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Een tocht varen - Groepsgedrag 

  
In principe vaar je op zee, inclusief het Wad, met tenminste twee personen, liefst meer. Je vaart 
dus in de regel met een groep mensen. Om het varen in een groep goed te laten verlopen, moet je 
je aan bepaalde regels houden. Deze regels zijn er om te zorgen dat iedereen de tocht met plezier 
zal varen, er geen onderlinge irritatie of onenigheid ontstaat en dat voor alle deelnemers duidelijk 
is waar elk groepslid zich aan dient te houden. De regels dienen ook om de veiligheid optimaal te 
maken. Zoals bij het onderwerp veiligheid al is aangegeven, is het daarom van belang dat je ook 
op de hoogte bent van alle zaken die met de tocht samen hangen, vanaf de voorbereiding tot en 
met het huiswaarts keren na afloop van de tocht; neem daarom de onderwerpen veiligheid en 
tochtorganisatie goed in je op! 
  
De beschrijving hieronder gaat uit van een georganiseerde groepstocht, waarbij de deelnemers 
zich op een afgesproken punt verzamelen. 
Een tocht begint in het algemeen met het opladen van de kano’s op de auto’s en/of een 
botenwagen. Iedereen zorgt dat zijn eigen spullen meegaan, dat de boot goed opgeladen en 
bevestigd is. 
Meestal wordt van je verwacht dat je ca een half uur voor de vertrektijd op de afgesproken plek 
aanwezig bent en meehelpt alles klaar te maken voor vertrek naar het startpunt van de tocht. 

Aangekomen 
op het 
vertrekpunt 
voor de tocht 
zelf worden 
de boten 
afgeladen en 
maakt 
iedereen zijn 
boot klaar. 
Controleer of 
je alles hebt 
meegenomen 
en zo nodig 
waterdicht 
hebt 
ingeladen. 
Controleer 
voor je de 
boot in het 
water legt of 
je 

voetsteunen op de goede afstand staan. Pleeg eventueel nog een plasje, want eenmaal in de boot 
wordt dat lastig. 
Voor dat men in de boten kruipt voor het vertrek, is er in het algemeen nog een briefing waarbij 
de te varen route wordt aangegeven en andere bijzonderheden (zoals speciale boeien, 
scheepvaart, het weer) worden besproken. Bij een grotere groep, met name als de groep bestaat 
uit mensen met verschillende kanovaardigheden en kano-ervaring, is het verstandig als er een 
voor- en achtervaarder worden aangewezen. 
Je kunt pas in je kano stappen als de tochtleider daarvoor het sein geeft.  
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Controleer als je in de boot zit, of je spatzeil goed zit en de panieklus vrij hangt.  
De voorvaarder vaart aan de kop van de groep en geeft het tempo en de  richting aan op 
aanwijzingen van de tochtleider. De tochtleider houdt in de gaten dat de voorvaarder de juiste 
koers aanhoudt en grijpt zo nodig in. De groep volgt de route van de voorvaarder, ook als deze 
afwijkt van de afgesproken koers. Het is aan de tochtleider om in dat geval de voorvaarder te 
corrigeren. Als de tochtleider van koers wil veranderen, geeft hij dat door aan de voorvaarder, 
maar ook aan de rest van de groep.  
De voorvaarder moet zelf zorgen dat hij/zij niet te ver voor de groep uitvaart en moet zo’n 
snelheid aanhouden dat hij vanuit de groep is aan te roepen. Vanuit de groep moet bijtijds aan de 
voorvaarder gevraagd worden het tempo te verlagen als een of meer groepsleden achterop raken 
of als het tempo voor de zwaksten te hoog ligt. Het beste is dat de voorvaarder niet een van de 
snelste kanoërs binnen de groep is. 
Voor de achtervaarder geldt min of meer het omgekeerde: het beter dat een wat snellere kanoër 
dan een langzamere kanoër achtervaarder is. Omdat hij de hele groep kan overzien, ziet hij ook 
het beste of iemand in moeilijkheden is gekomen en dan is het handig als hij snel vooruit kan 
sprinten of een medekanoër kan aanroepen. Hij moet ook een seintje geven als de groep uiteen 
dreigt te vallen doordat het voorste deel van de groep harder vaart dan het achterste deel. 
Als regel moeten de leden van een groep een zodanige afstand tot elkaar hebben dat onderlinge 
communicatie steeds mogelijk blijft. Het is voor de tochtleider en de rest van de groep vervelend 
als een of meer mensen vooruit varen of een afwijkende koers volgen. 
  
Ook al is er een tochtleider, in principe hoort iedereen op iedereen te letten en is iedereen 
medeverantwoordelijk voor de andere medekanoërs; het is dus niet zo dat je je niet om de rest 
van de groep hoeft te bekommeren als je geen tochtleider bent. Dat betekent bijv. dat als je 
voorin de groep vaart goed in de gaten houdt waar de anderen zitten en dat je moet vermijden dat 
je te ver voor de groep uit vaart en ook dat als iemand in moeilijkheden komt, je naar vermogen 
helpt. 
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