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Voorwoord
Deze reader bevat praktische informatie voor tochtleiders die kanotochten leiden in en
rond Amsterdam. Er bestaan checklists voor tochtleiders (bijvoorbeeld bij Peddelpraat) en
deze zijn zeer nuttig. Het doel van deze tekst is niet om die checklists te herhalen maar
juist om, aanvullend, ook informatie in tekstvorm te te verstrekken, specifiek voor
Amsterdam en omstreken. Ook richt de tekst zich op Kanovereniging Zeeburg (ook
bekend als KVZ of KV Zeeburg), een bijzonder actieve vereniging vlakbij het centrum van
Amsterdam.
De reader is geschikt voor tochtleiders van diverse niveaus (grachten, binnenwater, IJ,
IJmeer, Markermeer). Bewust is er geen scheiding gemaakt in niveaus, want de reader is
ingedeeld op onderwerp, bijvoorbeeld sluizen, en het is niet zinvol om dat te scheiden in
de sluizen die je in het binnenwater tegenkomt en de sluizen die je ook bij groot water
tegen kan komen.
De meeste tekst is in leesbare (althans, dat is de bedoeling) tekstvorm maar in sommige
secties, vooral bij opsommingen en instructries, was het toch handig wat puntenlijstjes op
te nemen.
We wensen je veel leesplezier en vooral ook veel plezier met het leiden van tochten in en
rond Amsterdam.
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Inleiding
Amsterdam is één van de aantrekkelijkste steden voor de kanosport. Er zijn zoveel
grachten, er is zoveel vaarwater, dat ook al vaar je meer dan één keer per week, je toch
steeds een andere route kan varen.
KVZ, in Stadsdeel Oost maar dicht bij het centrum van Amsterdam is een prima
uitvalsbasis. In pakweg 20 minuten ben je op de Amstel en de hele stad ligt voor je open.
En peddel je 20 minuten de andere kant op dan ben je op het IJ en vaar je op groot water.
En als je naar het Centraal Station wil dan ben je daar ook in 20 minuten, en kan je de
westkant van de stad verkennen.
Er staan vaak 5 tochten per week op de drukgevulde agenda van KVZ
(http://kvzeeburg.nl/activiteiten):
• een ‘rustige’ tocht op de dinsdagavond (19:30 – 21:00)
• een ‘rustige’ tocht op de woensdagavond (19:00 – 21:00)
• een medium tocht op de woensdagavond (19:00 – 21:00)
• individueel varen op de Amstel, op zaterdagmorgen (10:00 – 12:00)
• langere tochten, met één of twee pauzes, op zondag (start vaak om 11:00, maar
dat kan ook een ander tijdstip zijn, afhankelijk van de tocht)
En dan zijn er nog KVZ kajakweekenden.
Behalve de tochten op zaterdagmorgen worden al deze tochten geleid door een
tochtleider van KVZ. Deze reader hoopt hen te helpen bij de tochtleiding. Behandeld
worden: de planning, de aankondiging, de voorbereiding, de tocht zelf, de afsluiting. En
daarna worden specifieke situaties in Amsterdam beschreven: grachten, bruggen, ponten,
sluizen, overdrachtpunten en uitstapplaatsen.
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Deel 1
Tochtleiding
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Tochtplanning
Er zijn diverse boeken over tochtplanning en navigatie geschreven, specifiek voor de
kajak. Meestal voor zee, stromen en getijden, maar er zijn ook boeken gericht op rivieren
en meren. Tochtleiders worden aanbevolen eens zo’n boek te lezen.
Dit hoofdstuk geeft vooral de praktijk voor KVZ in Amsterdam weer.
De aanbevolen methode voor het plannen van een tocht is als volgt (in de vorm van een
puntenlijstje):
1) Plan eerst de te varen afstand. Dit is:
• voor de groep ‘rustig’, 2 uur: circa 10 kilometer
• voor de groep ‘medium’, 2 uur: 12 tot 14 kilometer
• voor de groep ‘rustig’, 1.5 uur: circa 7.5 kilometer
• voor de zondag: dit kan variëren. Omdat je één of twee pauzes inlast kan je flink
meer varen. Tochten in de category medium zijn vaak ca. 25 km. Plan tot 30
kilometer voor een ervaren groep, tot 15 kilometer voor beginners
2) Gebruik de site www.afstandmeten.nl
• het is handig om hier een account aan te maken (want dan kan je ook een tocht
opslaan en delen)
• ook handig van deze website is dat je een satelliet achtergrond of de OpenSea
achtergrond (met boeien) kan kiezen
• zet de “bordjes” aan, elke kilometer
• zet, in het menu rechts, (misschien eerst uitklappen), in het submenu “plannen”
automatisch plannen uit (anders krijg je routes over het wegennetwerk)
• plan dan de route, klik, sleep, klik, begin opnieuw, klik, sleep, klik, klik, etc. totdat de
route zo lang is als je hem wilt hebben en je tevreden bent over het resultaat
• sla de route eventueel op, of print hem uit, of onthoud hem gewoon als je de weg
goed weet in Amsterdam
3) Maak de route desgewenst toegankelijk in het KVZ route archief in afstandmeten.nl.
Bij opslaan van een route in afstandmeten.nl :
• Geef een duidelijke naam (bijvoorbeeld: “Rondje IJburg”). Zet (KV Zeeburg) achter
de naam – dan kunnen jij of anderen ook op routes zoeken van KVZ. De volledige
naam is nu dus: Rondje IJburg (KV Zeeburg)
• Geef aan dat het om “Kanovaren” gaat,
• Maak de route publiek
• Dan kan je de link delen, bijvoorbeeld:
www.afstandmeten.nl/index.php?id=1569762
• En gebruikers kunnen nu ook jouw route vinden als ze zoeken op routes van KV
Zeeburg
• Maar je kan de route ook privé houden en toch de link delen (er komt dan een key
achter de link)
Houdt daarnaast rekening met het volgende.
Zijn er aandachtspunten in de route? Ponten, sluizen, overdraagpunten, een oversteek
van een vaargeul? Hierover staat meer informatie in deze reader.
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Weet je vooraf niet welke deelnemers er meegaan? Dit is vaak het geval op de
dinsdagavonden en de woensdagavonden. Houd dan rekening met alternatieven in je
tocht: plan een route die je gemakkelijk korter (of langer) kan maken. Dit is overigens ook
belangrijk als je de groep wél kent: een goede vaarder kan een dag bijvoorbeeld niet zo
lekker zijn. Deze alternatieven worden ook wel escape routes genoemd.
Ook wel fijn is het om een route te plannen die anders is dan de route die de week ervoor
is gevaren. Als je niet hebt meegevaren, informeer dan bij de betreffende tochtleider over
de route – en ook over bijzonderheden zoals nieuwe deelnemers.
Het is vaak nuttig om heen een moeilijke route te plannen (bijv. tegenwind) en terug een
makkelijke route (bijv. meewind).
Is de weersverwachting bekend en is er kans op onweer? Plan dan een route door de stad
met voldoende schuil- en uitstapmogelijkheden. Zie ook het hoofdstuk over het weer
verderop in deze reader.
Houd in vanaf augustus rekening met de schemering: het wordt elke week snel eerder
donker. We varen nooit zonder licht in het donker, en ook steken we nooit een vaargeul
over in het donker (ook niet met verlichting). Zie ook http://www.zonsopgangzonsondergang.nl/
Het plannen van een dagtocht is complexer dan het plannen van een 2 uur durende
avondtocht. Plan pauzes in, op de gewenste tijdstippen en op de gewenste plaats. Elke ca
2 uur moet een pauze ingepland worden – dit mag ook een drijfpauze zijn, maar er moet
ook gelegenheid zijn voor de zogenaamde biologische pauzes. Let op dat je niet zomaar
ergens kan stoppen – in en rond Amsterdam is het vaak moeilijk om goede in- en
uitstapplaatsen te vinden. Zie ook meer informatie verder in deze reader. Bij langere en
zwaardere tochten moeten de pauzes voldoende lang zijn (drie kwartier of een uur).
Er zijn ook dagtochten die niet op de locatie van de vereniging beginnen en/of eindigen.
Je bent dan als tochtleider ook verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer van
deelnemers en kajaks. Je kan hierbij denken aan de trailer, regel dan een auto met een
trekhaak, en een automobilist met ervaring. Ook kunnen kajaks kunnen op daken van
auto’s vervoerd worden, maximaal twee per auto. Ook hiervoor moeten de auto’s geschikt
zijn, de spanbanden aanwezig en in orde, rode vlaggen, automobilisten, en plan een half
uur tot een uur extra.

Aankondiging
Als de tocht is gepland, en het gaat om een tocht buiten de reguliere dinsdag- en
woensdagavonden, dan kan de tocht op de agenda worden gezet. Over het algemeen is
dit al gedaan door het tochtenteam, dat je eerder gevraagd heeft om op die dag een tocht
te plannen. Maar ook dan – kijk even in de agenda, misschien moet het tijdstip of de
bestemming worden aangepast.
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Dan wordt voor zondagtochten of andere niet reguliere tochten een zogenaamde bazuin
gestuurd (dit is een mail aan bazuin@kvzeeburg.nl). Doe dit ruim van te voren (liefst een
week vooraf, of eerder) zodat leden erop attent gemaakt worden en er rekening mee
kunnen houden in hun eigen agenda.
De bazuin mag je indelen zoals je wil, maar over het algemeen staat er vrij concrete
informatie over:
• de datum, het verzameltijdstip, het vertrektijdstip en de verwachte tijdsduur
• de bestemming
• de zwaarte van de tocht – het vereiste niveau van de deelnemers
• de uitrusting (wel/geen wetsuit of droogpak, lunch, drinken, geld, verlichting, etc.)
• of aanmelden verplicht is (over het algemeen is het fijn dit wel te doen – bij
afgelasting kan je de aangemelde kajakkers een berichtje sturen), en zo ja, tot welk
tijdstip de tocht afgelast kan worden en hoe dit wordt gecommuniceerd
• condities waaronder de tocht wordt afgeblazen
• je naam, e-mail adres en eventueel telefoonnummer (de contactgegevens staan
namelijk niet op de publiek toegankelijke kalender)
• optioneel kan je als service voor buitenlandse leden ook een Engelse vertaling
opnemen. Maar de meesten van hen kunnen wel een beetje Nederlands lezen – je
kan ook een korte samenvatting opnemen
Het volgende hoeft niet in de bazuin zelf, maar kan je als follow-up versturen aan de
deelnemes die zich aangemeld hebben:
• bij twijfel over het niveau kan je vragen naar hun ervaring, of kan je hen bellen
• bij weekenden of bij veel deelnemers is het verstandig aan kanovaarders zonder
eigen boot te vragen welke clubboot ze willen gebruiken
• eveneens bij langere tochten kan je vragen om een telefoonnummer van een relatie
die je kunt bellen in geval van nood
Denk, als extra service, ook nog aan het volgende (voor de bazuin of de follow-up)
• bij zonnig weer en laagstaande zon: een zonnebril (dit wordt maar al te vaak
vergeten) en overdag: protectie tegen de zon
• bij regenachtig weer: een pet, anorak, etc.
Voor een dinsdag- of woensdagavond is zo’n aankondiging dus niet nodig, tenzij je er iets
bijzonders van maakt (bijvoorbeeld een midzomer avondtocht naar Pampus). Maar voor
de zondag is het essentieel.

Voorbereiding
Elke tocht die je leidt moet je voorbereiden, ook na de planning en aankondiging uit de
vorige secties. Een deel hiervan is het bijhouden van de weersverwachting, vooral de dag
zelf. Is er kans op onweer? Zo ja, hoe groot is die kans en heb je voldoende
mogelijkheden in je tocht om hier mee om te kunnen gaan? Is er (zeer) harde wind? Gaat
het vriezen? Mist verwacht?
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Een ander deel van de voorbereiding is, bij grotere tochten, het nadenken over de
groepsgrootte. Is er een voorvaarder en/of een achtervaarder nodig? Zo ja, wie van de
deelnemers die zich hebben aangemeld kan je voor deze rol vragen? En als daarvoor
geen geschikte deelnemers bij zijn, kan je dan iemand benaderen die zich nog niet heeft
aangemeld? Vraag niet de snelste vaarder als voorvaarder. Let vooral op dat iemand een
constant tempo kan varen en af en toe achterom kijkt. Vraag ook niet de langzaamste
vaarder als achtervaarder.
Belangrijk is ook het checken van het vereist deelnemersniveau. Als er in de bazuin een
niveau is vermeld dan moeten de deelnemers hieraan voldoen. Als zij er niet aan voldoen,
of als er twijfel is over het niveau, dan moet dat op een goede manier gecommuniceerd
worden. Zo’n selectie komt niet vaak voor en is lastig, maar ook dit is een kerntaak van
goed tochtleiderschap.
Ook moet je nagaan of je alles hebt wat je als tochtleider bij je moet hebben. Zo nee, dan
moet je dat nog regelen... Als KVZ tochtleider heb je altijd bij je:
• een sleeplijn (heb je tijdens de tocht om, onder handbereik en klaar voor gebruik)
• een telefoon (ook essentieel is een bijbehorende waterdichte koker of hoes)
• een EHBO setje
• de algemene toegangskey van het sleutelkastje
Optioneel kan de tochtleider, als service, ook nog het volgende meenemen (dit zijn spullen
die ervaren kajakvaarders ook vaak bij zich hebben):
• een lijstje met telefoonnummers van deelnemers, of je zorgt ervoor dat hun
nummers al in je telefoon staan
•
• reserve verlichting om teleurstelling bij deelnemers zonder licht te voorkomen
(anders mogen zij namelijk niet met de tocht mee)
• een setje pillen medicijnen, met name pijnstillers, en pillen tegen zee- en reisziekte
(voor groot water – ik heb ze al diverse malen verstrekt!) (maar geef alleen pillen
als je kennis hebt van het gebruik!)
• druivesuiker
• een lichte anorak (instructeur Kees heeft dit altijd bij zich)
• …
Voor grootwatertochten met een oversteek is ook essentieel (buiten de ZV uitrusting)
• een marifoon (voor groot water – alleen als je ervoor gediplomeerd bent)
Ten slotte denk je vooraf na over wat je tijdens de briefing zal gaan vertellen.
Mocht je onverhoopt de tocht toch niet kunnen leiden door ziekte, een blessure of
verkeerde planning: mail naar tochtleiders@kvzeeburg.nl

Start van de tocht
Wees op tijd! Je bent er vaak iets eerder dan de deelnemers. Je maakt het hek open en
zet het op de haak. Je maakt de kleedkamer open, en legt je boot vast klaar. Je kleedt je
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om, doet je sleeplijn om, zorgt dat je materiaal in orde is en klaarligt, en je bent klaar voor
je rol als tochtleider!
TODO:
• Sleutelkastje
• Sleeplijn van de club
• EHBO set van de club
De meeste tochten van KVZ gaan van start vanaf de vlonder van de kanovereniging. Alle
deelnemers leggen hun boot op de vlonder en zijn bezig met inpakken van de kajak en
dergelijke. Soms starten er twee tochten tegelijk (woensdag) en soms start er zowel een
tocht als een cursus (dinsdag). Het is daarom vaak erg druk en op dat moment nog niet
altijd duidelijk wie welke tocht mee zal varen. Bij deelnemers is er soms onwetendheid
over wie de tochtleider is. Schep hier duidelijkheid in.

Figuur 1: Drukte bij de vlonder

Voor tochten waarbij aanmelding niet verplicht is (met name clubavonden): stel je op als
tochtleider en vraag wie er met jouw tocht meevaart. Als je dat weet kan je eventueel de
planning nog wat aanpassen. Ook kan je een inschatting maken van het niveau (voor een
medium tocht) en eventueel een deelnemer toch doorverwijzen naar de rustigere tocht.
Verder kan je (bij nieuwe deelnemers) kennismaken – als tochtleider is het handig dat je
alle deelnemers van jouw tocht goed bij naam kent.
Je kijkt of de uitrusting in orde is. Voor een tocht over groot water of het IJ dient in
zeewaardige boten gevaren te worden. Peddels moeten ook geschikt zijn – geef
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desgewenst een advies over boot en peddel. Bij mensen die pas in een zeekajak van de
club varen vraag je of de voetensteunen in orde zijn en of ze goed zijn afgesteld – het is
voor hen vaak handiger om dit op de vlonder te doen. Let ook op de luiken, zijn ze in orde,
zijn ze goed gesloten? Als cursusboten gebruikt worden, zijn ze voorzien van
luchtzakken?
Het klinkt als overbodig, maar kijk ook of iedereen een zwemvest aanheeft en of dit goed
zit. Iedere deelnemer dient een zwemvest te dragen.
Bij avond-tochten vanaf half augustus tot april vraag je ieder of de verlichting in orde is.
Het is handig om dit al op de vlonder te vragen! Deelnemers zonder verlichting mogen niet
mee in het donker. Maar vaak is er maar maximaal één zonder licht en kan je je eigen
reservelichtje uitlenen, of heeft een andere deelnemer toch nog een reservelichtje. Want
het is altijd moeilijk om ‘nee’ te moeten zeggen...
Als er meer deelnemers zijn dan je had verwacht kan je eventueel toch nog een
voorvaarder of achtervaarder aanstellen, als je dat nog niet had gepland.
Bij zondagtochten gaat het net wat anders: iedereen heeft zich (voor de meeste
zondagtochten) aangemeld en is, hopelijk, netjes op tijd. Maar soms verschijnt er opeens
een extra deelnemer. Het is aan de tochtleider om te beoordelen of dit akkoord is. Of er
ontbreekt één van de deelnemers – en dan is het juist handig om je telefoon in de gaten te
houden (misschien een late afmelding) of die persoon op te bellen.
De briefing (volgende sectie) kan op de vlonder gehouden worden (meestal bij
zondagtochten) of in de boot.
Bij deelnemers die je niet kent dien je ook aan te geven dat er gelegenheid is voor het in
vetrouwen aangeven van gezondheidsklachten en/of medicijngebruik. Geef hier dan ook
de gelegenheid voor. Je kan dit bij de briefing doen, maar het is vaak handiger om vooraf
even een kort praatje te maken met nieuwelingen.
Help indien nodig mensen bij het instappen. Vooral bij de rustige tochten zijn er
deelnemers die net de beginnerscursus hebben gedaan en een nieuwe boot proberen –
help hen en geef nog wat instructies over de instaptechniek. Zulke nieuwelingen kan je
ook nog wat praktische gewoontes leren: “vaar eerst een paar meter van de vlonder af en
maak dan pas je spatzeil vast”. Dat scheelt tijd.
Als iedereen aanwezig is en (op dinsdag/woensdg) het zeven uur is, of half acht, dan sluit
je de toegangshekken en de kleedkamers. Als er meer dan één tocht start dan hoeft maar
één van de twee dat te doen, uiteraard, maar wees er wel zeker van dat alles dicht is. Zelf
ga je, als tochtleider, als laatste te water.
Als iedereen te water ligt komt een zeer belangrijke actie: tel alle deelnemers. Doe dit
gelijk bij de start, en onthoud het – het is essentieel om er tijdens de hele tocht zeker van
te zijn dat er niemand mist.
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En direct daarna volgt nog een belangrijke onderdeel: kijk of de lus van het spatzeil van
alle deelnemers bereikbaar is (dus aan de bovenkant zit, en er geen spullen of kaarten
direct bovenop liggen). Kijk bij nieuwelingen ook even ze hun peddel niet omgedraaid
hebben (gebeurt vaak).
Je kan eventueel een warming up doen (op het water, of je hebt dit al op de vlonder
gedaan). Een warming up is niet verplicht, en de meningen over het nut ervan zijn
verdeeld. Schat zelf de noodzaak in.

Briefing
De briefing (ofwel ‘tochtbespreking’), op de vlonder of in de boot, is vaak niet zo lang,
zeker niet op de dinsdag- en woensdagavonden (toch vaak min of meer standaard, ook al
vaar je steeds een andere route). Maar je kan er ook wat meer van maken. En op de
zondag is het ook vaak wat wat uitgebreider. Je kan er een waterkaart bijpakken. Je kan
vooraf een spiekbriefje maken.
Je beschrijft, in het kort, de route, waar gepauzeerd wordt, en geeft de eventueel aandacht
behoevende punten in de tocht aan, zoals ponten, sluizen, en de vaargeul. Je vertelt wie
de voorvaarder is en wie de achtervaarder is (indien van toepassing). Bij drukte in het
warme zomerweer geef je aan om vooral rechts te blijven varen en de rechterdoorgang
van bruggetjes te nemen, en bij alle kruispunten te stoppen. Je geeft aan dat de groep bij
elkaar moet blijven.
Je kan (bij nieuwe deelnemers) eventueel een voorstelrondje maken en mensen kort hun
ervaring kort te laten vertellen.
Je vertelt ook wat over de meest recente weersverwachting.
Handig is om voor de briefing (met name als deze op de vlonder plaatsvindt) deze
template te gebruiken:
1. Introductie ("Hallo, leuk dat jullie er zijn")
2. Veiligheid ("Iedereen fit? Hoeveel deelnemers (hardop tellen zodat iedereen het
weet)? Sleeplijnen? Verlichting? Vuurwerk? Weerbericht" Dit is ook een ideaal
moment om visueel zwemvesten en spatzeilen te checken)
3. CL(AP) ("We blijven op gehoorafstand" "Peddel omhoog betekent verzamelen" "We
blijven in elkaars zicht")
4. Route ("We gaan de via de Amstel naar de Ruijsdaelkade en weer terug")
5. Opdracht ("Help elkaar met instappen en verzamel bij [Annet].")
6. Pas op het water: Voorvaarder ("Wil jij voorvaren?")
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Figuur 2 Briefing

Tochtleiding tijdens de tocht
Dan gaat de tocht van start. Je bent in charge! Jij hebt de groepsverantwoordelijkheid, en
alle deelnemers hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Overleggen kan altijd, maar
uiteindelijk ben jij degene die de beslissingen neemt.
Zorg voor een rustige start. Let op, als er meer tochten tegelijk starten, dat de juiste
deelnemers met jou meegaan. Soms komt het voor dat iemand toch op het laatste
moment een andere keuze maakt. Beslis of je het daar als tochtleider mee eens bent, en
verdisconteer de extra peddelaar (meer of minder) in je telling.
Houd de groep bij elkaar. Dit is vaak een lastig onderdeel, kanovaarders willen maar al te
graag lekker hard vooruit varen en soms is de groep al snel een lang lint met gaten. Als je
dat niet wilt, spreek de mensen hier dan op aan. Bij elkaar blijven betekent in het
algemeen dat, als je als tochtleider in het midden vaart, zowel het voorfront als het
achterfront zich binnen gehoorsafstand bevindt.
Laat de groep, vooral in Amsterdam als het druk is, rechts varen.
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Figuur 3: Alleen voor het maken van zo'n foto mag de groep heel even uit elkaar vallen...

Een specifieke en vaak nuttige vaardigheid is het opnieuw afstellen van de
voetensteuntjes van één van de deelnemers. Bij nieuwelingen komt het vaak voor dat zij
helemaal niet zijn afgesteld, of te ver, of te dichtbij. Of er is er een uit de rails gelopen. De
tochtleider kan dit, op het water, oplossen: je gaat parallel aan elkaar liggen, neus aan
neus, vraagt de kajakker het spatzeil los te maken, je gaat over zijn of haar boot hangen,
steekt een arm in de kuip, en maakt het voetensteuntje weer in orde. Pas als het weer
helemaal naar wens is gaat de tocht weer verder.
Een andere vaardigheid is het losmaken van de scheg. Als deze vast zit moet je ook over
de andere boot hangen, bij de achterkant, en maakt hem voorzichtig los. Hopelijk zit er
een touwtje aan. Pas op dat je je niet snijdt.
Over de scheg gesproken: veel beginners weten nog niet goed koers te houden. Als je
hen vraagt de scheg eens naar beneden te doen dan is dat voor hen een wereld van
verschil! Leg er wel bij uit dat bochten juist moeilijker zijn met de scheg uit.
Ieder heeft een eigen stijl van leiding geven, en dat is over het algemeen prima. KURT
LEWIN onderscheidt drie hoofdstijlen, welke soms ook in kajakboeken wordt overgenomen
(W OODHOUSE):
• autocratisch (gezaghebbend)
• democratisch (participatief)
• laissez faire
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Deze drie hoofdstijlen kunnen, ook met betrekking tot de samenstelling van de groep, allen
voor- en nadelen hebben. De gezaghebbende stijl is zeer geschikt in moeilijke situaties
maar kan apathie of aggressie opwekken in ervaren groepen. De democratische stijl is
over het algemeen vriendelijk en geschikt, maar niet altijd geschikt voor onervaren
groepen. De laissez faire stijl is relaxed maar kan ook leiden tot verwarring, inactiviteit en
ongenoegen. Pas je stijl dus een beetje aan aan de groep die je leidt. Belangrijk is: maak
wel duidelijk dat jij tochtleider bent.
Tel regelmatig, als de groep groter is dan pakweg vijf peddelaars. En kijk voldoende
achterom! Als tochtleider van kleine groepen ben je vaak voorin te vinden, om de route
aan te geven en de scheepvaart in de gaten te houden. Maar weet continue wat er
achterin de groep gebeurt. De Line of sight is belangrijk en dat wordt hieronder
beschreven.
Geef de route duidelijk aan. Geef de voorvaarder instructies, of geef bij kruisingen aan of
we naar links, naar rechts of rechtdoor varen.
Houd het weer in de gaten! Het weer wordt verderop uitgebreid beschreven.

Figuur 4: Laat rondvaartboten voorgaan

Zeer belangrijk in Amsterdam: houd voortdurend andere scheepvaart in de gaten. Op
een zomeravond varen er honderden boten, sloepen, roeiboten, salonboten en
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rondvaartboten door de grachten met schippers die lang niet allemaal evenveel ervaring
hebben, en soms (ondanks verbod daarop) een blikje teveel hebben gedronken. Wees
hier zeer alert op en attendeer je medepeddelaars op tijd (maar niet te vroeg) op boten
(“boot!’’). Dit is gebruikelijk tijdens KVZ tochten, dus ook je deelnemers zullen dit van tijd
tot tijd roepen.
Soms zul je even aan de kant moeten gaan liggen om een rondvaartboot onder een brug
door te laten.
In het donker kan je aan de hand van de groene en rode lichtjes zien of een rondvaartboot
op je afkomt of van je afvaart. Rood=bakboord (links, kant van het hart),
groen=stuurboord. Dus groen-links komt op je af!
Overigens werkt de detectie ook zonder kleuren: als je 2 boordlichten ziet, links en dan
komt de boot op je af. Als je een heklicht ziet vaart de boot van je weg. Er kan ook een
toplicht zijn dat altijd zichtbaar is.
Roeiboten zijn, inclusief riemen, vaak breder dan je denkt! Laat de groep goed rechts
varen.
Vraag de deelnemers die je niet goed kent hoe het gaat en of het vaartempo goed is. Doe
dit op tijd, laat hen niet ‘jakkeren’ zodat ze op de helft van de tocht al moe zijn. Heb
aandacht voor de ‘zwakke broeders’. Als er iemand achterblijft dan kan hij of zij het tempo
niet bijhouden. Laat de hele groep langzamer varen.
Als er even gerust wordt kan de achterhoede de voorhoede inhalen. Maar laat hen ook
rusten, ga niet gelijk varen als iedereen er weer is. Geef de kajakkers ook de gelegenheid
om af en toe wat te drinken, niet iedereen heeft een camelbak.
Je kan de langzame vaarder(s) ook gelijk direct achter de voorvaarder laten varen om zo
het geschikte tempo te bepalen.
Slepen doe je pas als een vaarder in moeilijkheden is geraakt (vaargeul) of als iemand
echt niet meer mee kan komen. Als er gesleept kan worden kan jij dat als tochtleider doen,
je hebt een sleeplijn om. Maar je kan ook sterke vaarders uit de groep vragen om hun
‘zwakke broeder’ op sleeptouw te nemen. Bij langdurig slepen moeten de sleper worden
afgewisseld.
Anticipeer, controleer, communiceer, en wees flexibel als de situatie daarom vraagt.
Daarnaast heb je voortdurend een big smile want je hebt alles onder controle!
Vooral bij groot watertochten houd je het weer, wind en golven in de gaten. Kan de groep
het aan? Let op dat de scheg goed wordt gebruikt. Bij zijwind gaat de scheg meestal naar
beneden, maar niet elke kanovaarder weet dat al. Pauzeer voldoende. De tochtleider
bepaalt wanneer er gepauzeerd wordt, en hoe lang – dus geeft ook het sein dat de pauze
is afgelopen.
Dit is de tochtleiding als alles redelijk gaat – er kunnen ook reddingen uitgevoerd moeten
worden! Er kan EHBO toegepast moeten worden. Misschien moeten er hulpdiensten
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worden ingeroepen via de marifoon. Dit zijn allemaal uitzonderingssituaties, zeker op
grachten is dit onwaarschijnlijk.
Deze reader vervolgt met begrippen uit de BCU handboeken: CLAP, SAFER.

C.L.A.P.
(bron: http://gokayaknow.com/index.php/sea-kayaking/sea-kayaking-leadership-and-risk-assessment-clap/)

C.L.A.P. is een bekend begrip in de kanowereld. Het beschrijft vier kerntaken van de
tochtleiding tijdens de tocht zelf. Hieronder wordt kort beschreven wat het inhoudt. Ook is
de Engelse tekst onvertaald overgenomen.
Dit verhaaltje moet misschien nog wat opgekrikt worden – het originele verhaal is
nogal gericht op zee, marifoon, moeilijke omstandigheden
Misschien moeten er standaard signalen worden afgesproken/beschreven?
Communicatie
Zonder communicatie kan je geen tochtleiding uitoefenen. Je moet communiceren en van
de deelnemers een coherente groep maken, die ook onderling communiceren, in plaats
van een verzameling invididuën.
Without communication you really can’t exercise any leadership with a group, everyone is
acting as individuals
Signals can be more useful than one thinks. Set down and agree on them before hand.
When using signals keep it simple, paddle straight over head means come to me. Paddle
held over head in both hands = stay where you are-and so forth.
A marine radio is dead useful when there is more than one radio in the group. With only
one radio, it is only useful for evac from the coast guard. I will most likely be making an
investment in one in the near future.
No communication can really get you into trouble on the water, let me tell you. This is
probably the key failure of the November Gales trip. Once we had split up there was no
way to communicate with one another about the change of plans, or the shifting
conditions. So everyone was sort of in it for themselves and the group cohesion was lost
almost immediately. We also had no agreed upon signals when exiting the river channels
onto Lake Michigan. I could have been leading the way out, and then turning to make sure
everyone else got out. If a set looked ugly I could have held a signal for wait/stop etc.
Laat je zien (Line of Sight)
Het is belangrijk om iedereen in je groep te kunnen zien. Het is onmogelijk om een tocht te
leiden als je de groep niet kan zien, of de groep jou niet kan zien. Dit werkt twee kanten
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op: deelnemers moeten zich ook láten zien, zij moeten hun positie zo kiezen dat de
tochtleider hen kan zien en blijven zien.
Line of sight to everyone in your group is really important. It is hard to lead a group you
cannot see you, or whom you cannot see. There actually is a difference between the two
as well. A good member of the group for a four star assessment will position themselves to
be visible so that the leader of the group can see them, know they are safe etc.
Being able to see your group is essential to making landings, as I found out. When I lost
line of sight to John and Joe during our November trip, I had to make an educated decision
about where to land and then figure out how to regroup. If we had never lost
communication or at least line of sight, we would have been able to use hand signals to
figure out where we could all land together safely. I also lost sight of Doug for a short
period during our launch out of the breakwall, where he almost hit the pier. Perhaps if we
had all been within sight, he might not have come close to hitting the wall, and thus being
a little jittery throughout the rest of the trip. Of course this is not what happened.
Alle gevaar vermijden (Avoidance)
Avoidance of risk is easier than the cure, or so the quote goes from the BCU manual. If
you can avoid a narrow jetty with breaking waves, go around it. If you can avoid a day with
thirty knot winds, don’t go out, if that is not what the group is up to. (sigh). It can be
avoiding risks that you know about before hand, or avoiding risks and problems that arise
during the journey such as sharp pointy rocks, boats, etc. Avoidance to be fair seems to be
the one that is the most subjective.
Risk I think is related to skill level, weather, tides, and a lot of other factors that are
covered in the risk assessment bulls eye below. Clearly the point is that if you can avoid a
risk for the group, all the better. We decided to engage the risks rather than avoid. We did
adjust the trip based on the risk of getting caught in the dark. We shortened the trip by
about 5 miles that day.
Positie
Position for a leader is being in the best position to exercise the above. A leader of the
group cannot effectively help avoid say a narrow spot between islands where the rest of
the group may run into the rocks if he/she is way ahead of this obstacle. The leader cannot
communicate the risk to the other members of the group, have line of sight if there is a
problem to even use a signal, nor can they physically help within a reasonable amount of
time with rescues, towing or any other method of avoidance.
Needless to say, despite the fact that I was positioned with Doug when he was having
trouble I still didn’t have any sort of positioning to the other members of the group to help
them get safely back on shore.
These are short, cursory examples of the points. Hopefully by reading the account and
grasping the concepts as described, you begin to fill in the picture of how these concepts
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work with real events. Certainly I hope my failures serve as a warning to others. And I think
from reading the above you do get the idea that I got lucky more than I was skilled

SAFER
Bron: http://www.iskga.com/courses/incident-management/
SAFER is het acroniem voor: Stop, Assess, Formulate, Execute, Review.
Dit is ook afkomstig uit het BCU handboek. SAFER wordt gehanteerd in incident
management. Als er zich een een indicent voordoet, denk dan kort na in plaats van het
nemen van een overhaaste belissing. Je formuleert, kort en bondig, een effectief plan en
geeft de juiste commando’s. Direct na het incident ga je na of je optreden op het moment
van het incident achteraf nog beter had gekund.
Candidates should show a logical thought process during an incident not rushing in and
instead assessing the situation formulating a plan then executing that plan and reviewing
the outcomes.

Variaties tijdens een tocht
TODO
Je kan tijdens een tocht van de voorgenomen route afwijken. Als het erg druk is in de
grachten, ga dan naar een rustiger gedeelte van de stad. Als de groep het leuk vindt,
neem dan een paar bochten extra.

•
•

Waar zijn de ‘points of no return’? Van daar verder varen is het: allen samen door
Evt. verrassing: onaangekondigde stop, mooie plek, spelletje, iets lekkers, ....

Coaching tijdens de tocht
TODO
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Einde van de tocht
Tijdens de tocht was je je al continue bewust van het aantal deelnemers en of iedereen er
nog is. En aan het eind tel je weer. Het eind van tochten van KV Zeeburg is (vanaf de
molen) vaak wat ongeorganiseerd: het lange lint had je de hele tocht weten te voorkomen,
maar vlak voor het einde zijn er toch nog sprinters... Als je dat niet wilt, anticipeer daar dan
op.
Bij aankomst bij de vlonder is er nog een belangrijk onderdeel: waarschuw voor de
scheg. De scheg moet omhoog zijn, zeker peddelaars die voor het eerst in een boot met
een scheg zitten weten dat nog niet of zijn dat vergeten.
Je stapt als eerste uit en helpt zonodig bij het uitstappen, en maakt de unit(s) voor de
clubboten weer open. Je ziet er op toe dat de boten schoon zijn en netjes worden
drooggemaakt. Je vraagt indien nodig aan de deelnemers of de tocht naar wens is
geweest, of toch te lang (of te kort). Directe feedback is altijd waardevol.

Afsluiting
Als allerlaatste vul je het logboek in, ziet er op toe dat de kleedkamers schoon en droog
zijn, en je doet de clubunits weer op slot.
Let goed op dat er geen katten worden opgesloten. Als er toch nog een poes is
ingeslopen, en je weet dat, neem dan even contact op met de eigenaar.
Je kan eventuele wetenswaardigheden doorgeven aan het tochtenteam. Als er iets mis is
met de clubboten, dan geef je dat door aan het materiaalteam. En als er iets niet in orde is
met de kleedklamers of het clubgebouw, dan meld je dat aan het locatie team. En dan is
er nog de tuin...
Bij speciale gebeurtenissen vul je een STARR rapportje in (zie onder).
Let goed op dat alle units op slot zitten, en ook de hekken zijn gesloten. Je taak zit erop!
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STARR
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Situatie,_Taak,_Actie,_Resultaat
Als zich tijdens de tocht een incident heeft voorgedaan (iemand omgeslagen, iemand in
moeilijkheden, een gevaarlijke situatie, een sleep, …) dan schrijf je als tochtleider een
STARR rapportje en deelt dat met de andere tochtleiders.
Maak een A4’tje volgens onderstaand sjabloon:
Naam
Activiteit
Datum en tijd
Locatie
Deelnemers
Tochtleiding
Samenvatting

S·T·A·R·R
Situatie
Taak
Actie
Resultaat
Reflectie

Vul de tekstvakken in, eventueel met reflecties van andere deelnemers, en stuur het op
naar tochten@kvzeeburg.nl
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Deel 2
Amsterdam
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Bruggen
Amsterdam telt meer dan 1500 bruggen en bruggetjes – en deze worden hier niet allemaal
besproken ☺. Veel bruggen zijn stenen boogbruggen met twee, drie of meer doorvaarten.
Kies als je de mogelijkheid hebt voor de meest rechtse doorvaart. Grotere boten nemen
meestal de middelste, dus als je de rechter doorvaart neemt dan heb je geen last van
ander verkeer en je vaart aan de juiste kant. Bij bruggen bij zijgrachten kan je vooraf vaak
niet goed zien of er vaarverkeer vanuit de brug van opzij komt. Vaar dan langzaam vooruit,
en als het vrij blijkt te zijn geef je een teken zodat de groep door kan varen. Bij grotere
groepen heeft de voorvaarder natuurlijk die rol.

Bij een aantal bruggen is veel vaarverkeer. Bij de beroemde “Seven Bridges”, waar de
Reguliersgracht uitkomt in de Herengracht, liggen bijna altijd rondvaartboten waar
toeristen zich vergapen aan het uitzicht en dit elke keer weer vereeuwigen. Die boten
liggen dan in de weg en als ze vertrekken veroorzaken ze wervelingen en stroming. Maar
dat is geen probleem, wees voorzichtig en geduldig en je kan er weer goed langs.
Bij het kruispunt Prinsengracht – Leidsegracht is het ook altijd druk en komen
(rondvaart)boten van alle kanten, en maken ze, om de draai te halen, speciale
manoeuvres.
Er zijn ook kleine en lage bruggen die aantrekkelijk zijn voor kanovaarders. Vlak bij KVZ,
bij de Oosterkerk zijn twee bruggetjes die vanuit de Nieuwe Vaart aansluiting geven op de
Dijksgracht. Deze routes worden niet vaak genomen maar zijn toch prettig. Bijvoorbeeld,
als je net wat vroeg bent, kan je daar nog een klein ommetje maken.
En dan is er nog een hele lage brug waar we net (sommigen net niet) onderdoor kunnen
met de kano, vanuit het IJ naar het Centraal Station. Deze brug wordt vaak genomen

23

Tochtleiding
Kanovaren in en rond Amsterdam
Praktische informatie
omdat het een belevenis op zich is, en het brengt wat variatie in de routes van het IJ naar
het binnenwater.
In de Nieuwe Herengracht kunnen binnenvaartschepen varen – de bruggen die daar zijn
gaan dan voor hen open. Kanovaarders moeten dan wachten, houd dat grote schepen in
de gaten en ga zeker niet tegelijkertijd met hen onder een brug door.

Ponten
Met name in het IJ zijn de ponten van groot belang voor tochtplanning en tochtleiding. Op
het IJ vaar je (bij voorkeur) aan stuurboordwal, vlak bij de kant. Aan de Noordkant van het
IJ kom je, van Oost naar West, eerst de pont naar KNSM eiland tegen. Deze is kleiner en
goed vooraf te zien. Maar hij vaart snel, let goed op.
Dan kom je de pont van het IJplein naar het Centraal Station tegen, gevolgd door de pont
van het Buikslotermeerplein naar het Centraal station. Dit zijn veelgebruikte ponten die
vaak varen (vaak elke 5 minuten). De lijn naar het IJplein gaat heen en weer. Op de lijn
naar Buikslotermeerplein varen twee ponten die elkaar steeds kruisen; als de één net weg
is dan is de andere in aantocht.
Nog verder naar het westen is de pont naar de NDSM werf, en de pont van de houthavens
naar de Distelweg. De laatste gaat niet vaak – maar des te verrassender als hij er toch
plotseling aankomt.
Let goed op al deze ponten, dat spreekt vanzelf. Ga met zijn allen tegelijk achter de pont
langs. Geef een heel duidelijke startboodschap: “nu gaan”. Let op het wilde water en de
stroming net achter de pont als de pont start of remt, en meldt, elke keer, aan alle
deelnemers om daarop te letten.
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Er is al eens een KVZ kanovaarder omgegaan in deze stroming. Zijn kajak is meteen
weggesleept, waarbij hij zichzelf aan de kajak vasthield. Op veilige afstand is de “normale”
redding alsnog uitgevoerd. Deze hele gebeurtenis is (min of meer toevallig) op video
vastgelegd, het was een zeer geslaagde reddingsactie. Maar beter is het om zo’n actie te
voorkomen!
De pont naar het Buikslotermeerplein gaat zo frequent dat je hier eigenlijk bijna altijd moet
wachten. Aan de tijdsaanduiding kan je zien hoeveel tijd je nog hebt. Als er nog enkele
minuten zijn voor vertrektijd, dan kan je oversteken.
Let, bij de ponten, ook op andere schepen! Soms komt er een binnenvaartschip aan, de
pont houdt in om dat schip te laten passeren. Daarna maakt de pont pas vaart – maar de
tegenovergestelde pont kan soms eerder vertrekken en is dan al vlakbij. Dan is de tijd om
over te steken heel krap geworden. Dit scenario komt uit de werkelijkheid, de ene helft van
de groep kon er nog net langs, maar de andere helft niet. Maar het was in dit geval veel
beter geweest om als hele groep netjes te wachten tot andere de pont was aangekomen.

Figuur 5: Reddingsactie op het IJ bij de ponten

Vaar je terug, van West naar Oost, dan kom je aan de Zuidkant alle ponten in omgekeerde
volgorde tegen. Bij Centraal Station komen ze allemaal bij elkaar en daar heb je dus drie
aankomende of vertrekkende ponten tegelijk.
In de schemering, of het donker (al varen we dan over het algemeen niet op het IJ) is het
extra opletten geblazen: jij ziet de pont wel, maar voor de veerman, hoog op de pont,
vallen kano’s veel minder op.
Ook net buiten Amsterdam zijn ponten. Er vaart bijvoorbeeld een kabeltrekpont over het
Noord-Hollands kanaal, nabij Landsmeer. Let op de kabel, die op circa anderhalve meter
boven het water komt als hij wordt strakgetrokken. Soms geeft de veerman aan dat
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kanovaarders er nog onderdoor mogen varen – een voorrecht dat alleen kanovaarders
krijgen...
De draagvleugelboot die van Amsterdam naar IJmuiden vaarde was door zijn snelheid ook
een boot om goed rekening mee te houden bij de oversteek van het IJ. Maar deze vaart
sinds 2014 niet meer, het gevaar is geweken.

Sluizen
Vaak zijn andere schepen verbaasd als ze kano’s in de sluis zien. Maar voor ons is het
heel normaal. Want met de kajak kan je heel goed de sluis door. Het gaat sneller dan
overdragen (als dat al mogelijk is op die plek) en het is een natuurlijk rustpunt om even
wat te drinken, te eten en te praten. Ook kan je even je anorak uit doen, of juist aan doen.

Er zijn een aantal sluizen in en rond Amsterdam:
• Oranjesluizen, verbinding Amsterdam / IJmeer
• Willem I sluis, verbinding IJ / Noordhollands kanaal
• Nieuwe meer sluis / Schinkelsluis, verbinding Amsterdam / Nieuwe Meer
• Een aantal rondom Sloterplas
• In de dorpen en steden rondom Amsterdam:
o Landsmeer
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o Muiden
o Een aantal in Monnickendam
o Edam
Belangrijk: de houten balken: Als de waterhoogte stijgt kan de punt van de kajak onder
een houten balk komen, of vast komen te zitten in een trapje. De kajak is niet meer
manoevreerbaar. Hulp is lastig, want je kan niet langszij aanleggen. Voorkom dus (als
tochtleider, en als deelnemer) deze situatie. Houd hier altijd rekening mee, vaak zijn er
deelnemers die niet eerder de doorgang in een sluis hebben meegemaakt. Dit is een
probleem waar je niet zomaar op bedacht bent.
Als het toch gebeurt: ga snel langszij liggen. Laat de vastzittende kanovaarder over jouw
boot heen hangen. De kano moet echt 90 graden kantelen. De punt raakt los. Duw de
kano voorzichtig naar achteren (of voren), weg van de balk of het trapje. Zodra je wegbent
van de zone komt de bevrijde kanovaarder weer rechtop en kan weer varen.
Dit kan in elke sluis gebeuren, maar vooral in de Oranjesluizen, waar we voorin liggen, bij
de balken, is het al een aantal keer voorgekomen.
Belangrijk: het wilde water. Dit is vooral van belang in de Willem I sluis, als je vanuit het
Noord-Hollands kanaal komt en naar het IJ wilt. Het niveauverschil is ongeveer een meter
(op het IJ is het hoger). Het water wordt met kracht ingelaten en er ontstaat stroming,
draaikolken, kleine golven die de halve sluis in beslag nemen. Ga dus hier nooit voorin
liggen. Blijf veilig in de achterste helft. Er zijn ook touwen waar minder ervaren vaarders
zich aan vast kunnen houden.
Belangrijk: de knop. Sommige sluizen hebben zelfbediening, zoals die in Monnickendam.
Met een knop bedien je de sluizen. Deze knoppen zitten op een hoogte die voor andere
boten waarschijnlijk goed is, maar voor kanovaarders is het vrij hoog. Je moet in je boot
gaan staan om de knop te bedienen. Als je die dan indrukt is er onmiddelijk actie en
stroomt het water naar binnen (of buiten). Wees daarop bedacht: doe dit altijd met twee of
drie vaarders en stabiliseer elkaar.
De bediening: vooral bij de Oranjesluizen komt het vaak voor dat er, via het
omroepsysteem, aanwijzingen worden gegeven. Vaak is dit specifiek voor ons
kanovaarders, zoals: de vier kanovaarders mogen voor in de sluis liggen. Ook komt
het soms voor dat, bij een sluis die al vol boten ligt, de lichten op rood staan, je mag er niet
meer in. Stop dan niet met varen, soms worden ze even later weer op groen gezet. Soms
speciaal voor kanovaarders.
Het is zelfs voorgekomen dat de deuren al dicht waren, en speciaal voor onze groep van
vier, die kwamen aanvaren, weer even half open ging.
Maar soms heb je gewoon pech en moet je even wachten tot de sluis aan de andere kant
weer opengaat, weer gevuld wordt, weer dicht gaat, de boten er weer uit. Een doorgang
door de sluis kan zomaar een half uur in beslag nemen! Houd hier rekening mee in de
planning, vooral als je ook voor donker weer thuis wilt zijn.
Van sluizen kun je nagaan wanneer en hoe vaak ze geschut worden
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http://www.binnenwaterbeheer.amsterdam.nl/pleziervaart/brugbediening
De lichten: staan vaak op rood. Vaar dan niet de sluis in, dit is verboden. Als je al in de
sluis ligt, en de deuren gaan open, staan de lichten nog steeds op rood. Vaak gaan de
kanovaarders er dan alvast uit, om geen last te hebben van andere vertrekkende boten.
Dit is officieel niet toegestaan, en soms wordt er wat van gezegd. Maar meestal wordt dit
wel gedoogd.

Overdragen: bij sommige sluizen (met name die rondom Sloterplas) kan je kiezen: lang
wachten op geschut worden, of overdragen. Als de sluis niet vaak wordt bediend, en er
wel een kano-overdraagplaats is, dan is het vaak handig om te besluiten de kano’s over te
dragen.
Specifieke informatie
Nieuwendammersluis: Bediening: op afspraak 24 uur van tevoren via telefoonnummer
020-632 75 13.
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Grachten
Ook al boven besproken. TODO?

Vaargeulen
TODO

Overdrachtsplaatsen
TODO

Uitstap mogelijkheden en pauze plaatsen
TODO

Traditionele tochten
KVZ heeft een aantal tochten die bijna jaarlijks georganiseerd worden. Een aantal hiervan
worden hier beschreven. Als tochtleider kan je zo’n traditionele tocht leiden, maar je kan
natuurlijk ook een nieuwe tocht bedenken of er een variatie op maken.
Nieuwe Meer: het Nieuwe Meer is een prachtige plas in het Westen van Amsterdam, en
de tocht naar het Nieuwe Meer is zeer geschikt als dagtocht. Het is circa 25 kilometer. Je
kan pauze houden aan het Nieuwe Meer op minstens twee verschillende plaatsen:
• Paviljoen Aquarius (zeer geschikt)
• Jachthaven de Boekanier (maar kajakkers waren hier de laatste keer, september
2014, niet meer welkom…)
Je kan heen en weer varen (via het Zuider Amstelkanaal, Olympisch stadion) maar leuker,
wel iets langer is het om een rondje te varen (de heen- of terugweg via Kostverloren Vaart
en het Jacob van Lennep kanaal). Je kan trouwens er ook een heel lange tocht van
maken: KVZ - Nieuwe Meer – Sloterplas – KVZ (35 km met overdragen).
Blijburg: dit is een grootwater tocht, circa 18 kilometer. Het is perfect lunchen op het
strand bij Blijburg! De tocht wordt meestal heen en terug via de Oranjesluizen gevaren. Bij
deze tocht steek je de vaargeul in totaal vier maal over (twee maal IJ of ARK, twee maal
Buiten IJ). Meestal nemen we het “gat” in de strekdam, dat is het kortste. Maar je kan ook
heen of terug via Vuurtoreneiland. Eventueel kan je ook de Oranjesluizen vermijden door
over te dragen bij Watersport Vereniging de Watergeuzen. Bel dan vooraf op, want er is
een gesloten hek. KVZ is welkom om hier over te dragen, dus vraag of er iemand op dat
tijdstip aanwezig is. Telefoonnummer is: 020 692 0843 (06 TODO)
TODO: dit verplaatsen naar “overdrachtsplaatsen”
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Pampus: wordt meermalen per jaar gevaren. Prachtige tocht, echt groot water! Het
favoriete doel van menig kanovaarder. Heen en terug via Oranjesluizen, ca 24 km. De
planning is eenvoudig, maar de tochtleiding is echt alleen voor ervaren grootwater
tochtleiders! Bij Pampus waait het altijd harder dan in eerste instantie wordt ingeschat, en
zijn de golven altijd hoger. Meer dan eens is een groep kajakkers van KVZ bij Pampus in
moeilijkheden geraakt. Dat wil je niet als tochtleider, dus voorkom dat (avoidance)! Maar
het kan ook veilig, met windkracht 3 of 4 is het goed te doen.
Over het algemeen moeten schepen betalen om op Pampus aan te leggen, en vroeger
gold dat ook voor ons. Maar sinds een aantal jaren hebben kajakvaarders hier ontheffing
voor. Je mag dus gratis aanleggen op het kleine strandje aan de zuidoost kant vlak bij de
haven (let op de rotsblokken), van je eigen lunch genieten, of een kop thee bestellen en
van het toilet in het restaurant gebruikmaken.
Je kan ook via Pampus naar Muiden of Blijburg, of vanuit Muiden terug via Pampus.

Figuur 6 Pampus

Kinselmeer TODO
Westergasfabriek: een wat langere stadstocht met een pauze bij de Westergasfabriek,
één van de weinige mogelijkheden om uit te stappen in Amsterdam (en zelfs daar is het
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soms lastig – help elkaar even). Sinds de doorvaart voor het Centraal Station weer open is
kan je er een leuk rondje van maken dat op talloze manieren te variëren is.
Edam: een driedaagse tocht met Hemelvaart. Deze tocht is al viermaal gevaren, een
aantal keer over groot water (Markermeer), een aantal maal door binnenwater, en soms in
twee gescheiden groepen. Beide mogelijkheden zijn zeer aantrekkelijk.
Heen en terug (dag 1 en 3) zijn ongeveer 30 km. Dag 2 wordt meestal het rondje
Gouwzee gevaren (Edam, Volendam, Monnickendam, Marken, Edam), ruim 20 km. Als
alternatief kan je bij Edam ook een tochtje op het binnenwater maken.
De camping Strandbad Edam is zeer geschikt voor deze tocht. Er zijn blokhutten
(trekkershutten) en je kan er tentjes opzetten, vlak bij het water. Elke morgen levert de
bakker brood af. Je kan er zelf koken (in een keukentje) en er zijn restaurants op de
camping en in het stadje Edam (20 minuten lopen). Let op dat er ruim vooraf gereserveerd
wordt: het Hemelvaartweekend is populair, ook bij Duitsers).
Let op de conditie van deelnemers, de heenweg is lang, het laatste deel kan zwaar zijn,
zeker met wind tegen en golven van opzij.
De grootwatertocht pauzeert meestal bij het strandje bij Uitdam, en/of bij één van de twee
strandjes bij het Paard van Marken.

Figuur 7 Paard van Marken (vuurtoren)

Weerribben
TODO
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Amsterdam Light Tour
Deze tocht wordt in de winter gevaren, gedurende het Amsterdam Light Festival. Voor
deze tocht worden soms andere kanoverenigingen uitgenodigd.

Figuur 8 Amsterdam Light Tour

Zijn er veel deelnemers, dan zijn er veel hulptochtleiders nodig! Iedereen moet in lang
neopreen, het is winter en het water is ijskoud. De hulptochtleiders communiceren met
elkaar via de marifoon.

Kampeerweekend Light
TODO

Het weer in en rond Amsterdam
Zoals iedere kanovaarder weet is het weer van groot belang voor de kanosport. Vooral
belangrijk zijn:
• Wind (omdat dit tochten kan beïnvloeden)
• Onweer (omdat het gevaarlijk is om tijdens onweer te varen)
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•
•
•

Regen (omdat dit vaak gepaard gaat met wind; daarnaast zal je in langdurige regen
in combinatie met kou en/of slechte kleding eerder onderkoelen)
Zon (omdat ook hiertegen bescherming nodig is tegen verbranding en
oververhitting)
Vorst (als er ijs ligt dan wordt er niet gevaren – en er kan zich ijs verzamelen op je
kajak bij temperaturen rondom het nulpunt)

Wind
De wind wordt uitgedrukt in Beaufort, of knopen. Hieronder is het relevante deel van de
schaal weergegeven. Kracht 2 of minder komt weinig voor in Amsterdam en is van geen
enkele invloed op het kanovaren, behalve dan dat het lekker rustig vaart. Bij kracht 9 of
hoger wordt er nooit gevaren. De adviezen in de rechterkolom komen uit het boek Sea
Kayak van Gordon Brown – bij KVZ houden we het over het algemeen iets voorzichtiger.

Naam

3 Vrij matig

Windsnel-heid Omschrijving voor Amsterdam
in knopen

Omschrijving voor
kajakken op zee
(bron: Gordon
Brown)

6.4–10.6
knopen

Relatively easy
paddling.
Noticible work
paddling into
headwind.
Novices start to
struggle in cross-wind

Goed kanovaren, kleine golven op het
Markermeer

Amsterdam: Goed kanovaren , kleine
golven op het IJ

4 Matig

5 Vrij krachtig

Markermeer: grotere golven, afhankelijk
10.6–15.5
van windrichting. Met wind tegen of van
knopen
opzij kan dit zwaar zijn voor niet zeer
ervaren kanovaarders, maar het is over
het algemeen nog wel te doen. Er kan af
en toe een golfkopje breken.
Amsterdam: Goed kanovaren in de
grachten. Groepen geclassificeerd als
medium / heavy kunnen nog steeds het IJ
op, tenzij er ook harde windstoten zijn.
15.5–21
knopen

Markermeer: Kracht 5 tegen is al
behoorlijk.Lange tochten met kracht 5
tegen zijn zwaar en niet aanbevolen,
tenzij de hele groep zeer ervaren is en in
goede conditie is
Golfkoppen breken regelmatig.
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headwind.
Following wind starts
to become following
sea.

Hard effort.
Expect paddle flutter –
begin to use low
paddling style. Crosswinds become difficult.

Tochtleiding
Kanovaren in en rond Amsterdam
Praktische informatie
Amsterdam: nog steeds goed te doen al
kan het in open stukken behoorlijk van
invloed zijn.

6 Krachtig

21–26.9
knopen

IJ: voorzichtig, vooral als er kans is dat
de wind je richting vaargeul blaast. Ga
alleen met ervaren groepen heen, en als
je er zelf qua conditie en mentaal echt
bovenstaat.
Markermeer: grote golven, overal
brekende golfkoppen. Echt harde wind,
bij tegenwind zeer zwaar. Alleen mogelijk
als de hele groep zeer ervaren is en in
goede conditie is.

Pampus: Niet doen. De kanovereniging
heeft al eens de hulp in moeten roepen
Amsterdam: in de grachten merk je zelfs
zo’n harde wind vaak niet zo. Het is
daarom nog steeds te doen. Ga niet het
26.9–33.4
IJ op (tenzij de hele groep zeer ervaren
knopen
is).

7 Hard

Markermeer: niet doen
Amsterdam: alleen als de groep zeer
ervaren is.

8 Stormachtig

33.4–40.3
knopen
IJ: niet doen
Markermeer: niet doen

Very hard effort.
Paddle flutter requires
control. Limit of
practical paddling any
distance into
headwind. Following
sea requires
concentration.

Strenous.
Following seas
exhilarating for
experienced paddler,
but risk of capsize for
inexperienced.
Paddling accross wind
very difficult.
Very strenous.
Lots of concentration
required downwind.
Into the wind for only
short distances (less
than 0.5 km).

Gebeurtenissen bij wind
Er zijn een groot aantal redenen om als tochtleider goed rekening te houden met de wind.
Bij tegenwind wordt de vaarsnelheid lager, dit is (bij langdurige tegenwind) van groot
belang voor de tochtplanning. Bij wind mee wordt de vaarsnelheid juist hoger. Zie
onderstaande tabel, ook van Gordon Brown (Sea Kayak). Let op dat vooral de tijdsduur
ook afhankelijk is van het niveau van de groep.
Kracht
2
3
4
5
6
7

Snelheid wind mee (knopen)
3
3.5
3.5
3.75
4
4.5

Snelheid wind tegen (knopen)
3
2.75
2.75
2.5
2.25
1.5
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8 uur
6 uur
4 uur
2 uur
1 – 2 uur
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4.5

1

20 min – 1 uur

Dus, als extreem voorbeeld, bij windkracht 7 tegen is de snelheid gehalveerd, en de
tijdsduur gedecimeerd – je kan met een ervaren groep op zee slechts ongeveer 1.5
zeemijl afleggen! Daarna is de hele groep uitgeput.
Daarnaast kan (vooral bij harde zij- of tegenwind) de peddel uit de handen van (onervaren)
kanovaarders geblazen worden. Waarschuw hiervoor en houdt een oogje in het zeil.
Bij zijwind kunnen mensen moeilijkheden krijgen met de navigatie of ze kunnen oploeven.
Voor het oploeven helpt het meestal om de scheg goed te gebruiken. Let erop dat
(onervaren) kajakkers de scheg helemaal, of juist half, naar beneden doen. Leer
deelnemers om met de scheg om te gaan, ook juist door er mee te spelen. Met harde wind
kan je ook met de scheg sturen, geef hier aanwijzingen over. Bij langdurige zijwind en
golven van opzij moeten kanovaarders continue corrigeren. Dit kan vermoeidheid en
(schouder)blessures opleveren. Vraag men hoe het gaat. Een alternatief kan zijn om te
laveren, schuin tegen de golven in, en weer schuin mee. Dit geeft in elk geval afwisseling,
maar is uiteraard ook langer. Ook kunnen kajakkers, vooral met zijwind of schuine zijwind,
moeite hebben met de navigatie: ze kunnen de bocht niet meer maken. Soms door te
hoge golven, soms omdat de boot te moeilijk voor hen is in die omstandigheden. En vaak
omdat de scheg naar beneden is en ze die niet naarboven willen of kunnen doen. Denk
met ze mee, leef je in in hun omstandigheden. Wat voor jou eenvoudig is lijkt voor hen een
onmogelijke taak. Geef desnoods een koerssleep.
Bij harde wind kan je richting vaargeul of andere gevaarlijke plekken geblazen worden. Dit
gebeurt ook ongemerkt, bij het pauzeren of wachten op de oversteek bij een boei. Houd
hier ook rekening mee.
Als de wind erg hard is (kracht 5 of hoger) en je begint een tocht op (half)open water met
meewind, laat dan de deelnemers ook gelijk wennen aan de zijwind en de tegenwind. Laat
de groep in een stuk open water, waar er de gelegenheid voor is, 180° omdraaien en 200
meter tegen de wind in varen. Als dat niet lukt dan weet je dat de groep, of enkelen uit de
groep, het niet aankan. Laat ze dan 90° draaien en met de wind van opzij varen. Geef
indien nodig aanwijzingen over de scheg en kijk hoe het gaat. Als je twijfels hebt over de
ervaring in de groep, wijzig dan het plan en vaar een route die minder windgevoelig is.
Bij meewind kan je surfen. Dat is een groot genot, maar vaak heeft niet iedere deelnemer
van de tocht het onder de knie. De onervaren deelnemer is in korte tijd een enorm stuk
achter de kajakkers die wel goed gebruik kunnen maken van de golven. Als tochtleider zit
er niets anders op om bij de achterhoede te blijven, en de voorhoede in de gaten te
houden en hen te zeggen om om te kijken en om af en toe te wachten. Meestal is het wel
fijn dat mensen die wel kunnen surfen er ook de kans voor krijgen, gewoon omdat het één
van de leukste onderdelen van de kanosport is en het niet in elke tocht mogelijk is.
Bij wind mee en speciaal tijdens het surfen zijn kajakkers minder stabiel dan bij tegenwind.
Ze kunnen onzeker worden, en ze kunnen omslaan. Sta klaar om die kajakkers weer in
hun boot te helpen, of om ervaren kajakkers te vragen om een redding uit te voeren. Bij
grotere golven kunnen er meer tegelijk omslaan! En er kunnen vaargeulen in de buurt zijn.
De tochtleider heeft het volledige overzicht en dat is nodig. CLAP CLAP CLAP.
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Onweer
Voorkom om te varen bij onweer. Dat is makkelijk opgeschreven, maar moeilijk in de
praktijk. Er wordt vaak onweer voorspeld (in het land), maar dat betekent niet dat het ook
daadwerkelijk in Amsterdam gaat onweren. Ga er dus vanuit om wél te gaan varen. Zoals
Nico Middelkoop eens gezegd heeft: er worden te vaak tochten afgelast vanwege het
onweer. Maar houd het wel heel goed in de gaten. Als er echt onweer aankomt is dat twee
uur vooraf te zien op de buienradar(of dergelijke sites). Bij een zwaar onweer (wordt
aangekondigd) kan de tocht alsnog worden afgelast, desnoods als iedereen al op de
vlonder staat.
Neem in elk geval je marifoon en/of mobiele telefoon mee, en zor ervoor zorgen bijtijds
van het water af te zijn, al is dat niet altijd makkelijk. Pas de voorgenomen tocht aan. Zorg
voor schuilmogelijkheden (vlonders, bruggen).
Als het onweer je echt overvalt, dan gaat dat gepaard met harde regen, harde wind en nog
hardere windvlagen, het kan erg donker worden, er zijn lichtflitsen, donderslagen en soms
hagel. Maar meestal duurt het maar kort, en is het kort vooraf duidelijk zichtbaar en
hoorbaar. Houd de groep bijelkaar. Ga als vlotje onder een brug liggen.
Weersverwachting
Maatgevend voor wel of niet varen is het marifoonbericht district Marken.
Verder zijn er vele websites met weersverwachtingen. Verreweg de beste site voor
Amsterdam-Oost is:
http://nl.windfinder.com/forecast/amsterdam_ijhaven
Deze is veel beter dan bijvoorbeeld WeerOnline, die altijd dagen achterloopt. Hij is ook
beter dan het KNMI omdat het preciezer is. En ook beter dan WindGuru omdat die fouten
bevat (bijv. door windkracht 4 met windstoten kracht 3 te publiceren...)
Voor groot water (IJmeer / Markermeer, indien van toepassing): neem ook je marifoon
mee, en luister naar de actuele weersverwachting. TODO: kanaal
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Bronnen en referenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KVZ, Workshop Tochtleider KV Zeeburg 19 maart 2015
KVZ, Checklist voor tochtleiders (27 april 2011)
KVZ, Cursus tochtleider zijn met een smile
KVZ, fotoarchief
Kata Balogh, foto’s
WSV, Checklist Tochtleiders (Ad Moerman)
NKB, Toervaardigheid
Zeekanogids 2001, GKV
Wadkanovaren (Robbert van der Eijk)
Peddelpraat “Handboek Tochtleider” (wie heeft dit?)
BCU Canoe and Kayak Handbook (Third Edition)
Gordown Brown: Sea Kayak
Philip Woodhouse: Sea Kayaking
Sluizenboek 2008 (Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier)
https://www.waternet.nl/varen-en-wandelen
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving
Wikipedia
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