Spreekbeurt/lespakketNKB

Om eengoeiespreekbeurtofwerkshrk over kanoente makenkun je gebruikmakenvan de
infornatie.
onderstaande

Wat is krnoGn?
Kanovarenis het zich voortbewegenin €enkano door middel van eenpeddel,waarbij de
vaardermet het gszicht in de vaarrichtingzit. Eenkano wordt meestalgevarenmet een
wordt in principe
enkelbladigepeddel,ook wel steekpeddelgenoemd.Eenkajak daarentegeo
gevarenmet eendubbelbladigepeddel.
Behalveals wedstrijdsportwordt kanovarenvooral als recreatiebeoefend.

Kanoên? Kan ik dat wel?
Iedercenkan kanoên,klein & groot,jong & oud, zelfs met een lichamelijkebeperking!
Alleen, of met m€erdetepersonen;alles is mogelijk! Als je kunt zw€mmenis echt alles
mogelijk!
Wist je dat je ook fitnessin de kano kan doen?Van rustig to1 superwild!
Kaiak of krnoi Wat ir het verrchil?
naamis kaoo-Je gaat
Somsis de term kajak of kano v€rwarrend.De algernene
vaart in eenkajak (geslotenboot) met eenpeddelof in eenkano
kanovsren/kanoën!Je
(opeÍ boot) met een steekpeddetIn eenkajak vaarje met eenof twee persooen.In
wedstrijdvormvaarje somsook met vier personen.In €en openkano zit je met een,
twee of meerdercpersonen,bijvoorbeeldeen C10.
KANO'S

KAJAK

De Disciplines
Vlak$,ateL zee, brandins, u'ildwater
Het kao allemealbinnende katrosport!De verschillendetype waterenhebbeniêderzijn
toepass€n.
eigenboot typc. Ook zul j€ verschillendevaart€chnieken
Geetridee hoe dat moet?Ceenprobleem!Je kunt ze alledaal leaonvia onze
opleidingeÍr-

Voor beginnets en cttchs!
Naastrecreatiefvarenkent de NederlaídseKano Borldook eenwedstrijdtak.Er zijn
veel disciplineswelke op niveauvan begiíÍrerstot Olympischbeoefendkan worden.
Vhkwcter
Wil je zo snel mogetijk op vlakwatersprintsnof 1000metervarelrin eetrrankeboot?
Dan is vlakwaterwedstrijdecht i€ts voor jou!

Slalorrt
Wil je op wildwater via poortjes op een uitgezet parcours zo snel mogelÍk naar
benedenvaren? Dan is Slalom echt iets vooÍjou. Iedere keer weer een ander parcours
door walsen, k€erwatersof gewoon stroomafwaartsl Eea sport waarje de techniek goed
leert kefiren- Een sport voorjong, maar ook vooÍ oud!

Kanooolo
Is teamsport belangrijk voor je? Houd je ook van een balspel? Kutr je tegen een stootje
en is bewegen op het water eer must? Kanopolo is dsir voor jou de uitdaging!

Marothon

Voel je meer voor het duurvermogenen schuw je het loPen met je boot een enkele keer
niet? Dan is marathonvareneen goedekeus.

Frcestvle
Houd je van capriolen mak€n op wildwater? Ben je een acrobaat?Dan is het spelen op
wildwat€r door middel van allerlei movesde spofi voor jou!

Afvosrt
Wil je in een langeboot met "vleugels"op wildwater zo snel mog€lijk 500 m€ter(
je aan?Dan is afvaartje keuze!
sprint),2 tot 5 km afleggen?Of spreektduurvermogen

Drahenboot
Dan
Trekt het j€ om met een grote groepvaaÍdercop het ritme van de trom te Peddelen?
is eendrakenbootrac€
eenuitdagingvoorje!

R.ft
boot op v/ildwaterzo snel mogelrjk het parcours
Is met eengroepin een opblaasbare
je
je
afpeddelen passie?Dan is rafte[ keuz€!

Ksnozeitert

Is zeilen een passie, maar kanoêÍ ook? Dan is zeilen Íet een open kano eeo goede
combinatievoor je!

Kanonodellen
Er bestaateengroot aaulalverschillendemodellenkano's.Jekunt dezein twee gmepen
verdeleí.

De vlakwaterkano
De lengtevan e€nvlaksraterkanoligt meestaltusseode 4004m-520cm,vooí kinderentussen
de 350cm450cm.De bÍe€dtetussende 52cmtot 60cm.
De stevensvariêrenvan vlak tot licht oplopend.Hoe verderhet stevenonhoogloopt deste
betq dezegescbiktis vóor groot water,maa. eer rcchtestelrcnzorgt vool eenbetere
waterliin en duskun je hier snellermeevaren.De waterljl is lalg waardoorhet ker€trÍiet zo
makkelijk gaat,eenroertie dal met de voetenbediendwordt is danniet alleeoeeoluxe maar
ook eenpmktischhulpmiddel.Dezekano'swordenvan polyester,kevlar ofpolyethyleen
vervaaxdisd.

Wildwat€rkajàk :
lÉagte ca. 3 m.ofkorter, op de waterlijn iets korter, voor- en achtetstevenals bij slalomboot
rompvorm
maarmet meervolume,kleine kuip, grijplussenaande voor- en achterstevens,
piatovaal.
makkelijk wendbaar,stabiel,minder snel,geschiktvoo. niet al te luw wdet ofbcanding.
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Poloboot:
lengte2,5 - 3 m., op de viatedijD ietskorter, platle en brederomp, voor- en achtersteven
afgerond,kleiae kuip, vorm van de romp ovaal.
zeerwendbaar,stabiel,niet sDel,voor geb'ruikin zrrembad-en bmndingvarenen
kanopolowedstrijden,

De ZeeKano

Voo! groot wateÍ dient de kaoo lang en met e€noplopendevoor-, en achterstweng€bouwdte
zijn. Het gebnriktemateriaalis meestalvan glasvezelwaarbij de duurdercexemplarel van
kevlar vervaardigdzijn, dit maakttevenshet 'sjouwen'wat makkelijker.
De le[gte ligt tussande 4700m- 600cmen do Mte
op oagevee!60cm.De 'echte zeekatro
is vooÍzienvan rraÍerdichtecompaÍimenienen eenlenspompdie met de bandofvoet en zelf
somselektrischbediendkan worden.Eenkourpasmagmtuudijk op zoh kano niet ontbleken
Verderkan e€nroeÍ die met de voetHiend wordt je helpenom op koerste blijven, bï
zijwind kan eenkano de neiging hebbeoom bp te loeven'met eenroer is dit dan
gemakkelijkerte corrigereodan met extrakracht. Het 'mangat'ís klein om te voorkom€neen
golfmet k arhl hel spafzÊillosae*

Kano/kajalÍechnieken
Kano in het water leggen en uit het wster tillen:Voo*om bij het in het waíer leggenvan de
kano datje blessruesoploopt (eenkanow€egtal snelzo'n l5 25 kg). Til de kano altijd net
eenÍechterug varuit de benen,Als de kanovao laag(steiger)moetwoÍdenopgetild doeje dit
door de knieënte gaarl
Met tweepersoaeneeDkmo dragaois het mecsteenvoudigeen gebsuÍ door beideneeupuot
vastt9 pakkenof gebnrikte makenvan de lussenaande yoor en achGrkant.De peddelkan
tijdenshei dragenvan de kano in dekuip wordengestokenofmet de and€relTije baod
wordeoged|agen.
Als je alleeneenkano tilt dan gebeurtdat met twee handenaan€enkant vao de kuipran4
eventue€lmet ordersteunitrgvan de bovenbenen.Voor eengrotereafstandis het ook
mogelijk om de kano op de schoudarte &ageo. MaaÍ hiervoormoet de keiak eigedijk licht
zijn. Dezenethode eist veel hmdigheid en loacht en is voor beginnersafte raden.Bij eetr
langereoverdraging(alleen)kan dezemethodehandigzijn. I-v.m. de ze/aaÍtezal de bagage
apartmoetenwoadengedragen.
De boot wotdt te vateÍ gelatendoor mot de boot voorje oaarde v/alkaÊtte lopen totje met de
bal vasje voeteoop de rud staaLDan lcg je de boot in het waler door met rechteÍug; door de
knieëote gaanen de boot langzaaÉte latet zakken.Voor uit hgt watet hal€nvan de kano
geldthebelf<lealteenis de volgordedanandersom.
Ligt de kano op de u,al leg hem de altijd op z'n kop. Dit in verbandmet windgevoeligheid,
materiaalen inregenen.
Er word€nve€l foutengenaakt bij ha tillen var de kano.Vooral het niet door de knieëngaan
of de rug niet rechthourlen,komt vaakvoor.

Baststechniek
Boot in (of uit) het t

Fouten die veel vooÀomen zijn: Geel rechtemg; det door de knieirr gaaí

In- en uitstappen:
Onervarenkanovaardersdoener verstandigaanom in het begin eenplek uit te zoekenwaar
de oeverongeveerevenhoog is als het dek van de kajak. Dit geeftnametlik de gemakkelijkste
instap.Er zijo verschillendemanierenom in en uit de kmo te komeÍLHoe er in etr uit de boot
wodt gestaptzal in eqste instantiea.fhangen
van de groottevan de kuip, de soort boot en de
hoogtevan de walkant-Zorg voor voldoendebalansen let er op dat de kajak niet van de kant
geduwdwordt.
Vasthoudc[ van de p€ddel - peddelvoering:
De brcedtewaarcpje de peddelmoetvasthoudenis te bepalendoor de peddelop je hoofd te
leggenmet het middenop je hoofd. De onderen bovenaxmenmoeter nu loodrechtop elkaar
sta4 (eenrechtehoek bï de elleboog)De afstaudtussetrde hsndenen de peddelbladenmo€t
geliik zijrl AIs je meerkano ervaringkijgt, dd zal dit bïna artomatíschgaatqmaaÍ
contrcleerde peddelvoerilg/ standlla'r de balden in het begin nog Íegelmatig.
Bij het gebruikvan eeopeddeldie gedraaidebtadenheeft,zal de peddelgedmaidmoeten
wordeotijdens het vaÍeL Bï eenÍechtsepeddelhoudje de rechterhandvastop de steeletr
rrordt de linkerhandgebmikt om de steelin te dmaieq bij eenlinkse peddetis dit and€rsom

Juiste pedilelvoering

Draaien van depeddeltiiilens het varen

Voorraartse bewegingvatr de ka||o - voorqaartsc trekshg:
Het grootstedegl van de tijd zal er in eenkano vooruit wordengevaren.qt wat voor niveau
en in welke kanodisciplinedan ook, het is zaakde voor*,aartseslagzo efficiënt mogelijk te
maken.Met eengoedetecbniekhaalje meerrendementuitje slagen kom je dusverdernet
minderispanning.
PeddeldÁg:
grondenkunaenwe het volgendezeggenover de peddelslag:
Op scheepsbouwlqÍrdige
De doorhaalzo dicht mogelijk bij de boot uiwoeren.Zo parallel mogelijk aande leagte-asvan
de boot (zo smalmogelijk), andersgaater veel lcacht verloÍen in de zijwaartse.ichting' Dit
vermindertde voorwaartsesnelheid.
De boot moet zo rustig mogeliik in het watcr liggen (varen)-Bewegingenin de lengÍe-as
(stampen)en in de dwars-as(schommelen,tlmsen) vemoderende golfteastand en
verminderende srrelheid.
Om optimaatde $aieke mogelijl'hedenvaa het lichaamte benutteÊwillen wij bij iedere
peddelslaggebruikmakenvan grotespiergroepeo:
Rotatievan buik- en rugspierenenhet benuttenvan de bovenbenen.
Rompbeweging:
te bewegen(wel
Door bï het instekenaa de linkerkaat,de linkerschoudermeenaatrvor€Nr
rechtopbtijvea zitten) is het mogelijk het eeÍslegpdceltevatrde doorhaalte doenmet de
voor het gettruik r€n de glotÊ
rotatievan het bovenlichaam,buik en beenspi€reo.
spiergroepenbij eenpeddetstagís het nodig on trahet instekeode a.In eveog€stekt te
(e€Ísteg€d€oltevan 'cloorhalen').Tijdens de uitbaal links wordt de rechterschouder
houd€Nr
naarvoren ge&aaiden kan met de recht€rslaggehruikgemaaktwordenvan de rotatie.
Fi€lsbeweging
Stamp€nvan de boot kunje voorkomeodoor eenstabiolehook van het bovenlichaammet de
boot.Niet met peddelmeenaaÍvooÍ en achieÍbewegendus.Door eengoedebelastingvan
het zitvlak voorkomje daosen/ schonmeleq.Door ddens de inseek en doorhaalhet besn
aand€ zelfdekant te shelken tegcndo voetsteunwordt de lÍacht w! de peddelop de boot
oveÍgebrachlHet afuisselendshekkenvan de benenwoÍdt de fiets beweginggenoemd.
Dê vooÍwaartse tr€k|lag kent verschillentle frsen:
I$te€k:
Met geshelÍe arm instekg!, blad ver voorin steken,maarzodanigdat het blad recht
ingestok€nwor&. Het btaddirect volledig in het waÉersteken(niet ploDzend!)- Ds and€re
handis nu bezig rnet de uithaal.
Ile drbewrging:
Nadathet volledige blad is ingsstok€D,trêkhandstevigom de peddel"het blad recht
evenwijdigaande boot door het wder aekken.Iland en ondeÍam ir elkaarsverlengde
houden.De aoderehandis met de tluwbewegingbezig.

De uithadr
De uithaal {of uitrik) volgt wanneerde trekhandnet iets voor de heupis, door middel van een
snelziiwaaÍts uitsnijdenvan het peddelblad.Hand gaatomhoogtot kiÍhoogte, elleboogblijft
lager.De anderehandis met de insteekbezig.
De duwbeweging:
De duwbandna de uithaal op ooghoogte,recht naarvolen bgwegentot de arm ontspannen
gestrektis (niet oveÍstrekken).Vingers ontspamenom de pedd€lsteolhoudenen geer knik in
d9 pols makenHet is als het ware em boksbeweging.
De gehel€lreddelslagmost uiteindelijk eerlvloeiendebewegiagwordendie zonderdatje erbij
nsdgnktwoÍdt uitgevoerd.

Achteruitvar€tr er rcmm€n:
Dezetvr'eetechniekenzijn in pdncipe zelfde.Allebei gebeurenze met de achte(kaÍt vao de
peddel(nooit de peddelomdraaien).AchteÍuitvarcn:
De bewegingis omgekeerdaaddie van
peddelblad
Het
wordt
zo ver mogelijk achterhet lichsam
de voorwaartsebasisoftÍekslag.
iryezet. Het volledig draaienvan de mmp is nog belangrijkerdanbij de voorwaadseslag'
Druk de peddelnaarvo.€n door de romp te draaien.Kijk afen toe over ééNtvan de schouders
om te zien waarje vaaÉ.Door de peddellaagte houdenen eetrgroteboogte makenkan de
kanobestuurdworden-Zit r€chtopoflicht achterover.
Rerlrm€n:bij het achteruitearenwonlt eenslag gemaakt,bij het remrnenwordt de peddelil
principest'rlghouden. DooÍ snel acbterelkaarvan renkant te wissclenkan voolkomen
woÍdendaÍ de boot te veel vao koersveranderl Om eeokrachtigerremeÍfectte hijgen kan er
beweginggemaaktwoden (actiefremmen).Bij h* renrmende peddel
eenachteruitvarende
bij <leheupinsteken.

Achterwaarts shllen

acl

Fouten die veel voorkomen zijn:
*Onvoldoendeofniet tijdig bijsturenwaardoorde kajak uitbreelit
*Romp onvoldoendeindraaien.
*Balansverstoringbij aohteruitkïken,
+Bij het remnen rle peddelte ver naarachter€l insteken.

Het stur€n van de boot
Er zijn vele manierenom eeÊboot vaq riohting te lateDverandercnolbljvoorbeeld in het
gevalvan zijwind en eenloefgierigeboot, te voorkomendat de boot van richting verandert.Er
volgt nu eenbeknoptebeschrijvingxande diversemethodes.
Remmenen eÍtra slagetrraE eenkant:
De megsteenvoudigemaniervan shrrenis het steedsaandezelÍilekant eenslag makenHierdoorzal de boot de anderekant opgaandan de kant waar de slagenwoÍden gemaakt.Dit
stwer kan dan Bogwor.dgnve6terkt door aaDde anderekant, dusde kant $€ar men laartoe
wil t9 remmen.Het remmenhaalt de vaalt uit de kaoo en de voorkeurgad er naaruit om te
sturenzonderte rEmmenen vaart te minderen.
Het roertje:
Het roeÍIie (met behulpvan de peddeleeovast roeÍ nadoen)is eenstuuÍechniekdie kleine
koerscorrectiesmogelijk maakt.Tijdenshet va.en wordt de peddelaande achterkantvan de
boot in het water gestokeí.Doo! tru het peddelbladvan de kano af ofnaar de kano toe te
bewegenkan er gestuurdworden.
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Boogslag:
Dit is eenveel gebruiktemanierom te shusn.Het is belmgdjk dat dezeslagtecbnischgoed
uit te voererLer zijn daÊminder slagennodig om eenbocht te mak9n.Dit spaadeneryie.
Verderis de boogslagvaakeenvoorbercidendeslagvoor eenserievan slagen(invarcn
ke€rwater)
Bij de boogslagwordt het draaienvan de boot versnelddoor de peddelver van de boot doo. te
halen.Hierbij makenwe gebÍuik vatriets &'atal blj de voorwaartseslÁgter sprakeis
gekomen,namelijk de grotezijwaartseverplaatsingvaDde voorprmtdie te verwachtenis
wanneerde peddelver van de kano wordt doorgehaaldvoor het stuen kan dit goedgebruikt
wotdec Hoe verdervan de boot hoemeeÍefect.
Deboogslaggaataisvolgt:
De peddelwordt zover mogelljk voorin eveowijdigaanhet u/ateringestokeneo dan met een
zo groot mogelijkeboog naarachteÍengehaald(blad van de kano af; haaksop de leagteas
van de kano en het blad weernaarde kanotoe). Door de romp te &aaien en de kacht van de
peddelslagover te brengenvia de knieëneo de voetgnsleu zal de karlo draaien.De romp
draaitmeemet de slag en gaatvan voorcvergebogetr
naarachtertoe.
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omslaan & hot*n:
je dreigt om te slaanje peftlel plat op het water te leggenzoalsbeschrevelis
Pobeer wanne-er
b! de lage steun.Slaje toch oít, volg daÍ de volgenderichtlijnen:
*Na omslaansooit in paniekraken.
+Waarschuwje medekaDoëÍsdoor Íoepenetc.
*Altijd bï de kanoblijven (die <kijft), peddelbli je houden.
Omdsao dicht bij de kant:
*Boot omdraaieuin de goedestaod(kuipopeningnaarboven);
*Peddelen eventrelebagagein de kano doen;
*Kano bij de puot pakkenen naarde kant zwemmen*De kanonooit bij de kuip vastpakteí. Er loopt de meestalnog mesrwater ií.
Omslrsn op groot water:
*Ptobeereenplek te vindenom te staan(e€rstkallo bij de punt pakkenen el nad toe
zwemman);
*Als het boveo.staande
niet lukt, danzullen andeÍevaanlersvaouit hrm kano'sde boot
makeoen de vaarderweer aanboord helpen.(áe paragraafoverrcddingea).
waterv{i Ddogten
IIet waten'rij Bakcn van de kino (hozen):
Aan de wal lranuil bel water:
Allecn:. Eén punt op de *at leggenen terwijl j€ in het lr'aterblijfr de aodelEpunt beetpakke&
De kajak orndraaieozodd de kuipopeningnam benedenis gerichl Puntoaarbovenduwen,
zodathet water uit de kano shoomt gn aaarde andereprmt. Dan de punt zo ver Bogelijk ÍaaÍ
benedendu$€n. Het water stroomtnu weer terug.Herhaaldit 99npaarkeer.
T\erc€perBonên:Elk palÍ eéI1plmt beet Kajak oe&aaien en b€udelingshoog- en laag
houdentotdat de kano leegis.
Aan de wsl v.uaf de kan*De kajak op zijn kop in het water leggetretr @n putt omlaag
duweq zodathet water in dezelagepuut stroomt Sneloptillen" zodathet meÍendeelvan het
watervia de kuip wegloopl Enigekerenheftale4 ioldat de boot voldo€ndeleegis om hem
aanwal te trekk€.d.Ofde kajak ia vaarstandevenwijdig aanclekaot leggen.Kuipranó die het
verstevan de katrt is met twee handênvastpakken(Rug r€chthoude[!). Dez€kuiprand
lengzaqmqmhoot eí naarje toe trekkeoterwijl de kano horizontaalblijft. De kano stroomt
naarjou toe leeg.volhoudeq totdat deboot voldo€ndeleegis om hem aantal t€ brgngen-

ReaLlingstechnieken
Redding alleên:
Op zeemag het natuurlijk nooit voorkomeDdatje alleenbent alsje omslaat.Maar toch voor
de vlakwaterlieÍhebbers:"laat de boot eerstop de kop liggen zodater niet veel water in kan
komen",
Eenmoge[jkheid is om via het achtedek weqr aanboordklimmelL Zvam naasthet kuipja en
draaide boot zo snelen droogmogelijk overeind.Leg de peddelvlak achterhet kuipje neer
en brengdezezo ver nogelïk naaréetrkant uit met het blad vlak op het water-Klim nu op
het achterdek(steuend op do peddel)terwijl je de peddelstevigt€gende achtetrandvan het
kuipje klemt. Als je liggend op het a.hterdekbeÍt geklommerschuife languam nÁarde kuip
loe. Ganu vtak achtcrhet kuipjc zitten mst de benenaanweerszlidenin het water. Probeernu
éénvoor én je b€nenin het kuipje te bÍengeneo ga in de boot zitlea. Ëénb€€nmoet over de
peddelheen"dd is erg lastig.
ofde deklïn@ vastzetteq,naast
Nog eenanderemanieris de peddelondeÍde Íes€rvepeddels
het kuipje hangetrmet de rug naarde peddel(in het water dus)er vervolgenséénvoor éénje
benenin het kuipje te zwaaietr-Om me.erdrijfrermogeo aande peddelte gevenis er een
uk (p€ddelvlerk)te koop die preciesoverhei blad heenpast.Jekan ook eer
opblaa$berc
bevestigen.
zwemvesÍals drijye! atn het pêddelbtrad
In de praktljk zal moetel blijken ofdeze methodenook werkelijk lukken bij elke vaardereo
gunstigzijr (vennoeid;golven;stijve spieren).Beter is h€t om dit
ofde omstandigheden
soort situatieste voorkomen.
Twee personcn:
Eenrcddingwordt eenstuk gemakkelijkeralsje met twee of qleerpelsQtreaM. Het is dan
mogeliik om €gnboot te hozenop het waler. Inje eertje kunje dat alleendoenwalneerje een
pomp iu de kano hebt.
X-REDDING.
IIet behee$enr'al dezeÍedditrgis eetrvqpliahting voor iederezeekajakvaader(ofgroot
open{atet. Het €envoudigstis het omjc boot naastde omgeslagenk4iak vanje kameraadte
brengenHaal z'n peddeluit het wateren laatje kameraadaande boegvanje kajakhangen.
Indier hij hi€ftoe il1 $aat is kan hij eveÉueelassist€rËtbij het dvta$ oveÍ het dek tekken vao
liggsndekajak. De tweebotenvotmeunu op elkaa liggend de letter X.
zijn otrdeGteboven
'hippen" shoomt het \ ateruit de
Door deboot vm de dÍeDkelingeenpaarkeer op en aeerte
kuip en maakje dezeboot weer helemaalleeg,Draai de legekajak om en laêt hem met de
kan nu met
voorpuntin de richting Yanje achtexchipweer in het v,/aterzakken.Jel<ameraad
de bedenvooÍuiten ds tweg kajaksals slempunt onderde armenweeÍ in de kuip kmip€n. Bij
botenmet waterdichteschotteuof grote&ijflichamen kan er veel minderwater in de boot
kotrlen,dit maslÍ eenreddiogsinpeler.

Waar ]vordt de kano van gemarkt?

Polvester
met glasvezelversterktekursthars (polyeste, is het meestggbruiktemateriaalom kano'svan
te bouweí . Dit leved eenkano op van gemiddeldeslagbestendiglei{ vormvastheid,gewicht
en oriis.

Kevlat en Koolstof
eenkano gemaaktvan kunsthals,versterktmet eetrcombinatievan kí'vlar- en koolstoftezels
is zeerlicht, zeervormvast,nogal slaggevoeligen zeerduur.
Eennog beterreslÍtaat wordt verkregend.m.v. eenvacuiimmal.Door overtollig harsweg te
zuigenwordt er materiaalniet alleenlichter maarook oog eenssterker.Naasthet teveelaatr
harswordt behorendan ook luchtbelletiestot het vededeo.Vacuiim getrokten kano'szijn wel
eenstuk prijziger.

PolvethhDeen
Het polyethyleendat voor de vervaardigingvan kano'swotdt gebruikt is vaak a{komstigvan
gerecycledePET flessen-De kano's dio hiervan gemaaktwordenhebbeneeÍrlagere
vormvasthei{ zeeÍgrote stagbestendigheid,
hogergewicht,en wat lagereprijs. Dit matedaal
werd van 1980veel gebruikt voor kano's die b€standmoetenziid tegeoruw gebruit zoals
wildwater kano's.

Tegenwoordigwordenvele tosrkano'sen zeekano'svau polyethyleengemaakt Ze zijn de
laatstejaren eenstuk stijver gewondeD
a! afgezienvan de duremalkosienen hoge
machiÍekostenzïn de grcndstoffe( voor dezekano'szeervoordeligte noemeD.Daamaast
maaktpolyethyl€eohet de fatrrikaotmogelïk om grot€aantallfi tÊveryaardigen.

Ifout
eer houtenkano (laagiesfinaer m6t watsrvasteliim tuss€ntwee mallen geperst)is zeermooi
(ondeftoud!), uiterst lichl, zeervomvast, zeel slaggevoeligen ongelooflijk duur.
Er bestaalsitds kort om eennieuweNederlandsebouwerdie horÍ met epoxyha$eo glasvezel
combineert.Hierdooris het eindFoduct Íiet alleenlichter maarook nog eens
oaderhoudsvriendelijk.De naam"macboat.

Hulpmiddelen
Sprueil
Om te voorkomendatje kano bij eenaardigwindje ofregenbui lan boveoafgevuldwordt
zijn de kuipenvoorzienvan eenopstamderand waarjo e€nspatzeilomheonkunt klmmgnDezespatzeilenof dekjeszijn meestalvan eensoortnylon en ájn er in divere maten,al of
niet vootzien van eeÍ rits zodatje dezegemakkelijkin en uit kan stappen.Bij zware
rcgenbuienen golvendraagje de anomkoverje spatzeilom te voorkomgDdat er wat€r naar
birmensijpelt Eeo spatzeilkost tussende 40 & 110euro.
Peddels
Het model peddethoort bij de boot Zo gebruikje de koÍrer€wild$aterpedtlelde dito
wildwatertano er de vlakwaterwebsftijd ste€lweer bij de snellek1 of snelletoerkano.
De peddelslaaí zich osrstscheirlenin de Pagaaien(balvepeddelsvoor de openkano) sn d€
in
peddelsmet dubbelebladen.Beide groepenwetenzich daarnaverderte onderscheiden
talloze t ?enVoor eengo€depeddelbetaalje al sneltussende 80 & 300 euro.

ZwemvesÍen
Er zijn zwemvestelrte koop in vele sooíeo eo kleurenen vaakzelfs toegespilstop het soort
u/aterdatje wil Mwingen,
Eenzwemvestkaí betvolgeodebieden:
o Dríjfuermogen
bij kanopoto)
Bewherning (denkaantakken ofhet invarcn op de tegenstander
"
o Interactieveveiligheid (opbergvakvoor mes,carabins of sleeplijn)
Let bi; de aankoopdat het v€stvoldoeadebewegings\rijheidbiedt (de ruimte bij de arnen is
veel groterdanbij stanilaardzwemvestetr),dat het gemaaktis van sterkmateriaal(coldurais
vaaktoegepastdoor de sterkeslijtvastheidvan dezestoDe! dat het goedverstelbaaris,
vergeetnia datje in de winter of op wildwaÉereenneopreenpak ofdroogpak draagÍ.

(AllÍoEd zwemvest).

Heltren
kunnel niet zonderdezepaole!Wildwatervaarders,brandingsurfersen rodeospecialisten
Let op eengo€depasvomr,mogelijk wil je voor de winter nog eenneopteeDmuts eronder
aantrekkecËen degelijk en goedinstelbaarafsluitbandjcis minstensm belangrijk.
Voor eenhele betaalie rond de 50 & 120euro.

,rra
:ÍfiÍi

rtàe

Soorten kano's & hun prijzen.
Allrormd kano
€ 300- 1100

Zn*uto
€ 1000- 3500

Wildwaterkano
€ 600- 1200

Vlakwatertogrkano
€ 500-1400

Canadees(openkano)
c 1400 3000

Kino kopen?
Jehoeft natDurlijkoiet gelijk eennieuwekano te kopen,het is wijs om eerstte gaanvarenbij
eenverenigingen kijken watje leuk vindt. vaak kanje gebruik makenvan diverse
clubkano's.
markt, zodaÍje met eeÍ kleine hveste.ing toch alvastmetje eigel
Er is ook eentweedebands
boot kunt varcn etr later al$og e€Ílandertype koopt die beterbij je past.

TIP: Kijk tijdeDsde wintermaandenook eensgoedrond op de tweedóandsmatt ook binnen
kano'sen aanverwadeartikele&
de kanovercnigiÍggnis eenlevendigehandelin tweedehaads

Welk DiscipliDe h welke kÀno?

Hierondsrvolgt eenHeire opsommingom het te verduidelijken.

soorlfi!ffi
kanaalen plas, recÍeatiefvarcn
vlakwaterwedstrijdenen marathon
wildwater, recreatiefvaren(WW2)
wildwater, spodief vareo(WW3-5)
wildwater, afuaartwedshijden
wildwater, slalomwedshijdenslalom
zwembad,kanopolo

groot openwate., rivieren
bnnding

XK

vlakwater,combi,vlakwater,toerkaÍo, Canadese
kano (polyest€r)
K1, K2, K4, Ci, C2 (hout,polyestei,kevlar)
wildwater kano @olyethyleel),openkano met
spatdekof luchtzakken
korte wildwal€rkano(polyethyleen),openkano
solo met luchtzakken.
afi/aartKi, Cl (kevla/koolstoo
Kl, Cl, C2 ftevlar/koolstof)
koite polo kaÍo (polyester)
zeekano@olyester,Kevlar. po1)EtÍylsen),met een
zeekanku je wel op vlak water \areo.
zeekano(polyester,kevlar, polyethyleen),open
kano met spatdek
korte wildwaterkano(polyethyleen)of speciale
surfkanomet hoog opgetrokkenvooÍkant en uite$t
olatte onderbodem.

De NederlandseKano Bond
De NederlandseKaDo Bond is eer erkende landelijke sportbond voor persoonlijke leden
elr voor kanoY€renigingen.
Z€ komt op voor de belatrgenvan kaÍtovarendNederland door:

.
.
.
.

het onderhonden yan contactet met oyerheden. znsterbondet en
waterbeheerdors
deelnsme aan aliv€rse vormen van oyerleg op letrdelijk en regionral nivea!
met het doel de instaddhouding etr uitbreidiDg vàn kanoroutea ê[
karov.armogelijkheden
het tritbrengen van &drri€ze! ten waterschappetr, ruilve.kavelingcommissies
eaz.
het orgNnfueren vrn k&nowedst jdsport in de diverse discipliÍes;
hêt opleiden tot VWS erketrde diploma's voor ketro/kejektechniech krderi
tet direct en iÈdirect otrdersteutretrv&tr de ssngeslote[ verenigitrgen en haar
per3ootrlijke ledeÍ

Wat ziitt de voo lelen ran het lidmaatsehap?
Wat hrijg je?
.

Ledetr pas, de Nationale sportpasmet het NKB logo. Deze pas geeft vele
kortinger diÊ direct op je rckering wordên gestort.
. Je lidmaatschapsgeldr€tour via kortingcí met de Nationale Sportpas, Onder
andere: AD, Expert, NS, Oad Reizen, Ohra Bank, Orange, Oxxio, Perrysport,
Total, Unilever, zilveren Kruis Achmea, Lotto en Sportweek. Kijk voor meer
informatieop www,naÍional€sportpas-íl
. Informatie
. Opleidingen voor diverse disciplines
. Kanoroutes
. Organisatie van tochten voor diverse kanodisciplines
. Het magazine Kanosport
. Informatie op de website er binnenkort ook in het digitale clubhuis
o Wedstrijden van diverse discipt;nes
. Een aantal zaken tegen geritrgevergoeditrg; O.a. wedstrijdlicentie en
verzekeringen
. Kortiag op wildwaterbaatt Dutch Wate. Dreams ill zoetermeer

Wat doet d€ NedertiÍdse Katro Botrd nog meeÍ?
OpeÍr houden kanovaatwegen
Bèlangenbehartiging en stimuleriog kanovaren itr Íuimstê zin van het woord
Publi;ties en voo.lichting door middel van o.a. het magazinekanosPort,
digitale nieBwsbrief, jaarboek met evenementen,website' Binnenkort int'anet
voor leden, kader en verenigitrg€n
Orgatrisatievall acÍiviteiten door diverse commissies op gebied van recrcatie €n
wedstrijdspoÍ eo opleidingen
Organiíatie van activiteiten door diverse commissies vao de wedst.ijddisciplines
Ontwikkelen van vaardiSheidsbr€vettenet rijkserkende instÍuctednlttainers
opleiditrger
Siimuleren, ontwikkelen en ondersteuÍrenvan breedtesportactiviteit€n
onde$têunen van verenigingen bij ontwikkel€n beleidplannen oP verschillelde
Taakgebieden
Oncleisteunenbouwplannen en geven van reoteloze leningen aan verenigingeo
via OntwikkeliÍrgsfonds
Uilwisseling van leden onderling
Voor kaderleden organisatie van een jaarlijks colgres
Regionale ve.tegeqwoordigers en samenwerkingmet diverse partijeÍ
Ontwikkel€n vaÍt kaÍoroutês en kanosteunpunten
Organisatie wedstrijdsport
Coórdineren van aanvraagteruggave Ecotax voor ver€nigingen
Ontwikkelde kênnis van w€dstrijdsport wordt doorgegevenaan de breedtesPoÉ
Samerwerking met diverse andere sportbolden o-a. NebasNsc' watersPortbold,
Roeibond, Wandetsportbond,Klim- e!- Bergsportbond' Krachtsportbond'
ZwemboÍd, OtrdeÍ\taterspoÍtbolld
ondersteuning NKB doo; NOC/NSF, NISB, prcvinciale sportraden, olympische
steunputrten,intemationale bonden eo nog veel meer
spreekbuis naaÍ ministeri€ Vws, provincie, waterschappen'mediaen
samenwgrkirg met bedrijven kanobraache
Aanvragen subsidie voor oítwikkeling van de sport eÍl divers€ activiteiten
ínformatiebron voor leden. vele instanties etr media
Same{werkiÍg mêt diverse onderwijsinstituten als stagebedrijf
Veel leden doen werk àls vrijwillig€Í vooÍ sndere leden
Mis j€ Íog iets? Laat het ons weten

Lial vorder
- Persoonlijk lid
één lidmaatichap voor 3 geziasleden,vonend op hetzelfd€ adres'
all€ opgegevengezinsleden ontvangen de Nationale SpoÉpas'
- vis een kanove.enigitrg die is aangesloten bii de NKB
all€ leden van verenigingen die zijn aatgesloten bij de NKB zijn automatisch NKB-1id.
n e N a l i o n a l eS p o r l p a s .
A l l e l e d e no n t v a n g e d
Hiermee ontvaag j1 kortilgen bij divirse bedrijven. Je moet wel eerst de pÀsactiveren
op www,naÍionslesPortPns.ílJe steuat ons als bond dóor je nummer te activeren via de site van de Nationale
SDortDasWanneerje wilt meedoênaan wedstrijden heb je €en licentie nodig. De kosten:
Wedstrijdlicentie, aaogeYraagdvoor 1 februari 2008: € 25'00
Wedstrijdlicentie, aangevraagdna I febmari 2008: € 15,00
Voor hei aanvragenvan een wedstrijdlicentie is per l-1-2008 geen pasfoto meer aodig.
Voor meerinformatie en verenigingenbij jou in de buuÍt kijk je oP wrvw'nkb'nl!!

