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Tochtvoorbereiding 
laatst bijgewerkt: 13 januari 2011 

Een tocht die je wilt gaat maken, moet je voorbereiden en plannen. Dat moet al min of meer 

voor een vlakwatertocht, maar voor een tocht op zout water komt meer kijken dan je spullen 

pakken en op weg te gaan. 

Een tocht bereid je thuis voor: 

Welke route wil je varen?  

Wanneer is het hoog en laagwater?  

Hoe is de stroming op verschillende tijdstippen? 

Hoe is de weersverwachting (wind en onweer)? 

Wat is je vluchtroute bij onvoorziene omstandigheden? 

Zie Navigatie in de kano op het Wad hoe je dat uitzoekt (maar lees eerst dit uit).  

Afhankelijk van het soort tocht, het weer en het jaargetijde zoek je de kleding die je aan wilt 

trekken. Reservekleding die je mee wilt nemen, berg je op in waterdichte zakken. Bedenk wat 

je aan eten en drinken onderweg mee wilt nemen. Denk daarbij niet alleen aan wat je wilt 

nuttigen tijdens een pauze, maar ook aan water of ander drinken en eventuele versnaperingen 

als mueslirepen voor tijdens het varen. Vooral bij wat wildere golven kun je behoefte hebben 

aan drinken om de zoutwater-smaak in je mond weg te spoelen. 

Loop verder het lijstje in het hoofdstuk materiaal af om te zien wat je wilt of moet meenemen. 

Als je met een tocht meegaat, die is georganiseerd door een kanovereniging of een landelijke 

kano-organisatie wordt de tocht 

natuurlijk door de tochtleider 

voorbereid, maar het kan geen 

kwaad om ook zelf na te gaan langs 

welke boeien de route gaat, 

wanneer het hoog- en laagwater is, 

hoe de stroming is tijdens de tocht, 

wat de waterhoogte op de platen zal 

zijn op verschillende tijden en wat 

de weersverwachting is tijdens de 

tocht. Maak een tijdsplanning, 

waarbij je rekening houdt met de 

verwachte vaarsnelheid en ga na of 

je daarmee uitkomt wat stroming, 

waterhoogte op de geplande 

vaarroute, invallende duisternis, e.d. 

(zie Plannen van een tocht). 

Andere zaken waar je eventueel op moet letten zijn bijvoorbeeld bedieningstijden van sluizen, 

openingstijden van jachthavens en verwachte omslag van het weer. Als er een kans is dat je in 

het donker of in de schemering terug komt, neem dan zekerheidshalve verlichting mee. 

Als je een GPS, mobiel, marifoon, verlichting of digitale camera mee wilt nemen, zorg dan 

voor opgeladen batterijen en zoutwaterbestendige bescherming.  

In De organisatie van een zeekanotocht wordt de voorbereiding van een tocht stap voor stap 

doorgenomen. Ook al ben je geen tochtleider, neem goed kennis van wat er allemaal komt 

kijken bij het voorbereiden van een tocht en pas toe wat op jezelf van toepassing is. De 

onderdelen die alleen voor de tochtleider van belang zijn, zijn cursief gezet.  
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