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Februari – Maart 2017
Locatie clubgebouw :Gashavenstraat 9, Deventer
Postadres:
Coordinaten:
Website:

Postbus 6216
7401 JE Deventer
52°14'36.67"N - 6°10'1.67"O
www.deventerkanovereniging.nl

Opgericht: 1 januari 1933
Aangesloten bij het Watersportverbond.
Goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 71, 14 februari 1967.
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Siep Littooij
T 0570 652781

dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl

Jan de Greeff
T 0575 492048
Vacant

dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl

Paul van der Lee
Toercommissie
T 0570 859058

Bestuurslid:

Bestuurslid:
Bestuurslid:
Commissie:

dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.
nl
dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl
dkvbeheer(at)deventerkanovereniging.nl

Raimond Hof
Polo
Lennard Vaandrager
Jeugd/Wedstrijdcommissie
Jurre Diteweg
Onderhoudscommissie

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl
dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl

Trainer:
Wedstrijd:
Jeugd:
Redactie Kajak:

Website:

2

Lennard Vaandrager
Marius Roeterdink
Arie van Eijk
Marcel van Maaren

lennardvaandrager(at)hotmail.com
dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl

dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl

Kajak
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.
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Agenda
Maand
Februari
Maart
April

Mei

Juni

Juli
Augustus
September

Oktober
November
December

Dag
18
18
19
1
2
8
9
30
14
9
14
16
21
23
30
2-5
6
11
13
14
25
1-2
9
9
26-27
2
9
10
16
17
24
8
15
4
10

Activiteit
Zwembadtraining
Veiligheidstraining-1 grootwater
Dinkel
Veiligheidstraining-1 grootwater
Bornse Beek
Werkdag
Deadline Kajak April
Toertocht, locatie nog niet bekent
Deadline Kajak Mei
Beginnerscursus
Pampus
Beginnerscursus
WSV Watersportdag
Beginnerscursus
Beginnerscursus
Pinksterkamp
Beginnerscursus
Deadline Kajak Juni
Beginnerscursus
Tocht naar Olst
Ruiten Aa
Internationaal Kanopolo Toernooi
Deadline Kajak Juli-Augustus
Stadsgrachtentocht, locatie volgt later
Toertocht Giethoorn
Linschoten
Werkdag
Deadline Kajak September
Werkdag
Linde
Veluwerally
Deadline Kajak Oktober-November
Dinkel
Landelijke Kanodag
Deadline Kajak December-Januari

Groep

Toer
Toer
Redactie
Toer
Redactie
Toer

Toer
Redactie
Toer
Polo
Redactie
Toer
Toer
Redactie
Toer
Redactie
Toer
Redactie
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Internationaal Kanopolo Toernooi
In 2017 organiseert DKV voor de zesde keer het International canoe polo
tournament Deventer. Traditie getrouw vindt dit evenement plaats in het
eerste weekend van juli: zaterdag 1 en zondag 2 juli. Dit is het weekend
voor Deventer op Stelten. Door de inzet van veel vrijwilligers zijn de
afgelopen jaren groot succes geweest. Daarom willen wij ook dit jaar weer
vragen of jullie mee willen helpen om ook dit jaar tot een groot succes te
maken!
In 2016 hebben veel leden en niet leden, vanaf de woensdag voor het
toernooi, zich ingezet om het terrein en de speelvelden op te bouwen.
Hierdoor was het vanaf de woensdag al een gezellig bij DKV en waren
zowel de velden als het terrein op tijd klaar om de deelnemers en
bezoekers voor het toernooi te ontvangen. Om deze reden gaan we ook dit
jaar gaan we weer opzoek naar leden en niet leden die kunnen helpen op
de woensdag, donderdag en vrijdag voorafgaand aan het toernooi. De
traditie van de BBQ op zaterdagavond met aansluiten een feest met DJ
blijft ook dit jaar behouden.
Via dit bericht willen wij jullie allen vragen om
alvast de toernooidagen (en de dagen ervoor
voor de opbouw!) in jullie agenda te zetten.
Vanaf maart/april 2017 gaan wij de
intekenlijsten voor de vrijwilligers voor het
toernooi ophangen in het clubhuis.
Groetjes, Jose van de Griendt en Inge
Hospers
Bijgaand vind je de link naar meer achtergrondinformatie over het toernooi
http://www.canoepolodeventer.nl/
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De 300 meter van DKV: wie doet mee?
Prijzen? Blinkend trespa, zacht glanzend hout, DKV-frisse kleur
Welke 300 meter? Schilderen van ruim 300 m2 gevelbetimmering aan de
buitenkant van het botenhuis, werkzaamheden bestaande uit Schuren,
Schoonmaken en Schilderen (oliebasis).
Wanneer? 8 April 2017, 9
uur- 5 uur
Wie kan meedoen?
Iedereen die een kwast
kan vasthouden.
Vrijwilligers die trap
kunnen klimmen hebben
voorkeur.
Inschrijven? Ja,
inschrijven is nodig voor
goede werkplanning en
efficient gebruik van
geleend of gehuurd
materiaal. Inschrijven als
samenwerkend team of
als multi-inzetbaar vrijwilliger, inschrijven in
blokken van 2 uur (9-11, 11-1, 1-3, 3-5 uur)
Materiaal meenemen? We horen graag vooraf
dat je ladders, steiger, schuurmachine of
schildermateriaal kunt meenemen. We huren
verder geschikt steiger- en klimmateriaal. Breng
geschikte kleding. Voor catering wordt gezorgd.
Inschrijven! bij Jurre Diteweg,
Email:
dkvonderhoud[at]deventerkanovereniging.nl
Telefoon: 0623707186
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Eskimoteercursus succesvol afgesloten
Afgelopen vrijdag was alweer de laatste les van de zelfredzaamheids- en
eskimoteercursus van 2017. Veertien cursisten hebben op zes
vrijdagavonden les gehad in de schone kunst van het kenteren.
En niet onsuccesvol. Twaalf van de veertien hebben minimaal één maal
maar meestal meermaals zelfstandig een complete rol gemaakt. Van een
aantal hebben we dat op film staan. Binnenkort komt daarvan wat op de
website.

Op 6 januari begonnen we bij het begin: omgaan en uitstappen. Daarna
was het wennen aan het gebruik van het spatzeil en oefenen in het tijd
nemen onderwater. De kanopolojeugd ging snel in vaardigheden vooruit.
Terwijl bij anderen soms nog extra aandacht gegeven moest worden waren
er ook al een aantal met wat wildwater ervaring die ook al snel aan het
eskimoteren waren. Al snel werd er geoefend met omgaan en de boot
rechtop zetten. Eerst met hulp van de handen van een maatje en later door
een aantal met hulp van een drijver (zwemvest).
In de vijfde les waren er al een groot aantal aan het rollen met de peddel.
Er waren er zelfs al een paar die de handrol aan het oefenen waren.
Sommigen waren toen al bijna zover.
Afgelopen vrijdag was de laatste les. Voor een aantal was dat voor de
puntjes op de i. Voor een paar net die les waarin de drempel genomen
werd. Helaas kon niet iedereen er op die laatste les bij zijn. De griep houd
aardig huis en had mijzelf ook al te grazen genomen.
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Aan het einde van de laatste avond hebben de meeste cursisten hun
certificaat gekregen. Degenen die er niet bij waren krijgen het certificaat op
een later moment.

En dan komt het echte werk - het hele seizoen buiten gaan oefenen. Voor
de een zal dat bij kanopolo zijn, voor een ander wordt het ploeteren op een
wild berg riviertje of in de Ardenne. Weer een ander zal de uitdaging met
een lange boot op groot water vinden. Ik wens alle cursisten veel succes!
Mede omdat er ruim voldoende begeleiders waren is het succesvol
verlopen. Naast mijzelf waren er maar liefst tien andere DKV'ers bereid om
de truck aan anderen te leren. Door het grote aantal hadden we op elke
twee cursisten meestal wel één begeleider.
Een voordeel van zoveel begeleiders is dat er altijd iemand is waarvan de
uitleg aansluit op de cursist. Ook een voordeel is dat het vanuit
verschillende disciplines benaderd wordt. Het eskimoteren voor wildwater
varen is anders dan voor zeevaren of voor kanopolo. Het enige nadeel is
dat het bad soms een beetje vol was. Ik wil Alex, Irene, Abko, Fleur, Jur,
Peter, Nelleke, Wanda, Raimond en Peerke hierbij nogmaals bedanken
voor de hulp!
Ik heb veel enthousiaste reacties mogen ontvangen, zowel van de
cursisten als van de begeleiders. De cursisten zitten straks met een stuk
meer zelfvertrouwen in de boot.
Volgend jaar gaan we het gewoon weer doen. Hopelijk met weer net zoveel
deelnemers en begeleiders en net zoveel succes.
Paul van der Lee
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Bedankje van AB

DKV faciliteert WSV instructeursopleiding kajak
nivo 2 en 3
Het Watersport verbond heeft het bestuur DKV gevraagd of de
kanovereniging de instructeursopleidingen nivo 2 en nivo 3 wil helpen door
het clubgebouw/terrein beschikbaar te stellen. Omdat we al langer bezig
zijn om een dergelijke opleiding bij ons te laten plaatsvinden hebben we
daar positief op geantwoord. We hebben daarnaast ook gevraagd om
plaatsen beschikbaar te stellen voor DKV'ers die mee willen doen.
Vooralsnog zijn er drie kandidaten vanuit onze vereniging.
De opleiding zal dus op ons terrein, in ons gebouw en op "onze" wateren
plaatsvinden. De nivo 2 opleiding is een algemene opleiding voor alle
vaardisciplines en vind plaats op de zondagen 23 april, 7 mei, 21 mei en 11
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juni. Tijdens die dagen zal er dus gebruik gemaakt gaan worden van ons
gebouw.
De nivo 3 opleiding vind plaats op zaterdagen 17 juni, 8 juli, 2 september
en 16 september. Ook tijdens die dagen zal er dus gebruik gemaakt gaan
worden van ons gebouw. Hoe het er allemaal precies uit gaat zien weten
we op dit moment nog niet, mogelijk dat er bij het verschijnen van de
volgende kajak nadere details bekend zijn. Heb je hierover vragen? Neem
dan even contact op met Paul van der Lee,
dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl, 06-51139043.
Paul van der Lee

DKV op Facebook
Je kan meer informatie vinden over de kanosport en
verenigingsactiviteiten via de drie facebookpagina’s van onze vereniging:
*Pagina “Deventer Kano Vereniging”*
De pagina geeft informatie over de vereniging en de kanosport in het
algemeen.
*Groep “Deventer Kano Vereniging”*
De groep geeft informatie over werkdagen, polowedstrijden en andere
activiteiten binnen de vereniging.
*Groep "Wedstrijdploeg Deventer Kano Vereniging"*
Bij deze groep vind je informatie over de wedstrijdploeg van DKV
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Vlotten houden van vrijheid
Het begint met een belletje, of eigenlijk een oplettende vaarder. De eerste
keer hoorde ik: ‘een vlot is weg uit de Cebecohaven’. Iedereen verzamelen
die weet heeft van de vlotten, hoe ze vast liggen en hoe het kan dat ze de
vrijheid kunnen kiezen, was mijn eerste reactie. Met Raimond Hof samen
goed gekeken, en inderdaad, er ontbrak een vlot. Stijgend water met
windvlagen was de verklaring voor het afdrijven. Met de politie gebeld, dat
was goed om onze zenuwen even te kalmeren, die konden namelijk niks
doen. Toen de meldcentrale Rijkswaterstaat gebeld, volgens instructie van
Ans Vriendts die nog altijd aan de muur hangen, nr 026-3640650. Daar
werd snel actie genomen, drie uur later kwam al het bericht dat een vlot bij
Olst uit het water was gehaald. De volgende ochtend, toevallig een
zaterdag, zijn Raimond, Marten en ik gaan kijken, en inderdaad, het was
ons vlot. Een kennis van Raimond kon goedkoper werken dan de
aannemer van Rijkswaterstaat, hij heeft uiteindelijk na 10 dagen ons vlot
weer teruggebracht. Nu nog de reparatie aan het drijfvermogen, want
schade is er wel.

De tweede keer kwam snel daarna, nu de Zeeverkenners buurman die me
s’avonds belde. Opnieuw de boodschap dat de vlonders vrij lagen, nu in de
Gashaven. Weer verzamelen, gelukkig viel het deze mee, een enkel touw
hield ze tegen. Met de nieuwe verlichting aan viel het opnieuw vastleggen
prima mee.
Nu heb ik wel enige schaamrood dat we dit twee keer vlak op elkaar
meegemaakt hebben. De snelle stijging van de IJssel heeft ons parten
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gespeeld, na lange periode van laagwater waarin we waarschijnlijk iets te
veel gerekend hebben op rotsen en zandbodems. Afijn, onze les geleerd
(doen jullie mee?), een paar tijdelijke oplossingen (met dank aan uitgerukte
vaarders) en dan nog wat inspanningen van de klussers (alvast dank!), dan
komt alles weer op orde.
Siep Littooij

Elfstedentocht
Van 24 t/m 29 juli 2017 wordt de 24e Elfstedenweek te water gehouden. In
deze week worden de 11 Friese steden aangedaan en in 6 daarvan wordt
overnacht. In deze week kunt u genieten van de prachtige meren, kanalen
en vaarten, welke de provincie Fryslân u te bieden heeft.
Deze tocht is geschikt voor kano´s, roei-, zeil- en motorboten en sloepen.
In de overnachtingplaatsen kunt u gratis overnachten. In Leeuwarden is op
de dagen voor de start (22 en 23 juli) ligplaats gereserveerd achter de
Prinsentuin, waar de start en ook de finish plaatsvinden.
Voor meer informatie en inschrijven:
http://www.wvdemeeuwen.nl/elfstedentocht/

Kamper Kano Kampeer Klassieker
e

In het hemelvaart weekend vindt voor de 5 de 4K plaats. Start en finish bij
Kv Skonenvaarder te Kampen. Een toch van rond de 100Km in vierdagen.
Start op donderdag 25 mei. Voor meer informatie:
http://www.skonenvaarder.nl/index.php/4k
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