zijn er trainingen gericht 
op toertochten of wedstrijden. In de zomer trainen 
we op het water en in de winter organiseren we 
alternatieve lessen, in de inpandige trainings-
accommodatie en voor de jeugdleden in de vorm van 
conditietrainingen buiten afgewisseld met kracht- en 
speltrainingen in een (gehuurde) gymzaal. 
 
Clubactiviteiten 
De wedstrijdvaarders trainen meermaals per week in 
verschillende groepen; afhankelijk van de leeftijd, 
het niveau en de ambitie kan dit van twee keer tot 
vijf à zes keer per week zijn. De training van jeugd 
heeft een speels karakter, terwijl de gevorderde 
vaarders meer prestatiegericht trainen. Wedstrijden 
worden gevaren in een-, twee- of vier-
persoonskajaks, K1, K2 of K4 genoemd. EKV Beatrix 
organiseert jaarlijks een marathonwedstrijd over 7, 
15 of 30 km tussen Tilburg en Eindhoven, de 
Brabantmarathon. Ook organiseren we een korte-
baanwedstrijd, de Brabantregatta, in samenwerking 
met de Kanoclub Tilburg over de afstanden 125, 500, 
1000m en de lange baan (1000 tot 5000m afhankelijk 
van de leeftijd). Hier doen ook veel nationale en 
internationale toppers aan mee. Onze eigen 
wedstrijdvaarders doen op hun beurt weer vaak mee 
aan internationale wedstrijden bijvoorbeeld aan een 
EK of WK. 
 

De toervaarders trainen voor de recreatie waarbij 
gezelligheid, natuurschoon, ontspanning door 
inspanning en sterke verhalen voorop staan. Ieder 
jaar organiseren zij tochten naar mooie waterrijke 
gebieden. Niet alleen naar de nabijgelegen Dommel, 
maar bijvoorbeeld ook de Biesbosch, de 
Nieuwkoopse plassen, de Linge, de Swalm, het 
Naardermeer en de Maas.  
Daarnaast vinden regelmatig andere sportieve en 
leuke activiteiten plaats, zoals de traditionele 
nieuwjaarsreceptie, de Fakkeltocht per kano en de 
barbecuetocht.  
 
Kosten 
Je kunt op elk moment van het jaar lid worden, 
waarbij de contributie start vanaf de maand waarin 
je lid wordt. Leden kunnen tegen een beperkte 
vergoeding boten huren van de vereniging, zodat het 
niet nodig is meteen een boot aan te schaffen. 
Hieronder staan de belangrijkste jaarlijkse 
contributies vermeld (2021), zie voor meer 
informatie onze website (www.ekvbeatrix.nl):  
 
Inschrijfgeld (eenmalig) 
    Jeugd lid  € 14,70 
    Senior lid  € 20,30 
 
Contributie (per jaar) 
    Jeugd lid  € 64,10 
    Senior lid  € 93,30 
 
Liggeld boten (per jaar) 
    Kleine boot (kajak)  € 18,60 
    Grote boot (canadees)  € 24,80 
 
Botenhuur  (per jaar) 
    1e jaar junior lid  € 18,60 
    2e jaar junior lid  € 33,80 
    1e jaar senior lid  € 18,60 
    2e jaar senior lid  € 41,60 
 
Contact 
Lijkt kanoën een sport voor jou? Kom dan eens 
vrijblijvend bij ons langs en probeer hoe het is om in 
een kano te zitten! Het beste kun je je van tevoren 
aanmelden op de website (www.ekvbeatrix.nl). Wij 
nemen dan contact met je op om een proefles in te 
plannen. 
 
 
 
 

Contactgegevens en adres 
EKV Beatrix 

Beatrixkade 50 
5652 BG Eindhoven 

E-mail: info@ekvbeatrix.nl 
Website: www.ekvbeatrix.nl 

http://www.ekvbeatrix.nl/
http://www.ekvbeatrix.nl/

