
Waar zitten we?/waar varen we?
Ons clubhuis staat op het Ocrieteiland, een klein eilandje 
in de Eem nabij Eembrugge. Het gebied wordt beheerd door 
Natuurmonumenten en de stilte wordt er alleen verstoord 
door vogels en een enkele visser.

We varen wekelijks op de Eem en het Eemmeer. We delen de 
rivier met de beroepsvaart, de Eemlijn, motorboten, roeiers 
en zeilschepen. Boven ons hoofd vliegt de kiekendief en soms 
de zeearend en bijna altijd laat de ijsvogel zich even zien.

Wil je de sfeer proeven?
Op dinsdagavond is er altijd iemand aanwezig.

winter
Kanovaren een zomersport? Een aantal leden vaart de 
hele winter door. Gekleed in een wetsuit en met thermo-
handschoenen gaat dat prima.

contactgegevens
Adres clubhuis:
Ocrieteiland 6
3741 LD Eembrugge (gemeente Baarn)  

info@kvmeander.nl
www.kvmeander.nl
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Kanovaren   
bij kv meandeR

 Actief bezig zijn in de natuur

 Sportief en ontspannen

 Gezellig samen peddelen of 
in je eentje genieten van de stilte

 Voor iedereen in de wijde omgeving 
van Baarn



K anovaren is een afwisselende sport, voor iedereen, 

op elk niveau. Elke tocht is anders. Op een zachte, 

windstille zomeravond geniet je al peddelend van 

de weidevogels en een prachtige zonsondergang. Met 

harde wind en hoge golven moet je je flink inspannen om 

koers te houden en vooruit te komen. Kanovaren is ook 

een natuurvriendelijke sport. Je verstoort niets en toch 

kom je op de mooiste plekjes.

KV Meander is een recreatieve kajak- en kanovereniging voor 
mensen uit Baarn en wijde omgeving. De club telt zowel 
sportievelingen als recreanten. Sommige mensen varen graag 
samen, anderen liever alleen. Iedereen is welkom.

Lidmaatschap
• Uitgebreide begeleiding
• Varen in clubverband op dinsdagavond 

en  donderdagochtend
• Een eigen sleutel zodat je elk moment kunt varen
• Toertochten over de mooiste rivieren en meren 

van Nederland 
• Kanoweekends
• Stalling van 1 kajak of Canadese kano
• Clubhuis met kleedkamers, douches en een kluszolder

Lid worden
Je lidmaatschap begint met een proefperiode. Tijdens de intro-
ductiecursus van 4 avonden kun je ontdekken of kanovaren 
iets voor jou is. Pas na afloop beslis je of je lid wilt worden.

Na de introductiecursus volgt een basiscursus waarin je de 
fijne kneepjes van het kanovaren leert. Tijdens de zwembad-
training kun je sommige technieken nog eens extra oefenen.

Als je nog geen eigen boot hebt, kun je een van de boten van 
de vereniging huren. Daarvoor betaal je een vast bedrag per 
jaar. Door verschillende boten te proberen en met ervaren 
leden te praten, kun je onderzoeken welk type het beste bij 
je past. 

Kv meander…

… neemt kanovaren serieus. Elk jaar worden er diverse 
cursussen georganiseerd en ook daarna willen ervaren leden 
je altijd helpen om je techniek te verbeteren. 

… houdt van gezelligheid. Na het varen kun je bijkomen aan 
de bar of met een drankje op de steiger. En als het even kan 
ontsteken we een kampvuur. 

… dat zijn we zelf. Dus af en toe draaien we een bardienst, 
maken het clubhuis schoon of plegen onderhoud aan het 
pand of de boten.


