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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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Kajak
Agenda
Maand
Mei
Juni

Juli
Augustus
September

Oktober
November
December

Dag
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
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
Redactie

Toer
Polo
Redactie
Toer
Toer
Redactie
Toer
Redactie
Toer
Redactie

Reddingsoefeningen zwembad
De reddingsoefeningen zwembad 18 maart en 1 april waren een
doorslaand succes!
Op 18 maart en 1 april hebben we reddingsoefeningen gehouden in het
Borgelerbad. Het aantal deelnemers was wel wat gering maar de
belangstelling en het enthousiasme groot. Met een groep van vier en een
groep van vijf hebben we een aantal redding technieken doorgenomen,
waaronder de hielhaakmethode. Een filmpje van deze redding staat op
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qR4eLhk7RRQ&t=11s
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Erg nuttig werd vooral de oefening van de peddelbrug of H-redding
gevonden. Deze vorm van redden is makkelijk in groepen. Tochten vaar je
meestal met z'n allen in dezelfde richting. Een puntjesredding (ook wel
eskimoredding genoemd) is dan niet makkelijk omdat je je boot dan haaks
op die van de drenkeling moet krijgen. Als iemand voor je omgaat kan je
met deze methode makkelijk assistentie verlenen, kijk maar op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=f-medKmE4_M
https://www.youtube.com/watch?v=IiCfj_J72Z8
Volgend winterseizoen gaan we weer in het zwembad oefenen, deze
zomer doen we dat buiten. Reddingen zijn door iedereen te leren. Goed om
te weten en te beheersen als je een toer- of zeetocht wil varen, maar ook
gewoon leuk om te kunnen. En het is voor alle leeftijden!
Wil je meer weten over reddingen of wil je ook graag een redding oefening
meemaken neem dan contact met me op:
inschrijven(at)deventerkanovereniging.nl of 06 51139043
Paul van der Lee

Informatie EKR 2017
Op 10 juni 2017 wordt een bijzondere Euregio Kano Rally gevaren.
Bijzonder omdat dit jaar van het geijkte tracé wordt afgeweken. Dit keer
wordt de Internationale Kano Ronde tussen Dinkelland en Nordhorn
gevaren.
Bijzonder omdat dit jaar in het teken staat van de ziekte van Lyme. Een
slopende ziekte die menigeen treft die buiten actief is. Van de deelnemers
wordt gevraagd om actief mee te helpen deze ziekte onder de aandacht te
brengen en/of een bedrag per kilometer te doneren voor de behandeling
van een Lyme patiënt.
Kanoën én de wereld een beetje beter maken, daar moet je bij zijn
Ook dit jaar kun je weer voor niets kamperen, staat er een BBQ op het
programma en een prachtige tocht. En nog veel belangrijker een
internationaal deelnemers veld.
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Het enige wat je moet doen is je
materiaal meenemen en een goed
humeur, en natuurlijk de nodige
proviand. Alhoewel bij de EKR krijg je
traditie getrouw wel veel, een ontbijt,
een BBQ een T-shirt…. Het kan niet
op.
Nadere informatie over deze
bijzondere tocht kunt u vinden op:
www.euregiokanorally.eu
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