
Activiteiten 

De TKBN organiseert jaarlijks een groot aantal 
dag- en weekendtochten, trektochten en 
kanokampen in binnen- en buitenland, voor kajak 
en canadees. Dat doen we hoofdzakelijk op 
binnenwater en rivieren, maar we zijn ook actief 
op wildwater, branding en op zee.  
Kampeerweekenden in de mooiste kanogebieden 
van ons land, een vast zomerkamp in binnen- en 
buitenland, grootwatertochten op de rivieren, het 
IJsselmeer of de Zeeuwse wateren, zeetochten 
langs de Noordzeekust, naar de Waddeneilanden, 
wildwaterweekenden in de Ardennen en Eifel. Er is 

altijd wel een leuke kanotocht voor jouw bij.  
Bij de TKBN kun je het hele jaar varen. De meeste 
tochten worden van maart tot oktober gehouden, 
maar zolang er geen ijs is en met extra aandacht 
voor de veiligheid is voor de liefhebbers ook het 
varen in de winter mogelijk. 
 
 

Kanotities 

Alle evenementen staan in het tweemaandelijks 

blad Kanotities met een uitgebreide beschrijving. 
Ook staan deze gegevens op de TKBN-website in 
de Vaarkalender. Kanotities geeft ook verslagen 
van tochten, beschrijvingen van vaargebieden, 
kanonieuws, nieuwe materialen, artikelen over het 
zelf bouwen van kano’s, praktische tips van leden 
en de gratis advertentierubriek Peddelwijzer voor 
kano's en accessoires.  
De kanohandel biedt geregeld via de advertenties 
aantrekkelijke kortingsacties voor de leden. 
 
 

Doelgroepen 

Kanovaren is een sport die je op elke leeftijd kunt 
leren. Je ziet dan ook van jong tot oud meedoen. 
Maar denk erom, je moet wel kunnen zwemmen.  
 
De TKBN werkt met vrijwilligers en heeft geen 
winstoogmerk, daardoor zijn de contributie en de 
deelnamekosten van de evenementen laag. 
Kijk voor meer informatie op onze website.  

Cursussen 

De TKBN kent kanocursussen voor beginners en 
gevorderden, voor kajak en canadees. Deze 
cursussen worden bij de verenigingen gegeven, 
door deskundige instructeurs die naast kennis van 
de theorie het geleerde ook in de praktijk kunnen 
voordoen. Het volgen van zo'n cursus vormt een 
leuke kennismaking met de kanovereniging en 
wie weet tot een enthousiast lidmaatschap bij die 
vereniging.  
 
In de basiscursussen leer je vlot een aardig eind 
varen zonder pijnlijke armen of een zere rug te 

krijgen, of zonder dat de kano alle kanten 
opdraait, ook ligt de vaarsnelheid meteen al wat 
hoger, je spettert jezelf niet meer zo nat en je 
leert om veilig in en uit te stappen.  
 
Voor wie de vaardigheden verder wil vergroten is 
er een scala aan vervolgcursussen. Om te 
beginnen kan het geleerde worden uitgebreid met 
meer stuur- en peddeltechnieken, veiligheid en 
reddingstechnieken, maar ook kan er worden 
uitgebreid naar andere boottypen. Verder zijn er 

mogelijkheden om door te gaan naar stromend 
water, wildwater en branding, of naar het varen 
op grotere wateren, rivieren, kustwateren en zee. 
 
 

Kano informatie 

Stap je voor het eerst in de kano en weet je 
eigenlijk nog niet welke kano of uitrusting voor 
jou het meest geschikt is? Kijk dan eerst op de 
website www.tkbn.nl waar veel informatie staat 
om je op weg te helpen in de vele facetten van de 

kanosport. Artikelen over de verschillende typen 
kano's, peddels, uitrusting, veiligheid, vervoer, 
uitgebreide informatie over de uitrusting voor het 
kanokamperen. Wil je meer weten? In de rubriek 
Boekrecencies staan boeken waarin vaar- en 
peddeltechnieken zijn beschreven.  
Zoek je mooie kanoroutes? De website geeft vele 
mooie kanoroutes, vrij te downloaden. Voor leden 
geeft de rubriek Kanonatuurroutes nog veel meer 
kanoroutes en deze worden geregeld aangevuld. 
 

Aankoopadvies 

Voor advies over aankoop van kano, peddel en 
andere toebehoren kun je bij de TKBN terecht of 
verwijzen wij naar een adres in uw regio. Koop 
niet overhaast! Bedenk dat een goede aankoop 
borg staat voor jarenlang vaarplezier met familie 
en vrienden in binnen- en buitenland.  
 
 

Kampeergids 

De TKBN brengt een actuele kampeergids uit met 
ruim 500 campings in ons land aan het water, 

ingedeeld naar provincie en plaats. Je kunt 
daarmee een trektocht uitstippelen of gewoon een 
mooie plek voor een weekend of vakantie 
uitzoeken. Voor bestelinformatie zie de website. 
 
 

Verzekeringen 

Kanoverzekering 

Wil je jouw kano met standaarduitrusting goed en 

goedkoop verzekeren? De TKBN heeft voor haar 
leden een prima collectieve kanoverzekering met 
een lage premie. Zorg dat je mooie kanomateriaal 
goed verzekerd is. 
 
Gedekt is het varen op de binnenwateren van 
Europa, de Middellandse Zee tot 3 mijl uit de kust 
van Europese landen, de Noorse, Zweedse en 
Deense fjorden alsmede tot 3 mijl uit de kust 
vanuit de uiterste landtongen van het fjord. 
Kustdekking op de Noordzee tot maximaal drie 
mijl uit de kust van Nederland en België. Deze 

kustdekking is uitsluitend van kracht tot een voor 
die dag voorspelde maximale windkracht 4 Bft. 
 

Wettelijke aansprakelijkheid 

De leden zijn tijdens alle activiteiten die de TKBN 
organiseert verzekerd tegen de risico’s van 
wettelijke aansprakelijkheid. Deze dekking geldt 
ook voor activiteiten van de aangesloten 
kanoverenigingen. Ook kaderleden zoals bestuur 
en commissies zijn verzekerd.  



Informatie en organisatie 

De TKBN kent twee vormen van lidmaatschap: 
persoonlijke leden en verenigingsleden. Is jouw 
kanovereniging aangesloten bij de TKBN dan ben 
je automatisch ook lid van de TKBN. Alle leden 
ontvangen elke twee maanden het blad Kanotities 
en kunnen meedoen aan alles wat de TKBN biedt.  
 
De website www.tkbn.nl geeft veel informatie, 
toont de vaarkalender, nieuws, cursussen, 
tochtverslagen, en directe weblinks naar de 
aangesloten verenigingen, etc.  
 

De TKBN is een platte organisatie, bestaande uit 
een klein bestuur, ondersteund door commissies. 
Het bestuur staat dicht bij de leden: de 
commissieleden varen zelf mee met de tochten en 
weten zo wat er onder de leden leeft.  
 
 

Belangenbehartiging 

Via een landelijk netwerk van regionaal 
vertegenwoordigers werkt de TKBN mee aan 

projecten ter ontwikkeling, openhouden of 
verbeteren van (kano-)vaarwateren. Hiermee zijn 
de recreatieve kanobelangen op landelijk niveau 
goed behartigd. De TKBN werkt hierin samen met 
andere belangenorganisaties op het gebied van de 
recreatieve watersport.  
 
 

Lid van de TKBN 

Wil jij ook op die mooie stille plekjes komen, het 
woeste water van de Eifel bevaren, mee met een 

buitenlandtrektocht of zeevaren, wordt dan nu lid 
door je aan te melden via onze website of door 
een inschrijfformulier op te vragen.  

Voor adresgegevens zie 
de achterzijde.  
 
 
 

 

TKBN  
dé kano-organisatie  

voor het hele gezin 
 
 
 

Wat is de TKBN? 
 
De TKBN is een toeristische kanobond die de 
belangen van de individuele kanovaarder en de 
kanovereniging behartigt. Ze richt zich op alle 
takken van de kanosport, behalve het organiseren 
van wedstrijden.  

Per provincie is er een vertegenwoordiger die 
contacten met diverse overheden onderhoudt.  
Op landelijk niveau werkt de TKBN samen met de 
andere watersportbonden om de kanobelangen te 

behartigen.  

De leden ontvangen het tweemaandelijks blad 
Kanotities, dat vol staat met kanotochten, de 
actuele vaarkalender, cursussen en kanonieuws. 
Deelname aan de meeste tochten is gratis.  

De TKBN geeft een gids uit met 500 campings aan 
het water, zie de website voor het bestellen.  

Leden kunnen hun kano goed(koop) verzekeren. 

Het TKBN lidmaatschap kost weinig en geldt per 
gezin of andere samenlevingsvorm. Kijk op de 

website voor de tarieven.  

Postadres 
TKBN 
Bosfazant 1 
3435 SM  Nieuwegein 
 
Website: www.tkbn.nl 
Email: info@tkbn.nl 
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