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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: Jan de Greeff 
T 0575 492048 

dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl 

Penningmeester: Vacant dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.
nl 

Bestuurslid: Paul van der Lee 
Toercommissie 
T 0570 859058 
 

dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl 
 
 

Bestuurslid:  dkvbeheer(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Bestuurslid: Raimond Hof 
Polo 

 

Bestuurslid: Lennard Vaandrager 
Jeugd/Wedstrijdcommissie 

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Commissie: Jurre Diteweg 
Onderhoudscommissie 

dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Trainer:   

Wedstrijd:   

Jeugd: Lennard Vaandrager 
Marius Roeterdink 
 

lennardvaandrager(at)hotmail.com 

Redactie Kajak: Arie van Eijk 
Ineke Pikkerij 
Marcel van Maaren 

dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl 

Website:  dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl 
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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 evenementen 
Deelname aan activiteiten binnen verenigingsverband is voor eigen risico, wat impliceert 
dat het lid stilzwijgend onderschrijft dat de vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden 
voor ongevallen en / of door schade gemaakte kosten. Een en ander voor zover niet strijdig 
met het Nederlands Burgerlijk Recht. 
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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 

Groot Internationaal Kanopolotoernooi in Deventer op 2 en 3 juli................ 5 

Wildwaterdag ................................................................................................ 6 

Wat drijft jou naar Giethoorn ......................................................................... 7 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Juni 25-26 Polotoernooi Amersfoort Polo 

 26 Roer NL Toer 

 29-30 Vanaf 11 uur: 

voorbereidingen International canoe 

polo tournament Deventer 

Polo 

Juli 1 Vanaf 11 uur: 

voorbereidingen International canoe 

polo tournament Deventer 

Polo 

 4 Vanaf 11 uur: afbouw van het 
international canoe polo tournament 
Deventer 

Polo 

 17 Deadline Kajak Juli-Augustus Redactie 

 9-10 Wad met Klaas Hofman Toer 

Augustus 20-21 Polo Dikkebus Polo 

 27-28 Giethoorn Toer 

September 2-4 Grachtentocht Amsterdam Toer 

 11 Deadline Kajak September Redactie 

 25 Veluwerally Toer 

Oktober 9 Deadline Kajak Oktober Redactie 

 16 Dinkel Toer 

December 11 Deadline Kajak December Redactie 

 
 

Groot Internationaal Kanopolotoernooi in 

Deventer op 2 en 3 juli 

In het weekend van 2/3 juli 2016 organiseert de Deventer Kano Vereniging 
voor de 5e keer het kanopolotoernooi voor de Hoofd- en Eerste klasse 
Kanopolo. Na het succesvol verloop van afgelopen jaren verwachten we dit 
jaar tussen de 28 teams uit heel Europa. Dit jaar nemen 14 teams in de 
Hoofdklasse en 14 teams in de Eerste klasse deel. Ingeschreven zijn 
teams uit Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Denemarken en 
Polen. Opnieuw komen topteams uit het  Europese Kanopolo naar 
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Deventer voor een spectaculair kanopolo weekend met elk half uur 3 
nieuwe wedstrijden.  
 
De wedstrijden worden gevaren in de Cebecohaven bij de Deventer Kano 
Vereniging op 3 speelvelden op zaterdag 2 juli van 9 tot 19 uur en op 
zondag 3 juli van 9 tot 15.30 uur. Finales op zondag tussen 14 en 15.30 
uur. Iedereen is welkom bij de wedstrijden op het terrein van DKV aan het 
eind van de Gashavenstraat (afslag na de sluis richting Zutphen). 
 
Kanopolo is een spel dat gespeeld wordt met kleine wendbare kano's op 
een veld van 23 bij 35 meter. Het doel hangt 2 meter boven het water. De 
bal mag gespeeld worden met de hand en met de peddel. Elk team speelt 
met 5 spelers (max. 3 wissels). Een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten. De 
wedstrijden zijn snel, dynamisch en op het hoogste niveau zeker 
spectaculair. 
 
Wil je weten wie er al aangemeld zijn? Kijk op 
http://www.canoepolodeventer.nl bij subscribed teams (in verband met de 
internationale teams is de site in het engels). Ook voor ander informatie en 
foto's uit voorgaande jaren. 
Meer informatie over het kanopolotoernooi vind je op: 
www.canoepolodeventer.nl 
Meer over kanopolo: http://kano.watersporters.nl/kanopolo/ 

Etina 
 

Wildwaterdag 

Het is voor velen al enige tijd geleden dat we met DKV zijn wezen varen in 
Hohenlimburg (Duitsland). 
Hohenlimburg kent een leuke wildwater baan die recent opgeknapt en 
verbeterd is. Om een indruk te krijgen van deze leuke wildwaterbaan, 
Google maar op wildwaterbaan Hohenlimburg. 
Nu wil ik zondag 11 september naar Hohenlimburg met (beginnende) 
leden. Opgeven graag voor 31 juli via kano(at)diteweg.org.  
Iedereen dient zelf een goed degelijk zwemvest, spatzeil, neopreenpak, 
stevige (water)schoenen en een helm te hebben. Natuurlijk is er een 
mogelijkheid om te kijken of we nog wat DKV materiaal kunnen lenen; DKV 
heeft enkele wildwater peddels, kano’s en ander materiaal. 
Voordat we 11 september gaan varen wil ik graag kijken of iedereen het 
materiaal heeft. 

http://www.canoepolodeventer.nl/
http://www.canoepolodeventer.nl/
http://kano.watersporters.nl/kanopolo/
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Geef bij het opgeven aan of je kunt rijden, wel of geen imperiaal hebt, 
hoeveel personen je kan meenemen en of je een beginner bent. 
DKV en ik zijn niet aansprakelijk voor materiaal of persoonlijke schade! 
Je dient zelf een passende reisverzekering af te sluiten. Voor 
wildwaterkajakken is het verplicht dat in de reisverzekering 
wildwaterkajakken (“risico sporten”) gedekt zijn. 
Voor alvast wat technieken… :) http://www.kayakpaddling.net/nl/ 

Jur 
 

 
 

Wat drijft jou naar Giethoorn 

Wij gaan nl ’t Weekend van 26 t/m 28 augustus weer naar Camping “de 
Stouwe”. 
Vanaf donderdag zijn we daar welkom (closetpapier meenemen). Tot 
vrijdagavond is iedereen vrij in zijn doen en laten, waarna we met z’n allen 
gaan B.B.Q-en. Zaterdag gaan we varen, eerst een stukje via ’t Molengat, 
BovenWiede, Giethoorn zelf in, o.a. naar “Smit Restaurant”. Daar leggen 
we de boten op de kant om dan eerst een strook grond af te bakenen waar 
we tijdens de gondelvaart eersterangs kunnen zitten. Dan via een 
bruggetje naar het terras waar we wat kunnen gebruiken om dan rond 5 
uur binnen warm, voordelig, lekker en gezellig te eten. Hierna gaan we 
weer via dat bruggetje naar onze plek in afwachting van de Gondelvaart. 
Maar dan, na afloop is het ondertussen hartstikke donker en moeten wij 

http://www.kayakpaddling.net/nl/
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terug naar de Camping, voor menigeen een heel bijzondere ervaring met 
tevens een hoop publiek wat je als toervaarder niet gewend bent. Wel een 
vereiste is op iedere boot een rondschijnend wit licht te voeren. Wie hierin 
niet zelf kan voorzien, laat het dan van tevoren weten. 
Inschrijven voor dit weekend, dit maar weer op de ouderwetse manier, met 
een inschrijflijst op het prikbord. 
Wie niet varen wil is ook bij ’t restaurant en de gondelvaart van harte 
welkom, denk eraan de parkeerplaats is beperkt. 
 

Ab Kolkman 
06-29790500 

 



 

 

 

 
 

http://www.whavekes.nl

