
 
 
 

 



Juli-Augustus 2019 
 

2  
 

Locatie clubgebouw :Gashavenstraat 9, Deventer 
 
Postadres: Postbus 6216 
 7401 JE Deventer 
Coordinaten: 52°14'36.67"N -   6°10'1.67"O 
Website: www.deventerkanovereniging.nl 
 
Opgericht: 1 januari 1933 
Aangesloten bij het Watersportverbond. 
Goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 71, 14 februari 1967. 
 

Bestuur:   

Voorzitter: Siep Littooij 
T 0570 652781 
 

dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl 
 
 
 

Secretaris: Corrie Nijkamp dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl 

Penningmeester: Marten van Eerten dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.nl 

Bestuurslid: Derk Kuper dkvpolo(at)deventerkanovereniging.nl 

Bestuurslid: Mark Greveling 
Wedstrijdcommissie 

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Bestuurslid: Martijn Bakker dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl 

 
Bestuurslid: Paul van der Lee 

T 0570 859058 
Opleidingen 

Ledenadministratie 
Sleutelbeheer 

Jannie Oosterkamp dkvledenadministratie(at)deventerkanovereniging.
nl 
    

Commissie: Jurre Diteweg 
Onderhoudscommissie 

dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Redactie Kajak: Arie van Eijk 
Marcel van Maaren 

dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl 

Website:  dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl 

 
Besloten groep DKV 
https://www.facebook.com/groups/242060672486956/ 
 
Wedstrijdploeg 
https://www.facebook.com/wedstrijdploegdkv/?fref=ts 
 
Kanopolo Deventer 
https://www.facebook.com/Kanopolo-Deventer-KV-2089407207949406/ 
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Clausule aansprakelijkheid transport 
Bestuurders van motorvoertuigen met een aanhangwagen van de Deventer Kano 
Vereniging zijn t.a.t. zelf verantwoordelijk voor de gevolgschade aan derden door aanrijding 
en / of afgevallen lading. De lading die eigendom is van de Deventer Kano Vereniging is 
verzekerd. De Deventer Kano Vereniging zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden 
voor vervolgschade. Alle bezitters van een eigen kano of kajak wordt dringend aangeraden 
deze te verzekeren. 
Clausule aansprakelijkheid 
Het lidmaatschap van de Deventer Kano Vereniging, alsmede deelname aan activiteiten al 
dan niet binnen verenigingsverband, is voor eigen risico. Dit impliceert dat het lid stilzwijgend 
onderschrijft dat de vereniging, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, niet 
aansprakelijk gesteld kan worden voor kosten die voortvloeien uit ongevallen of letsel van 
welke aard ook van het betreffende lid en/of beschadigingen¹ en/of zoekraken van 
eigendommen van het betreffende lid. 
 
¹) o.a. schade aan of verlies van eigen kano’s en materiaal als gevolg van brand in het 
botenhuis van de Deventer Kano Vereniging. 
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Kopij voor de Kajak: 
 
De kopij kunt u in onze bus in de hal van het botenhuis deponeren, of aan / 
naar een van de redactieleden afgeven of toezenden. Ook kan het gemaild 
worden naar dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl 
 
Lever je teksten aan in Word zonder opmaak als bijlage 
 
Voor de sluitingsdatum van de volgende Kajak zie de agenda. 

Inhoudsopgave 
Agenda .......................................................................................................... 5 

Renovatieplannen en subsidieaanvraag ...................................................... 5 

You’re going to sleep? What the f***! This is Deventer!! .............................. 8 

Uitbreiding van de DKV Vloot ....................................................................... 9 

Gondelvaart Giethoorn ............................................................................... 10 

Impressie midzomertocht ............................................................................ 11 

Toertocht op de Lahn .................................................................................. 13 

Onweer ....................................................................................................... 16 

 
  

mailto:dkvkajak@deventerkanovereniging.nl?subject=Redactie%20Kajak


Kajak 

 

    5 
 

Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Augustus 17/18 Markerwadden Toer 

 31 Giethoorn Toer 

September 1 Giethoorn Toer 

 8 Deadline Kajak September Redactie 

 14 Amersfoort Toer 

 21 KVA-Clinic  

 28 Toernooi van het Oosten Polo 

 28/29 Veluwerally Toer 

Oktober 5 ? Tocht Toer 

 12 Examen KVA  

 13 Dinkeltocht Toer 

 13 Deadline Kajak Oktober-
November 

Redactie 

 19 Zwembadtraining (onder 
voorbehoud) 

 

 19/20 SAT Weekend Polo 

November 16 Zwembadtraining (onder 
voorbehoud) 

 

December 14 Zwembadtraining (onder 
voorbehoud) 

 

 14 Eindejaar uitje Polo 

 15 Deadline Kajak December-
Januari 

Redactie 

Renovatieplannen en subsidieaanvraag 

Voortgang renovatieplanning 
Sinds 2018 zijn we in gesprek met elkaar over een renovatie van onze 
accommodatie. In dit stuk willen we de werkwijze mbt de renovatie en de 
subsidieaanvraag toelichten. De bouwcommissie en bestuur kunnen dit niet 
alleen. De stem van jullie als gebruiker moet goed naar voren komen, dat 
wil zeggen de stem van toer, polo en wedstrijdvaarders! 
 
We hebben in Februari 2019 gekozen voor het scenario ‘GastVrij DKV’. Dat 
bereiken we als we de accommodatie door renovatie meer multifunctioneel 
maken, dus beheersbaar toegankelijk en beschikbaar maken voor diverse 
typen gebruikers.  We hebben de architect en buitenontwerper steeds 
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meegegeven dat het gebouw en de omgeving veiliger moet worden met 
minder onderhoudswerk, en duurzamer waar mogelijk.  
 
De wensen uit ons overleg in Februari (en voor een deel ook die van buren 
en gebruikers van buiten) zijn door de architect en de buitenontwerper 
verwerkt in de tekeningen die aan de vitrine in de kantine hangen.  
 
Deze zomer gaan we verder. In een overleg met gebruikersgroepen gaan 
we details invullen en we gaan technische keuzes doorspreken, daarna 
een begroting opstellen. De uitkomst wordt in een BLV met de leden 
besproken. Daarna kunnen we dan eind september een kansrijke 
subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Deventer.  Na de uitslag van 
de subsidieaanvraag in begin 2020 hopen we aan de slag te gaan. 
 
Oproep voor overleg en besluiten  
1. Gebruikersgroepen zondagmiddag 25 Augustus van 14:00 -16:30 
2. Technisch overleg op 28 Augustus, 20:00-21:30.  
3. Bijzondere ledenvergadering BLV op 18 September, 20:30-21:30 
 
1. Gebruikersgroepen op zondagmiddag 25 Augustus, van 14:00 -16:30. 
We serveren appeltaart tussendoor!  
Al sinds begin 2018 spreken we over ‘gebieden’ (of onderdelen) van onze 
accommodatie. Per gebied organiseren we een gespreid en divers aantal 
DKV leden als gebruikersgroepen. Deze groepen bespreken samen per 
gebied wat optimaal gebruik is en hoe we dat organiseren. De gebieden 
zijn: 
1. Botenloods  
2. Kantine (+bar+keuken)  
3. Sportzaal  
4. Kleedkamers (+andere gebruiksruimtes),  
5. Botenwagenloods 
6. Buitenruimte 
De gebruikersgroepen kunnen apart en vooraf al onderling hun gebieden 
bespreken. Het overleg in klein verband met leden van de bouwcommissie 
is bedoeld om te komen tot keuzes en detail invulling. 
  
Oproep Gebruikersgroepen Namens de sportdisciplines zijn er al mensen 
benaderd voor deze groepen, maar er is meer ruimte voor meedenkers! 
Vooral voor de gebruikersgroepen Kleedkamers en de Buitenruimte zoeken 
we nog hard naar leden.  
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2. Technisch overleg op 28 Augustus, 20:00-21:30.  
Iedereen begrijpt dat bij een renovatie, leden met bouw/renovatie 
ervaringen en technische vaardigheden zeer belangrijk zijn. We doen dan 
ook een beroep op deze leden om mee te denken!  Met de technische 
leden willen we kijken wat de vereisten en keuzemogelijkheden zijn voor 
materialen, werkzaamheden, methoden en leveranciers. Vervolgens willen 
we kosten in beeld hebben om een begroting mee op te bouwen. Kunnen 
we klussen uitvoeren met of uitbesteden aan onze eigen leden, dan horen 
we het graag. 
 
Oproep Technisch overleg. Sommige leden benaderen we persoonlijk 
maar misschien kennen we niet iedereen! Er is nog veel meer ruimte voor 
meedenkende en meewerkende leden, meld je aan! 
  
3. BLV Bijzondere ledenvergadering op 18 September, 20:30-21:30 
Alle leden worden opgeroepen om zich tijdens de ledenvergadering goed 
te informeren over onze renovatieplannen en vervolgens te stemmen over 
het renovatieplan (eventueel per onderdeel) en het financieel plan. Het 
bestuur zal vragen om een mandaat om de bouwprocedures te starten en 
een subsidieaanvraag voor te bereiden. Vervolgens zal het bestuur daarna 
de subsidie voor 30 september aanvragen. Andere subsidies worden 
aangevraagd waar en wanneer mogelijk.  
 
Oproep: Noteer de datum vast. De uitnodiging BLV volgt met de stukken 
begin September. 
 
AANMELDEN: 
Graag aanmelden voor 21 augustus per mail of persoonlijke app bij Iris 
Assenberg: petroliefantje@gmail.com onder vermelding van: 
Gebruikersgroep + welk gebied en/of Technisch overleg. Sommige leden 
zullen we ook persoonlijk benaderen. 
 

Siep Littooij namens bestuur en bouwcommissie 
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You’re going to sleep? What the f***! This is 

Deventer!! 

Ik smul van een anekdote van Hans, die bovenstaande titel echt heeft 
horen zeggen door een internationale deelneemster. Als kanopoloërs gaan 
we boven alles prat op de sfeer die we met z’n allen maken. Is dit dan niet 
een van de meest sierlijke complimenten die je kan krijgen? 
Onze Derk heeft het bij de kanotoernooien altijd over een bubbel waar hij 
dan in zit. Vrijdagavond kom ik om te kijken hoe het festival ervoor staat, de 
dijk is al afgeladen met tenten, busjes, aanhangers en kano’s. Een warm 
gevoel van geluk stroomt door mij heen. De zorgen van morgen verdwijnen 
als sneeuw voor de zon. De bubbel is begonnen. 
Wij zijn niet de enigen die dat zo zien. De binnenplaats staat al vroeg 
gevuld met enthousiaste feestgangers die een sterker bovenlichaam 
hebben dan de gemiddelde gorilla. Na twaalven blijkt ook dat ze niet alleen 
qua spierkracht wat weg hebben van apen. Vier ervan vertonen 
apenrotsgedrag waar een stevige krachtmeting aan te pas komt. Een jonge 
krijger neemt het op tegen de doorgewinterde KP-veteraan Pixi. De laatste 
moet helaas afkloppen met een gebroken ellenboog, en vliegt de volgende 
dag terug naar Denemarken. Ik moet op de harde manier leren dat Paul 
zich niet zomaar laat uitdagen, en voor ik het weet hang ik als een 
lappenpop over de schouders van de Nederlandse bondscoach.  
Zaterdagmiddag zit mijn bardienst erop en kan ik voor het eerst wat 
veldslagen gaan bekijken. Wat is kanopolo toch een interessante sport om 
naar te kijken! Het inhoudelijke commentaar blijf ik jullie schuldig. Had je bij 
moeten zijn. 
Zaterdagavond is de feestavond. Onder het genot van een alcoholische 
versnapering worden de wedstrijden en gebeurtenissen van de dag 
doorgenomen, maar de dansvloer is leeg, op een paar statafels na. En 
daar verschijnt dan Pim. Hij begint niet met draaien voordat alle obstakels 
van de dansvloer zijn gehaald. Zo zeker van zijn zaak de mooie man. De 
eerste tonen van Dromendans bereiken onze oren en nog geen twee 
nummers later staat de hele dansvloer vol. Al snel is het grasveld onder het 
tentzeil veranderd in een middeleeuws spektakel van dansende lijven. 
Uiteraard spring ik tijdens het uitbundige dansen op de rug van Ricardo van 
GKV, dat is toch normaal als je elkaar al een keer de hand hebt geschud. 
Daarna heb ik even genoeg aandacht gehad en wil ik gaan schuilen op de 
WC. Helaas blijkt daar iemand echter zijn hotdog weer te hebben 
afgestaan aan de WC. Ik ken het dat je altijd net te laat aankomt bij de WC 
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om een overwogen keuze te kunnen maken met de plaatsing van je 
maaginhoud, maar het urinoir is echt een van de vervelendste plekken om 
uit te kiezen. Het bleek moeilijker, maar ook leuker dan verwacht om deze 
weer te ontstoppen en het dumpertwaardige beeldmateriaal kunnen jullie 
opvragen bij Inge ;) 
Wat ik heb ontdekt en zo leuk vind aan DKV: er moet een goedlopend 
toernooi plaatsvinden, maar de charme van ‘een heerlijk zooitje 
ongeregeld’ mag niet ontbreken. Met José en Inge als regisseurs loopt 
alles gesmeerd (wat kunnen zij de zaken subliem regelen), maar het moet 
ook weer niet te mooi ogen allemaal. Vandaar wellicht ook dat ik uiteindelijk 
de prijsuitreiking mocht doen. Bedankt voor die eer. Super leuke ervaring! 
Als laatste: de vereniging draait op vrijwilligers. Zo’n festival (want zo noem 
ik het per ongeluk steeds) is nergens zonder al deze lieverds die niet gaan 
varen; al die topperts die dagen van te voren en erna op- en afbouwen, die 
voor een paar uur achter de bar of in het omroepbusje hun beste beentje 
voorzetten. Alles om de nationale en internationale gasten een leuke tijd te 
bezorgen. Dat Hans zo’n meid dan tegen een andere meid hoort zeggen 
dat je in Deventer niet moet gaan slapen, dan maakt dat me toch wel trots! 
Wat vooral dus even gezegd moet worden, in de wijze woorden van Jeroen 
Dieperink: “alle vrijwilligers bedankt!” 

Myrdhin 

Uitbreiding van de DKV Vloot 

Via Lody Koning hebben we weer een mooie kajak mogen ontvangen. De 
zus van Lody, Ine, heeft ons haar oude boot gedoneerd. De DKV-vloot is 
nu verder uitgebreid met een voor ons "nieuwe" North Shore zeekajak. Er 
moet nog wel e.e.a. aan gebeuren. Voorlopig ligt de boot in vak H. Het is 
heel fijn dat we op deze manier onze vloot zo hebben kunnen uitbreiden. 
Het geeft de nieuwe leden de mogelijkheid om mee te gaan op toer en zee-
tochten en eventueel ook eigen kampeeruitrusting te kunnen meenemen. 
En om verschillende boten te proberen en te kijken welke het best past. 
Iedereen die de boot wil uitproberen wens ik een behouden vaart. 
 
Nogmaals hartelijk dank aan Ine! 
 

Paul van der Lee 
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Gondelvaart Giethoorn 
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Impressie midzomertocht 
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Toertocht op de Lahn 

Van 14 juni t/m 18 juni 2019 
Met Edwin, Mathilde, Paul, Annette, Hans vd Vlis, Floor, Hans K, Cyta en 
ik, Ab K. 
't Was bedoeld als een Canadees tocht maar kajaks waren ook welkom. 
Helaas kon Carolien niet mee wegens ziekte even als Roos (haar hond). 
Dat betekende een C-II minder en een kajak extra. 
Doordat we door de omstandigheden later vertrokken kwamen we ook pas 
later op de camping aan. De keuze is op de camping in Wetzlar gevallen 
en niet bij de kanovereniging. Daar is 't namelijk veel moeilijker instappen 
en je mist een mooi stuk van de rivier. De eerste avond hadden we regen, 
maar dankzij een grote tarp van Paul en Annette zijn we droog gebleven. 
De volgende morgen waren de tenten al weer droog en ingepakt. Maar bij 't 
instappen ging 't bij Floor niet helemaal goed en kwam gedeeltelijk in het 
water terecht. En een kwartier later bij de voor ons eerste stuw met 
daarnaast een rollenbaan met een half drijvend steigertje. En ja hoor… ik 
zakte met steigertje en al een heel eind onder water (toevoeging Paul: 
Doordat ook Edwin en Paul op het steigertje stonden was dat teveel 
aanslag op het drijfvermogen.) Verder de volgende stuw kort daarna met 
een glijgoot (net een soort water glijbaan). Hier heb ik met Mathilde in de 
goot gelegen waar zij in gedachte zo die rotswand op zich af zag komen. 
Maar onderaan buigt de stroming af dus viel 't allemaal mee. Bij de 
volgende stuw en met een zelfbediende sluis waar wij keer op keer geluk 
hadden door met anderen mee te kunnen schutten. 

 



Juli-Augustus 2019 
 

14  
 

Vervolgens zei Edwin "Als er iemand stoppen wil dan stoppen we bij de 
eerstvolgende camping". En dat was bij Solms, waar de beheerder 
verbaasd was vanwege min leeftijd , n.l. 85. En dat in een kano en een 
tent. Hier stonden ook grote tipi tenten waar je met een man of 10 rondom 
op banken met een slaapmat kunt slapen met in de midden een biertafel 
met een paar banken. 
De daaropvolgende dag zijn we doorgevaren tot Weilburg waar we bij de 
roeivereniging konden overnachten, door daar je tent op te zetten. Maar je 
kon ook binnen liggen op 10 cm dikke matrassen, iets waar Edwin en ik 
dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Terwijl Cyta buiten onder een 
balkon op onder een tafel en Mathilde onder 't balkon en op een tafel de 
nacht hebben doorgebracht. 's-Avonds zijn de meesten nog de mooie oude 
stad in geweest. 

 
En dan dag 4. Eerst na 100m door de enige scheepvaart tunnel van 
Duitsland namelijk 200m lang, donker en fris. Waarna direct een dubbele 
sluis volgde. Deze dag betekende het echter wel zelf zwengelen aan de 
sluisdeuren. Maar dat hoort er daar nu een maal bij. Daarna op het eind 
vond Annette dat 't waterpeil eigenlijk wel iets hoger mocht en daarom 
besloot om er zelf iets aan te doen door pardoes overboord te springen en 
haar eigen sluizen los te zetten. En niet zonder succes. Je zag 't water 
stijgen om daarna doodleuk weer in de boot te klauteren en het laatste stuk 
door te varen tot de camping in Runkel, waar ook van die grote tipi tenten 
stonden. Toch wel aantrekkelijk om daar gebruik van de maken om dan de 
laatste dag na 't ontbijt de spullen op te ruimen en terwijl de chauffeurs na 
een wandelingetje in de trein gestapt zijn om via een mooie route naar 't 
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startpunt terug te rijden om de auto's te halen. Daarna na 't botenladen 
begon de terugreis en dat was 't einde van de tocht. En ik zou zeggen: 
Mensen allemaal (vooral Edwin) bedankt! 

 
 

Ab Kolkman. 
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Onweer 

 
Deze avond werden we geraakt door één van de heftigste onweer buien, 
dit ook nog eens gepaard met zware hagelbuien. Google maar eens naar 
deze avond. Zelfs de mannen en vrouwen "van staal' moesten afhaken, zal 
wel aan het "type" staal liggen?! 

 
Als échte individu liet ondergetekende zich niet "afzeiken" 
 

Ernst 
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Draag Deventer Kanovereniging een warm hart toe! Koop een lot in de 
Vriendenloterij en koppel dit aan DKV. Elk lot telt voor ons en u maakt kans 
op mooie prijzen. 
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