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Reglement Toeristische Onderscheidingen van het Koninklijk Nederlands 
Watersport Verbond 

 

I ALGEMEEN 

Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) verleent aan zijn leden voor de 
geleverde prestaties op het gebied van kanotoerisme, op voorstel van de Commissie Recreatief 
varen Binnenwater (CRB), een onderscheiding, indien is voldaan aan de daartoe door het 
KNWV gestelde eisen voor de respectievelijke onderscheidingen en aan het gestelde in de 
overige voorwaarden van dit reglement. 

Buitenlandse kanovaarders, welke lid zijn van een nationale kanobond die is aangesloten bij de 
Internationale Canoe Federatie (ICF), kunnen voor deze toeristische onderscheidingen in 
aanmerking komen, mits zij voldoen aan de door het KNWV gestelde eisen. 

 
 

II VOORWAARDEN VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN TOERISTISCHE 
ONDERSCHEIDING  

 
De dagafstanden van de kanotochten moeten tenminste 10 kilometer bedragen. 
 
1. Koperen toeronderscheiding: 

a. Per kano tenminste 200 kilometers te hebben afgelegd. 
b. Tenminste in 2 verschillende provincies gevaren hebben. 
c. Te hebben deelgenomen aan tenminste 1 agendatoertocht  

2. Bronzen toeronderscheiding: 
a. In het bezit van de koperen onderscheiding. 
b. Per kano tenminste 1.000 kilometers te hebben afgelegd. 
c. Tenminste in 3 verschillende provincies gevaren hebben 
d.  Te hebben deelgenomen aan tenminste 2 agendatoertocht 

3. Zilveren toeronderscheiding 
a. In het bezit van de bronzen onderscheiding. 
b. Per kano tenminste 3.500 kilometers te hebben afgelegd. 
c. Tenminste in 6 verschillende provincies gevaren hebben  
d. Te hebben deelgenomen aan tenminste 6 agendatoertocht 

4. Gouden toeronderscheiding: 
a. In het bezit van de zilveren onderscheiding. 
b. Per kano tenminste 7.000 kilometers te hebben afgelegd. 
c. Tenminste in 10 verschillende provincies gevaren hebben  
d. Te hebben deelgenomen aan tenminste 10 agendatoertocht. 

5. Platina toeronderscheiding: 
a.   In het bezit van de gouden onderscheiding. 
b. Per kano tenminste 12.000 kilometers te hebben afgelegd. 
c. Tenminste in 15 verschillende provincies gevaren hebben  
d. Te hebben deelgenomen aan tenminste 20 agendatoertocht. 

6. Diamanten toeronderscheiding: 
d. In het bezit van de platina onderscheiding. 
e. Per kano tenminste 20.000 kilometers te hebben afgelegd. 
f. Tenminste in 20 verschillende provincies gevaren hebben  
d. Te hebben deelgenomen aan tenminste 30 agendatoertocht. 
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III KILOMETERS 
 
De tijdens toertochten te varen kilometers moeten worden bepaald aan de hand van door de 
A.N.W.B. uitgegeven wateralmanak, waterkaarten of kanoroutes. In die gevallen waarin deze 
kaarten niet voorzien kunnen de kilometers volgens andere in Nederland verkrijgbare kaarten 
worden bepaald. 
 
 

IV PROVINCIES 
 

In Nederland zijn 12 provincies. 
Als men buitenlandse tochten wil laten meetellen, dan wordt er uit gegaan van ‘regio’s’ of 
‘deelstaten’.  
 
 

V AGENDATOERTOCHTEN 
 
Agendatoertochten, zijn toertochten die op de Toerkalender van het KNWV staan, of op de 
Toerkalender van Peddelpraat, of op de Toerkalender van de TKBN, of op de Toerkalender van 
een bij de ICF aangesloten bond. 
  

 
VI  UITREIKING VAN ONDERSCHEIDINGEN 
 
a. De koperen en bronzen onderscheidingen worden uitgereikt per post 
b. De zilveren onderscheidingen worden uitgereikt door de voorzitter van de betreffende 

verenigingen.  
c. De gouden, platina en diamanten onderscheidingen worden uitgereikt op de Landelijke 

Kanodag door de voorzitter Platform Kanosport.  
d. Het vervaardigen van de onderscheidingen geschiedt voor rekening van het KNWV. 
 
 

VII REGISTRATIE 
 

De registratie van de toertochten is niet aan een bepaald seizoen of jaar gebonden. De 
kilometers worden dus cumulatief verwerkt. 
 

De registratie van kilometers, provincies en agendatoertochten dient digitaal plaats te vinden op 
het volgende website-adres http://kano.watersporters.nl/toervaren/toerboekje/. Men dient de 
datum van de tocht, naam vaarwater, het start- en eindpunt van de tocht, het aantal gevaren 
kilometers, de bevaren provincies en de eventuele agendatoertocht te vermelden.  
 

Indien men een papieren versie van het toerboekje wenst, kan men dit aanvragen bij Renate 
Bongertman, emailadres f-r-bongertman@hotmail.com. De registratie van kilometers, provincies 
en agendatoertochten kan plaatsvinden in het door het KNWV uitgegeven ‘toerboekje’. De 
houder van een toerboekje moet zelf daarin vermelden de datum van de tocht, naam vaarwater, 
het start- en eindpunt van de tocht, de gevaren kilometers, de bevaren provincies en de 
eventuele agendatoertocht.  
 
De kanovaarder moet zich zelf aanmelden bij de Renate Bongertman, emailadres                               
f-r-bongertman@hotmail.com, als hij denkt in aanmerking te komen voor een toeristische 
onderscheiding. 
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Slechts die tochten welke met de voor de kanosport gebruikelijke bootstypen zijn gemaakt 
komen voor registratie in aanmerking. De opgegeven kilometers moet men zelfstandig hebben 
afgelegd met behulp van een peddel of steekpeddel bij wijze van toerisme. De kilometers welke 
worden afgelegd met behulp van een motor of zeil of gesleept door een ander vaartuig, 
alsmede de kilometers welke worden afgelegd bij wijze van training voor de wedstrijdsport of 
tijdens wedstrijden mogen niet in het toerboekje worden vermeld. 
Bij deelname aan in het KNWV toerprogramma opgenomen tochten of aan tochten bij een 
buitenlandse kanovereniging van een bij de ICF aangesloten nationale kanobond kan het 
toerboekje worden afgetekend door een lid van de organiserende instantie. Bij deelname aan 
verenigingstochten kan het toerboekje worden afgetekend door een bestuurslid van de 
betreffende vereniging. Ter controle van eigen tochten kan het toerboekje worden afgetekend 
of gestempeld door brugwachters, sluis- of havenpersoneel of politie, of bij campings, 
jachthavens of watersportverenigingen 
 

 
VIII HET VERVALLEN VAN ONDERSCHEIDINGEN 
 
Wanneer het de CRB blijkt dat de houder van een toerboekje opzettelijk onjuiste gegevens 
omtrent toertochten, kilometers en vaarwaterpunten in het boekje heeft vermeld, zal de 
commissie het bestuur van het KNWV adviseren de reeds toegekende onderscheidingen 
vervallen te verklaren. De houder van het toerboekje zal hieromtrent schriftelijk bericht 
ontvangen en heeft gedurende één maand de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen 
bij het KNWV-bestuur, waarna dit bestuur een voor beide partijen bindende uitspraak zal doen 
en deze schriftelijk zal bevestigen. 
 
 
 


