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DEFINITIES
[1]

Gelijkgesteld
certificaat

Het volgende certificaat worden bij voorbaat gelijkgesteld aan Kajak
vaardigheid A:
● NKB / WSV  Kajakvaardigheid A.
Andere certificaten worden per individueel geval beoordeeld.

[2]

Redbare kajak

Een bruikbare kajak, bij voorkeur voorzien van waterdichte schotten en
luiken. Indien de kajak niet is voorzien van waterdichte schotten, zoals bij
vlakwater, vouw, zelfbouw en/of groenlandkajaks, dan moeten er
luchtzakken aanwezig zijn. Grijplijnen en draagklossen (of draaglussen)
worden geadviseerd.

[3]

Spatzeil

Een spatzeil dat voorzien is van een lus (of lussen) om het, indien
nodig, makkelijk van de kuip los te trekken. Het spatzeil mag niet
zodanig lekken dat dit de uitvoering van de test beïnvloedt.

[4]

Zwemvest

Goed passend zwemvest met een voor de vaarder geschikt (genormeerd)
vast drijfvermogen (dus geen opblaasbaar zwemvest).
Het zwemvest dient in goede staat te zijn.

[5]

Vaarkleding

Kleding geschikt voor het varen van kanotochten bij de heersende
watertemperatuur. Vaarkleding moet isoleren en beschermen, zowel boven
als in het water.

[6]

Noodrantsoen

Een 
noodrantsoen
is een v
oedsel voorraad
die mensen meenemen voor het
geval zich een noodsituatie voor doet. Het noodrantsoen kan bestaan uit:
● warme drank of warm water;
● maaltijd in gedroogde vorm;
● extra koeken of energiereep.

[7]

Sleeplijn

De sleeplijn heeft een lengte van tenminste 10 meter.

[8]

Reddingszak

De plastic oranje reddingszak is de standaard en ook bruikbaar voor
andere doeleinden (bijv. signalering). Een daarmee gelijk te stellen
alternatief wordt ook geaccepteerd.

[9]

Reparatieset

Aanbevolen: ducttape, touw (deklijn), elastiek, plastic zak (als nood
luik/luchtzak), naald en draad, mes of eenvoudig multitool,
droogdoek (voor hechting van tape e.d.).

[10]

EHBOset

Aanbevolen: watervaste pleisters, snelverband, steriel gaas, 2
isolatiedekens (of isolatiejas), schaar, ontsmettingsmiddel,
sporttape, pijnstillers, pincet.

[11]

Zelfredding

Redding waarbij de kajakvaarder zelfstandig (zonder hulp van anderen)
zichzelf weer in de boot helpt al dan niet met behulp van een peddelfloat.

[12]

Contactsleep

Een contactsleep kan worden uitgevoerd door de andere kajak vast te
houden, of indien gewenst met een contactsleeplijn (ongeveer 1 m lang).

[13]

Kajak
instructeurs

De training wordt gegeven door een kajakinstructeur niveau 3, samen met
tenminste een assistent kajakinstructeur niveau 2 of een leerlinginstructeur
niveau 3.
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