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wadkanovaren.nl
Literatuur en internetsites m.b.t. kano’s en kanovaren op zee
Veel informatie is op internet te vinden, maar dat maakt instructie- en naslagboeken
nog niet overbodig. De lijst hieronder is onvolledig en geeft weer wat ik in mijn
directe omgeving heb gevonden aan Nederlandstalige literatuur. Daarnaast is er een
keur aan buitenlandse boeken over zeekanoën.
Daarnaast een paar online tijdschriften over kanoën en onderaan de literatuur die van
deze site is te downloaden.

Nederlandstalige boeken (van recent naar oud gerangschikt)
Over kano’s en kanovaren:
• De recente cursusklappers voor zeevaardigheid van de NKB zijn via de NKB te
•
•
•
•
•

•

•
•
•

verkrijgen, zie http://www.nkb.nl
Gerard Tel – Overleven voor kanovaarders, overleven in een nat, koud en winderig
milieu (2010), GKV Groningen, zie http://www.groningenkv.nl
Elko Knobbe – Reddingstechnieken (2009), NKB, GKV Groningen, hier te
downloaden: reddingstechnieken.pdf
TKNB – Praktische kennis voor zeekajakvaren in Nederland (TKBN isbn 978-9078247-07-4, 2008), zie ”shop” op de website van de TKBN: http://www.tkbn.nl
TKBN - Basistechnieken voor (zee) kajakvaarders (TKBN isbn: 987-90-78247-012) zie ”shop” op de website van de TKBN
Johan Loots – Zee Kajakken, essentiële informatie over uitrusting en technieken
(2002, Veldman Uitgevers, isbn: 90 5920 053 5) , uitverkocht, soms bij de Slegte of
in de ramsj
Jan Eggens – Kanovaren, bootkeuze . peddels . vaartechniek . kanokamperen .
hulpmateriaal . veiligheid . VVV/ANWB-routes (Hollandia, isbn: 90-6410-104-3,
2000)
Elko Knobbe – Kanovaren op ruim water (Hollandia isbn: 90 6410 100 0, 1991),
uitverkocht, soms bij de Slegte
Piet Guijt en Jan Eggens – Brandingvaren met kajaks (Hollandia, isbn: 90-6410096-9, 1990)
Derek Hutchinson – Zeekanovaren (Kosmos isbn: 90 215 9370x, 1987),
uitverkocht, soms bij de Slegte

Over navigatie en marifonie:
• Toni Rietveld en Adelbert van Groeningen – Kustnavigatie, Handboek voor

instructie en praktijk (Hollandia, isbn 90-6410-320-8, 1997)
• Richard Vooren – Leidraad voor marifonie (Het Goede boek, isbn 90-240-0668-6,
1995)
•

Wateralmanak deel 1 regelgeving en tips, ANWB isbn 978-90-18-02768-1, 2009
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(jaarlijks verschijnt een nieuwe versie)

Internet:
Een paar online tijdschriften zijn op onderstaande links te vinden, maar er zijn er
ongetwijfeld meer:
http://www.zeekajak.info/
http://www.seakayaker.nl/HTM/Literature/index.htm
www.kanumagazin.de.
www.seapaddler.co.uk
eigen literatuur:
In de loop der jaren heb ik verschillende artkelen en instructies geschreven.
Deze zijn gratis te downloaden in pdf-formaat via deze site (zie keuzemenu en
onderstaande links:
• witlicht.pdf over het goedkoop maken van een rondschijnend witlicht voor in
het donker (2006).
• slepen.pdf over hoe je moet slepen en een sleepkabel kunt maken (2006).
• techniek.pdf alle delen cursus stuurtechniek gebaseerd op de masterclasses
van Nigel Foster (2007) 18Mb
• stuurtechniek1.pdf deel 1 Inleiding cursus stuurtechniek
• stuurtechniek2.pdf deel 2 masterclasscursus stuurtechniek: Lage Steun en
Opkanten.
• stuurtechniek3.pdf deel 3 masterclasscursus stuurtechniek: Boogslag en Lage
steun stuurslag.
• stuurtechniek4.pdf deel 4 masterclasscursus stuurtechniek: Hangende
trekslag en Zijwaartse skull stuurslag.
• stuurtechniek5.pdf deel 5 masterclasscursus stuurtechniek: Staartstuurslag,
Roerslag, Dufec en Boegtrekslag
• stuurtechniek6.pdf deel 6 masterclasscursus stuurtechniek: Hoge steun en
praktijktoepassingen
• Navigatie-wad.pdf Navigatie op het Wad (2007); over het navigeren op het
Wad, het gebruik van hulpmiddelen, zoals waterkaarten, boeien, kompas,
GPS, stromingen, eb en vloed, e.d. (heeft als basis gediend voor het hoofdstuk
navigatie op deze site)
• peddelkeuze.pdf een literatuurstudie over peddels (2008).
• weerwijzer.pdf het weervoorspellen op gond van wind, luchtdruk en
wolkpatronen (2010).
• rechtenkanoër.pdf Rechten en plichten voor de kanoër op het Wad (2010)
overige literatuur te downloaden:
• BPR.pdf Binnenvaartpolitieregelment(2010)
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• Uittreksel Handboek Marifonie voor kanoërs in het waddengebied
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