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1 - Functioneren Platform Kanosport 

Het Platform Kanosport wordt gevormd door de voorzitters van de diverse commissies. Voor dit jaar 

zijn dat: 

Afvaart: Pascal Lücker  

Freestyle: Jim Roverkamp   

Kanopolo: Martijn Rol   

Kanoslalom: Aschwin Zax 

Kanosprint: Jos Kolle  

Marathon: Chris Hellendoorn 

Recreatief varen: Peter Jonkers  

Voorzitter: Ab Reinders 

Vice -voorzitter: Ep Stormink 

Algemeen secretaris: Bejanca van Grootheest 

In het bestuur van het Watersportverbond is een lid belast met de behartiging van kanobelangen. In 

het afgelopen jaar heeft Stefan Koper deze taak op zich genomen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van het 

Platform Kanosport heeft regelmatig contact met genoemde bestuursleden 

Het Platform Kanosport is dit jaar 4 x in vergadering bijeen geweest. 

Het DB van het Platform (voorzitter, vice-voorzitter, alg. secretaris) is 10 maal bij elkaar geweest. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden plannen en ideeën voor de kanosport in het algemeen met elkaar 

gedeeld, besproken en waar mogelijk ten uitvoer gebracht. Een van de onderwerpen was om 

wedstrijden tellend voor het Nederlands Kampioenschap kwalitatief te verbeteren. Daarnaast is een 

eerste opzet gemaakt voor het opstellen van een Meerjarenbeleidsplan. 

 

In juli heeft het Platform het bestuur en medewerkers van het Watersportverbond uitgenodigd om 

gezamenlijk een kanotocht te maken. Hier is zeer positief op gereageerd en het heeft een succesvolle 

kanomiddag opgeleverd. 

 

 

2 - Opleidingen 

Opleidingen is een vast punt op onze agenda. 

Deskundige medewerkers van het bondsbureau hebben opleidingen voor vaardigheidsdiploma’s 

duidelijk in beeld gebracht. Er wordt verder gewerkt aan een elektronische leerweg. Voor een aantal 

opleidingen is deze leerweg reeds te gebruiken. 

Het Platform heeft zich bezig gehouden met het opzetten van een opleiding voor (wedstrijd) officials, 

alsmede een opleiding voor trainer/coach. 

Over de opleidingen die in eerste instantie zijn opgezet door het Platform is uiteraard nauw overleg 

met de deskundigen van het bondsbureau.  

 

 

3 - Landelijke Kanodag 2019 

Op zaterdag 9 november 2019 werd de achtste editie van de Landelijke Kanodag georganiseerd. 

Wederom in DeWeerelt van Sport in Utrecht, het onderkomen van het Watersportverbond. De 

Landelijke Kanodag wordt elk jaar georganiseerd voor alle bestuurders van kanoverenigingen en de 

leden van de diverse kano-commissies. Met ruim 100 aanwezigen kijkt het Watersportverbond terug 

op een geslaagde netwerkdag.  

De dag werd begonnen met het uitreiken van de diverse toerbekers. Vervolgens kon men via een 

gevarieerd keuzeprogramma deelnemen aan diverse workshops. En niet onbelangrijk, ook gewoon 

even lekker met elkaar van gedachten wisselen en even bijpraten. De huldiging van onze 

Nederlandse kampioenen heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Wel hebben alle kampioenen 

een attentie mogen ontvangen 

 

 

 

 



Jaarverslag - Platform Kanosport – 2019              4 

 

4 - Verenigingsoverleg 

Naast de jaarlijkse Landelijke Kanodag organiseerde het Platform op donderdagavond 28 maart 2019 

het zogeheten verenigingsoverleg. 

Tijdens het verenigingsoverleg legt het Platform verantwoording af over het gevoerde beleid van het 

afgelopen jaar. Samen met de vertegenwoordigers van de aanwezige aangesloten verenigingen 

bespreken we de plannen voor het komende seizoen. 

Tijdens het verengingsoverleg van 2019 waren 27 bestuurders van diverse kanoverenigingen 

aanwezig, almede vertegenwoordigers van het bondsbureau en de algemeen voorzitter van het 

Watersportverbond. Peter de Jong, medewerker van het Watersportverbond, gaf deze avond een 

uitgebreide toelichting op het Suppen.  

 

 

5 - Belangenbehartiging 

Het Watersportverbond heeft Nederland ‘verdeeld’ in regio’s. Elke regio kent een eigen team en in elk 

team is plaats voor een persoon die met name de kanobelangen in de betreffende regio 

vertegenwoordigt. Jaarlijks nodigt het Platform de regiovertegenwoordigers in maart uit voor een 

landelijke bespreking. Hier geldt uitwisseling, kennis en zaken in de diverse regio’s met elkaar te delen 

en bespreken hoe er op te kunnen inspelen. 

Helaas zijn we er nog niet in geslaagd in elke regio een kanovertegenwoordiger te hebben. Er wordt in 

de regio samengewerkt met de regiovertegenwoordigers van de T.K.B.N. 

De regiovertegenwoordigers worden professioneel ondersteund vanuit het bondsbureau.   

Het Watersportverbond is voornemens de regio-indeling aan te passen.  

 

 

6 - Overige overlegmomenten 

Het Dagelijks bestuur heeft het afgelopen jaar naast de reguliere Platformvergaderingen en DB 

vergaderingen overleg gevoerd met:  

- de algemeen voorzitter van het Watersportverbond 

- de algemeen directeur van het Watersportverbond 

- bestuurslid Platform Kanosport van het Watersportverbond 

- meerdere bureaumedewerkers van het Watersportverbond 

Daarnaast was er 

- aanwezigheid op de Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond 

- aanwezigheid bij verenigingsoverleggen van de Commissie Kanoslalom en Kanosprint 

 

 

7 - Bezoeken namens Watersportverbond 

Namens het Watersportverbond zijn de volgende internationale en nationale  evenementen bezocht: 

- Training Dames U21 kanopolo, kick off TeamKPN Sportfonds URKV Michiel de Ruyter, Uithoorn 

- Waterland Marathon, Amsterdam    

- H.I.T. HWC de Helmvaarders, Helmond      

- Jubileum Volmolense Kano Club, Waalre 

- Opening clubhuis Roei- en KV het Anker, Ulft     

- Kwalificatiewedstrijden Kanosprint, Duitsland 

- ECA Cup Kanopolo, België  

- Uitreiking Watersportvereniging 2019, HWC de Helmvaarders, Helmond  

- NK Kanosprint Bosbaan, Amsterdam  

- E.K. Kanopolo, Portugal              - 

 -W.K. Kanoslalom / Afvaart, Spanje       

- Bijeenkomst “Para kano”   

- Oriëntatie-bezoek Willem Alexander Baan, nabij Rotterdam   

- ECA-congres Belgrado     
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8 - Communicatie: video’s & Magazine Kanosport 

Zaterdag 26 januari 2019 vond de première van de kano-documentaire ‘The shoulders of giants’, 

gemaakt door Harry Bax, plaats in DeWeerelt van Sport in Utrecht. Veel oud-kanovaarders, met hun 

familie, werden hiervoor uitgenodigd.  

In 2019 zijn er door het Watersportverbond diverse video’s gerealiseerd: 

- 46e editie van de Noord-Hollandse kano avondvierdaagse  

- Kanopoloërs KV Viking Venlo verdedigen landstitel op NK Kanopolo 2019 

- 25e editie van Helmond International Tournament is een groots kanopolospektakel 

- TEAMKPN Sportfonds ondersteunt in 2019 kanopolodames onder 21 jaar 

In 2019 zijn vier edities van het Magazine Kanosport gerealiseerd en in de brievenbus van de 

kanoleden en aangesloten verenigingen bezorgd. Veel kopij wordt aangeleverd door de kanoleden.  

 

 

9 - Nederlandse Kampioenschappen 

In 2019 zijn er 10 NK's Kanosport georganiseerd: NK Afvaart Sprint, NK Afvaart Klassiek, NK 

Kanopolo, NK Kanosprint, NK Langebaan, NK Marathon K1, NK Marathon K2, NK Marathon K4, NK 

Marathon K2 Mix en NK Kanoslalom. Alle NK-medailles zijn beschikbaar gesteld door het 

Watersportverbond 

 

 

10 - Toerkalender en Toerboekje  

Alle aangesloten verenigingen/stichtingen kunnen hun te organiseren toertochten aanmelden bij het 

Watersportverbond, zodat de Toerkalender kan worden samengesteld. In 2019 bestond het overzicht 

uit 22 toertochten. De Toerkalender is gedeeld via de sociale mediakanalen, de website en het 

Magazine Kanosport. Als toervaarder kun je onderscheidingen behalen door het varen van tochten. 

Deze moet je wel registreren in het zogeheten toerboekje. Renate Bongertman coördineert de 

aanmelding van de Toerboekjes.   

 

 

11 - Vanuit de Commissies 

a) Recreatieve commissie 

- Commissie Recreatief varen 
In het verenigingsoverleg in maart 2019 werd door de verenigingen aangegeven dat er geen behoefte 
is aan extra inbreng vanuit het platform. Daarin ziet het platform en de commissie een bevestiging van 
haar ondersteunende rol. 
Door privéomstandigheden is er al enkele keren een verzoek tot versterking van de commissie 
gedaan, om uiteindelijk ook de voorzitter te kunnen vervangen. Tot op heden helaas zonder succes. 
Voorzitter Peter Jonkers blijft tot die tijd aan en richt zicht puur op beleidszaken. 
Via de Commissie Opleidingen worden de nodige stappen gemaakt in het professionaliseren van de 
kajaksport. De commissie houdt een vinger aan de pols door de notulen te bestuderen en waar nodig 
input te geven. 
Traditiegetrouw konden we tijdens de Landelijke Kanodag een aantal mensen binnen de recreatieve 
tak van onze sport in het zonnetje zetten met uitreiking van de toeronderscheidingen. Rob Kok, 
voorzitter van de Stichting Kano Activiteiten, ontving dit jaar de Vriendschapstrofee. De 
Windhappersbeker, de beker voor een vereniging of personen die grote en/of langdurige prestaties en 
activiteiten hebben verricht op toeristisch gebied, ging naar de Haarlemse Kano Vereniging voor de 
organisatie van de 71e internationale Bollentocht. De Utrechtse Kano Club ontving dit jaar de 
Ruytenschildtbeker, de onderscheiding voor de vereniging met de grootste ledengroei.  
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b) Olympische commissies 

- Commissie Kanosprint 
 
 
- Commissie Kanoslalom 

Organisatiestructuur  
Bestuurssamenstelling: 
Aschwin Zax – Voorzitter 
Pieter Siegert – Secretaris 
Elke Klieverink – Penningmeester 
Gert-Jan Teunissen – Wedstrijden 
Marlies Jaspers – Reglementen 
 
Kwalificatie Olympische Spelen:  
Dankzij twee topresultaten bij de World Cups in 2019 heeft Martina Wegman zich gekwalificeerd voor 
de Olympische Spelen in 2020 in Japan. De laatste Olympische kanoslalommers waren Robert 
Bouten en Ariane Herde in 2008 in China.  
 
Werkgroep trainingen en opleidingen 
- Jeugdprogramma: 
In 2019 zijn we verder gegaan met het aanbieden van activiteiten voor de jeugd die bij verenigingen 
vaart en behoefte heeft aan meer of extra uitdaging. In 2019 namen acht personen deel aan deze 
activiteiten. Daarnaast hebben we een iPad voor de trainer van het jeugd slalom team aangeschaft. 
Elke activiteit werd begeleid door Marnick van Veghel. De activiteiten die we hebben aangeboden zijn: 
trainingen in Sauheid of in Hohenlimburg. 
- Jeugdkamp: 
Er waren iets minder deelnemers, we daardoor we minder inkomsten hadden. Maar een kleine 
bijdrage via de subsidie gebruikt. 
- Opleiding trainers: 
Er is een eerste aanzet gemaakt voor de trainersopleiding die gezamenlijk met de andere 
kanodisciplines georganiseerd wordt.  
 
Werkgroep wedstrijden: 
- Nederlands Kampioenschap: 
Het NK  is georganiseerd op zondag 26 mei 2019, bij door kanovereniging MAVA in België. Dit is een 
gezamenlijke inspanning van de Belgische Kanobond en de Commissie Kanoslalom 
- Holland cup: 
De verenigingen hebben Holland cup wedstrijden georganiseerd bij: UKC, VKC, HKC en MKV. De 
slalomcommissie heeft de Holland cup wedstrijd bij de GM georganiseerd.  
- Wintercup: 
De Wintercup is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Kanoslalom. De 
Wintercup bestaat uit drie wedstrijden die in de maanden december, januari en februari worden 
gevaren. Er hebben zo'n 30 à 40 vaarders deelgenomen. 
 
 
Werkgroep reglementen: 
De Internationale reglementen zijn veranderd en de NL reglementen zijn hierop aangepast zodat we 
het wedstrijdjaar met een geldig reglement konden beginnen.  
De scheidsrechters cursus online is ook herzien en beschikbaar gemaakt voor de verenigingen. 
Op alle World Cups, EK´s en WK´s zijn Nederlandse Judges aanwezig geweest. 
 
Werkgroep PR en Communicatie:  
Voor deze werkgroep hebben we een vacature, er is geen leider en ook geen team. We zoeken een 
teamleider en teamleden. Er is Geen plan tot uitvoer gebracht in 2019. 
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c) World Games commissies 

- Commissie Kanopolo 

Voor kanopolo was 2019 een dynamisch jaar met vele hoogte- en ook hier een daar dieptepunten. De 

Nederlandse Kampioenschappen zijn weer succesvol verlopen. Over drie weekenden in Alkmaar, 

Uithoorn en Den Haag speelden clubs vanuit heel Nederland tegen elkaar om de landstitel. In de 

Hoofdklasse won Rijnland (Leiderdorp) de titel, hun eerste sinds 2000! Bij de Dames prolongeerde 

Keistad (Amersfoort) haar titel door in een kraker van een finale Michiel de Ruyter (Uithoorn) te 

verslaan. Waterwolf uit Hoofddorp werd Nederlands Jeugdkampioen (Onder 18 jaar). Keistad was ook 

succesvol op het EK voor Clubteams. Het damesteam uit Amersfoort won de zilveren plak. Daarnaast 

kwam Nederland met vier Oranje teams uit op het EK voor Landenteams in Portugal. In alle vier de 

klassen, Heren, Dames, Heren Onder 21 jaar en Dames Onder 21 jaar, eindigden Oranje in de top 

acht. Helaas zat een halve finaleplaats en dus daarmee ook een mogelijke podiumplaats, er net niet in 

voor Oranje. Voor komend jaar staat het WK in Rome op de planning! Aanvullend werden er door het 

hele land diverse nationale en internationale toernooien georganiseerd. Hoogtepunt was de 25e editie 

van Helmond International Tournament, dit jaar drie dagen lang met meer dan 100! deelnemende 

teams uit binnen- & buitenland. Ook de Amsterdam Open in mei trok tientallen internationale 

clubteams naar Nederland. 

 
- Commissie Marathon 

2019 was het eerste jaar van de Commissie marathon. We hebben ons het eerste jaar gericht op de 

landelijke trainingen en de internationale wedstrijden en dit zullen we in 2020 voortzetten. 

 

Landelijke trainingen 

Iedere maand organiseert de commissie een open training voor de marathonliefhebbers. Er wordt dan, 

onder leiding van de bondscoach en andere trainers 2x specifiek op de tactiek en techniek van het 

marathonkanoën geoefend. Voor de landelijke selectie van de marathon is er 2x per maand een 

training waarin de jeugd en de senioren worden voorbereid op de wedstrijden in 2020. 

 

Landelijke wedstrijden 

In 2019 waren er twee testwedstrijden in Twente en in Eindhoven met redelijke deelname. Bij het NK 

K1 in Eindhoven was er ook goede internationale deelname. Bij de Waterlandmarathon was het 

niveau zeer hoog, zowel bij de heren als bij de dames. De Nederlanders kunnen zich hier aan de 

internationale top meten, en in eigen land! Later in het jaar zijn het NK mix in Haarlem, NK K2 in 

Rotterdam, NK K4 in de Rijp gehouden. Hier was ongeveer evenveel deelname als andere jaren, 

maar door de nieuwe regels voor Nederlandse kampioenschappen minder NK-titels te verdienen. De 

marathon in Den Bosch laat zien dat er ruimte is voor mooie nieuwe wedstrijden met meer dan 40 

deelnemers. De sprintmarathon in Groningen en Amsterdam zijn een voorbode van een mooie nieuwe 

klasse in het marathon varen. 

 

Internationale wedstrijden 

De Nederlanders waren goed vertegenwoordigd bij de World Cup (Oslo, 4 senioren/junioren) en het 

Europees kampioenschap (Dezice, 4 senioren/junioren en heel veel masters). Op het WK in China 

werd Nederland vertegenwoordigd door Joep van Bakel die hier een 21e plek behaalde. De 

Nederlandse masters hebben meerdere medailles gehaald bij de World Cup en de Europa Cup. 
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d) Overige commissies 
 
- Commissie Afvaart 
Bestuurssamenstelling: 
Pascal Lucker - Voorzitter & Penningmeester 

Eric Claessen - Secretaris 

Ed Schouten - Lid 

Wintercup 2018/2019  

De jaarlijkse Wintercup, 4 wedstrijden van p/m 10 tot 15 km in nov. dec. 2018 en jan., feb. 2019 (met 

meer disciplines dan alleen afvaart), is wederom zeer goed verlopen en kende in totaal meer dan 400 

deelnemers die minimaal 1 en maximaal 4x hebben deelgenomen. Tijdens de Wintercup bij Viking 

Venlo op de Maas op 13 januari 2020 gingen er 125 deelnemers van start. De overige wedstrijden 

worden door Duitse clubs georganiseerd en vinden plaats in Duitsland. In zijn algemeenheid een 

gelijkblijvende Nederlandse deelname, maar positief is wel dat het aandeel jeugd groter was.  

Nederlandse wedstrijden  

De vier Nederlandse wedstrijden op de Dommel in St. Oedenrode, de Zomercup op de Maas (Venlo), 

op de Dommel in Eindhoven (Genneper Molen, NK sprint) en op de Maas in Venlo (NK klassiek) zijn 

goed verlopen. Jammer was dat de deelname aan de internationale wedstrijd welke het NK afvaart 

klassiek omlijst, met nog geen 50 deelnemers/sters mager was. Dit is aan de ondergrens gezien de 

inspanningen voor een dergelijke wedstrijd. Komend jaar proberen meer deelnemers aan te trekken 

d.m.v. een andere datum en andere opzet. We gaan naar een datum in juni en een 2-daags-

evenement (de jaarlijkse informele Zomercup op zaterdag van Viking Venlo wordt dan gecombineerd 

met het officiële NK-afvaart op zondag). 

Trainingskampen/Jeugdkamp (nationaal & internationaal) 

Er is door selectieleden als ook jeugdleden deelgenomen aan trainingskampen in Fulda (Dui), Bovec 

(Slo), de Ardeche (Fra), Lienz (Oost) en Krumlov (Tsj). Verder zijn er diverse trainingskampen 

geweest in Hohenlimburg, ook met name geënt op de jeugd. 

Internationale wedstrijden (Selectie/WK/EK/WC) 

Selectiewedstrijden vonden plaats op de Sulz (Rosrath, Dui) = toegevoegd, de Fulda (Fulda, Dui), de 

Rur (Monschau, Dui), de Ilz (Passau, Oost), de Soca (Bovec, Slo) en het Eis-kanaal (Augburg, Dui). 

Met name in Augsburg heeft Ivo Lamers laten zien inmiddels tot de internationale subtop te behoren.  

Helaas was er geen deelname aan het WK wildwater-afvaart-sprint in Seu d’ Urgell (Spa), maar wel 

op het WK jun./U23 in Banja Luka (BIH) door Ivo Lamers (12de en 15de op de Sprint en een top 20 

klassering op de klassieke afstand. Ook is er goed gepresteerd tijdens de ECA-wedstrijden in 

Augsburg door Lars Tuithof en Ivo Lamers. 

 

- Commissie Freestyle 
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12 - Financiën           

          
Kanogelden 
          

Toerekeningsfactor            

voor algemene kosten 0,07         

          

INKOMSTEN       UITGAVEN   

          

Contributies     80000  Platform Kanosport  3500 

Licenties     14000  Afvaart  1000 

Advertenties Mag. Kanosport    4000  Kanopolo  1000 

Bijdragen leden aan Mag. Kanosport   10000  Slalom  1000 

       Marathon  1000 

       Sprint  1000 

Bijdrage NOC*NSF kanopolo    18430  Recreatie  1000 

Bijdrage TeamKPN Sportfonds   12500  Freestyle  1000 

       Personeelskosten    30000 

       Landelijke Kanodag  3000 

       Magazine Kanosport   26000 

       NK medailles  1200 

       Bijdrage ECA/ICF  2000 

       Intern. bezoeken/vergaderingen 4000 

       Topsport huur loods Bosbaan  1750 

       Topsport huur kleedkamer Bosbaan  400 

       Topsport kanosprint  1000 

       Topsport kanoslalom  500 

       Kosten kanopolo dames u21  12500 

       Kosten kanopolo senioren  18430 

       Algemene kosten (huur gebouw)  15000 

       Algemene kosten    12500 

          

          

Totaal      138930    138780 

 

 


