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Op internet is een groot aantal sites over (zee)kano's en kanoën te vinden. Hieronder volgen een paar suggesties. 

       Berichten aan zeevarenden: http://www.defensie.nl/marine/hydrografie/baz/ 

       Seakayaker.nl: www.seakayaker.nl/HTM/Literature/index.htm 

       Overzicht soorten betonning Wikipedia  

       Voorspellingen Rijkswaterstaat hoog- en laagwater Nederlandse kust: getij.rws.nl 

       QuickTide: per plek hoog- en laagwatertijden en waterstanden op wantijen www.QuickTide.nl 

       kaarten, hoog- en laagwatertijden en waterstanden op wantijen www.nautin.nl 

       Diverse watergegevens zoals golfhoogtes, stroming, temperatuur, e.d.: 

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata_waterberichtgeving/watergegevens/ (voorheen www.actuelewaterdata.nl) 

       Hoog- en laagwatergegevens, stromingsgegevens op het Duitse Wad: www.bsh.de  

       Allerhande informatie, waaronder juridische, over het Duitse Wad: www.wattenschipper.de  

       Uitgebreide informatie over het Wad ook van belang voor zeekanoërs: http://www.wadvaarders.nl/, 

       Uitgebreide informatie over het Wad: www.waddenzee.nl/, 

       http://www.waddenzee.nl/Het_Weer.10.0.html met veel links over het weer in Noord-Nederland 

       weergegevens en voorspellingen: http://www.wetteronline.de Een zeer uitgebreide site voor weerkundigen met Europese weergegevens 

en voorspellingen 

       http://watersportwijzer.nl de site van Nora Schram met allerlei informatie voor de watersporter 

       Verborgen op de site www.waddenzee.nl zit een bestand met een overzicht van de informatiebronnen over het Wad wat betreft de 

kustwachtposten, het weer, waterhoogtes, e.d. Alleen via Google te vinden als je zoekt met “Waddenzee.nl meteorologie” 

       http://www.watersportalmanak.nl/ watersportsite met o.a. info over kaarten, getijden, enz. 

       Bronnen informatie weer, waterhoogtes e.d. op het Wad:  www.waddenzee.nl/..weers-_en_windverwachting_waterstanden.pdf 

       Algemene informatie over kanoën in Nederland en Europa http://www.kanoweb.nl/ 

       Informatie over de GKV en de zeekanogroep van de GKV: http://www.groningenkv.nl 

       Informatie over de kanovereniging Onder de Wadden: http://www.onderdewadden.nl/ 
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       Informatie over de zeekanogroep binnen het watersportverbond: http://www.watersportverbond.nl/over-ons/bestuur-raden/platform-

kanosport, opleidingen: www.nzkv.nl 

       NKB zeevaren is onder gebracht bij de Commissie NZKV: www.nzkv.nl 

       Exameneisen en syllabi zeevaardigheid zeekanoën(ZV+ZVE): www.nzkv.nl 

       Informatie over Toeristische Kano Bond Nederland: www.tkbn.nl 

       Informatie over Peddelpraat: www.peddelpraat.nl 

       Marifoonprotocollen: www.prosailing.nl/downloads/marifoon.pdf 

       Marifoonkanalen: http://www.maritiemewereld.nl/Marifoonkanalen%20en%20Frequenties.pdf 

       Gunstigste vertrektijden uit havens i.v.m. hoog- en laagwater: www.watersportalmanak.nl/artikel/vertrektijden-jachthavens 
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