„Még sosem kenuztam, nem is szeretem kifejezetten az olyan dolgokat amik vízen történnek. Nem
tudok úszni kicsit sem. De a kenuban semmi félelmem nem volt. Élveztem mindkétszer, nyugodtságot
éreztem amikor eveztünk a vízen. Szép volt a táj körülöttünk.”
Eduárd, 18 éves

„A kenuzásról eddig azt gondoltam, hogy biztosan nagyon nehéz megterhelő sport és csak lefárasztja
az embert. Ehhez képest nagyon nagy pozitív csalódás ért. Nagyon élvezhető, szórakoztató és nagyon
testhez álló sport nekem. A csapatmunka elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően tudjunk evezni s
ezen keresztül is segít egymásra hangolódni. Én még szívesen eveztem volna ha nem kell átadni a
stafétát. Egy percig sem féltem, hogy vízbe esünk, s úgy gondolom, hogy nagyon jól kondiban tart
szóval lehet a későbbiekben lesz még benne részem. Nagyon jó élmény volt!”
András, 18 éves

„Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyszerű érzés a kenuzás. A filmek alapján elég unalmasnak
látszott. Az elején féltem, hogy kiesek de aztán megbarátkoztam vele.
tudom!”

Mindenkinek ajánlani

István 20 éves

„Nekem az egyik fobiam volt a kenuzás, de idén sikerült leküzdenem, nagyon tetszett, és azóta már 3x
is voltam kenuzni.”
Tibor, 20 éves

„Régen a Dunán messziről láttunk kenusokat és azt gondoltuk milyen jó lehet nekik, de mi sosem
fogunk kenuzni. A táborban nyílt erre lehetőségünk először életünkben és nagyon vártuk a programot.
Amikor sor került rá vegyes érzelmekkel ültünk a kenuba, hisz vágytunk rá és féltünk is tőle. Minden
képzeletünket felülmúlta az élmény! Megtapasztalni, hogy mekkora hatalom a víz és mégis uralni
csodás volt. Ha lenne lehetőség újra és újra kenuznánk.”
Niki és Noémi, 14 évesek

„Nekem ez volt az első alkalom, hogy csónakba ültem. Igazság szerint az elején féltem az egésztől egy
kicsit. De szerencsére nem történt semmi probléma. Összességében nagyon jó volt! Remek
kikapcsolódás, és eszméletlenül nyugtató volt az egész út, ha lesz még alkalmam rá, szívesen veszek
majd részt benne!”
Kármen, 15 éves

