
KSVForward
Kanosportvereniging Forward: “Ik kano ook!”

Kanosprint is een explosieve wedstrijdsport 
waarbij je –zoveel mogelijk- al je spieren gebruikt: 
romp, benen, armen. Wedstrijden worden gevaren 
over de volgende afstanden: 200, 500 en 1000 
meter in één, twee en vierpersoonsboten. 
Je kunt trainen bij verschillende kanoverenigingen 
in Nederland. Deze zijn aangesloten bij het 
Watersportverbond (WSV). In Nederland worden 
in verschillende regio’s wedstrijden georganiseerd. 
Jaarlijks hoogtepunt is het NK op de Bosbaan in
 Amsterdam (begin september).

Introducties en trainingen kanosprint, 
kanomarathon en parakano worden in 
Noord Nederland aangeboden door 
Kanosportverenging Forward. Deze sport is 
geschikt voor alle leeftijdsklassen: van pupil 
(8+) tot master (35+). 

Informatie: info@ksvforward.nl

Parakano
Om het kanosprinten ook voor minder valide
sporters mogelijk te maken kunnen 
ergotherapeut en orthese bouwer het zitje en het 
voetenbord van de boot aanpassen, waardoor 
de sporter zich vertrouwd en veilig op deze sport 
kan toeleggen.
Sinds 2016 is kanosprint ook een paralympische 
sport. Internationaal is de sport aangesloten bij 
de International Canoe Federation (ICF). 
Parakano erkent de volgende klassen:

KL1: Atleten met geen of zeer beperkte 
rompfunctie en geen beenfunctie; maken in kajak 
gebruik van speciaal zitje met hoge rugleuning. 

KL2: Atleten met gedeeltelijke romp en 
beenfunctie, die rechtop in de kajak kunnen zitten, 
maar hierbij een speciale rugleuning nodig 
hebben. Ze dienen te beschikken over beperkte 
beenbeweging tijdens het kanoën.

KL3: Atleten met rompfunktie en gedeeltelijke 
beenfunctie. Zij kunnen bij het kanoën tenminste 
één been of beenprothese gebruiken. 
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