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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: Vacant 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 

Besturen van DKV: bestuursleden gezocht. ................................................. 5 

Onderhoud en werkdagen ............................................................................ 6 

DKV World Cafe en BLV ............................................................................... 7 

DKV Renovatie, waarom dan? ..................................................................... 7 

Buitenland Trektocht ..................................................................................... 9 

Pinksterkamp 2019 ..................................................................................... 10 

Slapeloze nacht .......................................................................................... 11 

WSV en andere tochten 2019..................................................................... 12 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Februari 27 BLV, (Ver)bouwplannen Bouwcommissie 
Buitenruimtecommissie 

Maart 20 Algemene Leden Vergadering Bestuur 

April 7 Deadline Kajak April Redactie 

 13/14 SOKK weekend Polo 

Mei 4-10 Toertrektocht Toer 

 12 Deadline Kajak Mei Redactie 

Juni 8-10 Pinksterkamp Toer 

 9 Deadline Kajak Juni Redactie 

Juli 3-5 Opbouw polotoernooi Polo 

 6/7 Internationaal Polotoernooi Polo 

 14 Deadline Kajak Juli-Agustus Redactie 

September 8 Deadline Kajak September Redactie 

 28/29 Veluwerally Toer 

Oktober 13 Deadline Kajak Oktober-
November 

Redactie 

December 15 Deadline Kajak December-
Januari 

Redactie 

Besturen van DKV: bestuursleden gezocht. 

Leden maken de vereniging, de vereniging heeft daarvoor wel leden nodig. 
Dit is een oproep voor versterking van ons bestuur voor ons voortbestaan 
en om onze ambities te kunnen realiseren. We zoeken dit voorjaar drie 
bestuursleden 
In voorjaar 2018 bij de ALV werd Peet de Graaf onze secretaris. Sindsdien 
heeft hij goed werk gedaan voor de vereniging. Maar hij heeft ook zijn werk 
zien groeien en verhuizen naar Den Haag. Hij kon door groeiende 
afwezigheid en reistijd niet meer doen wat hij graag voor onze vereniging 
wilde doen. Jammer voor ons heeft hij ons daarom meegedeeld dat hij zich 
terugtrekt als secretaris. Als bestuur zoeken we per zo spoedig (!) mogelijk 
een nieuwe secretaris.  
DKV heeft een divers ledenbestand en diversiteit in onze kanosport. De 
drie disciplines hebben elk een eigen, en steeds meer gevulde, kalender 
met activiteiten. Meer activiteiten versterkt het sportplezier en het karakter 
van DKV als vereniging. Wat we missen is een sterke kalender voor 
jeugdigen. Onder het motto: “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” willen 
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we meer organiseren voor jeugd, vanuit de disciplines maar ook in vrijere 
vorm. Ervaring van de zeeverkenners laten ons zien dat die vrijere vorm 
aantrekkingskracht heeft. Om de verschillende activiteiten die we wel 
hebben beter bekend te krijgen en om vorm te geven aan een vollere 
kalender in komende jaren willen we ons bestuur uitbreiden met een 
bestuurslid Jeugd.  
Onze accommodatie wordt komende jaren aantrekkelijker. Tijdens ons 
ontwerp bedenken we van alles aan functionaliteit voor onze leden, voor 
andere verenigingen en voor ongebonden gebruikers. Andere verenigingen 
en de betrokken ontwerpers wijzen erop dat goede afspraken nodig zijn 
voor harmonieus, schoon en veilig gebruik. In de aanloop naar meer 
multifunctioneel gebruik van onze accommodatie willen ons bestuur 
daarom uitbreiden met een bestuurslid Accommodatie.  
De secretaris wensen we zo spoedig mogelijk te vinden. In de ALV 20 
maart van 2019 willen we ledentoestemming vragen om de andere 
bestuursleden te mogen benoemen. Ondertussen beginnen we vast met 
zoeken, want  de werkzaamheden van deze bestuursleden komen nu af op 
het huidige bestuur. Leden die willen meedenken en meedoen voor DKV, 
voel je welkom, meld je! 
Voor vragen of voorstellen, neem contact op met Siep Littooij, voorzitter 
dkvbestuur@deventerkanovereniging.nl 
 

Onderhoud en werkdagen 

Volgens belangrijke gasten die we spreken tijdens de plannenmakerij voor 
onze accommodatie zijn onze belangrijkste uitdagingen niet renoveren 
maar :  
1. opruimen  
2. ontspullen  
De gemeente noemt ‘opruimen’ een prioriteit voor ons. De architect zegt 
dat afspraken maken over ruimtegebruik en materiaalgebruik essentieel 
zijn om verspilling van ruimte en energie aan te pakken. Door ‘ontspullen’ 
besparen we veel kosten in renovatie.  
Leden en bestuur willen graag een opgeruimde accommodatie. Jarenlange 
inspanningen ten spijt, het opruimdoel blijft nog voor ons uit schuiven. De 
tip kwam om met de 5S methode onze accommodatie niet eenmalig 
schoon te maken maar duurzaam. Met als doel om altijd geordend te zijn 
en te blijven! Kijk op https://zomaakjehetzelf.nl/opruimen-met-5s/ en denk 
mee hoe we samen orde kunnen scheppen bij DKV. 

mailto:dkvbestuur@deventerkanovereniging.nl
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Dit jaar hebben we twee werkdagen gepland die geheel in het thema 
schoonmaken en opruimen staan. En goede tips voor uitvoering van de 5S 
stappen horen we graag, de werkdagen zijn ervoor.  
Werkdagen voor in jullie agenda. Meer info gaat komen. 
23 maart 2019 
14 September 2019 
Contact over de werkdagen Jurre Diteweg 
 

DKV World Cafe en BLV 

Bij DKV zijn we historisch goed in koffiedrinken, daarom gaan we aan de 
'World Cafe'. Dat wil zeggen, vooraf aan onze BLV gaan we bij de koffie 
(ja, bier mag ook) een gezellig én productief gesprek voeren. We richten 
ons op de uitgangspunten waarmee de bouwcommissie en de buitenruimte 
commissie aan de slag zijn en de resultaten die zij tot nu toe hebben. De 
avond begint met bijpraten over de visie van de architect ArchitectenLab en 
de gesprekken met de buitenruimte ontwerper van bureau OBB. Dan 
verdelen we ons in vier praattafels, elk met een ander thema. Door te 
wisselen van groep kunnen we over alle onderwerp de diepte in gaan. 
Tegen het einde van de avond brengen we alle ideeen bij elkaar en kiezen 
we onderwerpen waarover gestemd moet worden. Vervolgens starten we 
een BLV en stemmen we over de verdere stappen. Na de BLV nemen de 
commissies de opmerkingen, suggesties en besluiten verder mee in hun 
opdracht.   
BLV op 27 Februari 2019. Begin om 20:30, stemmen vanaf 22:00.   
U ontwerpt mee!  Heeft u al ideeën voor multifuctioneel gebruik van het 
gebouw? Heeft u voor het buitenterrein iets gezien wat steun verdient, of 
juist bij u ongemak oplevert? Kent u mensen of verenigingen die 
belangstelling zouden hebben voor onze accommodatie? We horen deze 
graag van u op deze avond. Of vooraf op gastvrijDKV@gmail.com 
Met vriendelijke groet, namens de bouwcommissie en de 
buitenruimtecommissie, Siep Littooij 
 
 
 

DKV Renovatie, waarom dan? 

Tijdens vele gesprekken over renovatie komt steeds weer boven, waarom 
doen we dit? Derk Kuper, bestuurslid Polo heeft de overwegingen en 
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uitgangspunten om met renovatie bezig te gaan nu op papier gezet, names 
het bestuur.  
1/ Openstelling terrein voor passanten 
De gemeente verplicht ons dat wij het hek verwijderen om wandelaars, 
fietsers en andersoortige recreanten via "ons" terrein (feitelijk gemeente-
eigendom) toegang te verschaffen tot de uiterwaarden. Dit neemt risico's 
met zich mee, het hek staat er tenslotte niet voor niets. Behalve recreanten 
krijgen logischerwijs ook kwaadwillende toegang tot ons terrein en 
aanwezige faciliteiten. Maar het biedt ook kansen doordat de zichtbaarheid 
van onze vereniging vergroot wordt. 
 
2/ Ontwikkeling omgeving 
Alhoewel de gemeente niet lichtzinnig een sportvereniging haar locatie zal 
ontnemen, hebben wij wel een verantwoordelijkheid om de gemeente een 
mogelijke aanleiding daartoe te ontnemen. Op dit moment sluiten wij ons 
letterlijk en figuurlijk af voor de omgeving. De vergelijking met het Gallische 
dorp in het Romeinse rijk wordt al gemaakt. Deze situatie is voor de 
gemeente niet wenselijk en op termijn niet houdbaar.  
 
3/ Optimaal gebruik 
Vanuit de gemeente wordt multifunctioneel gebruik van sportfaciliteiten 
gestimuleerd. Feitelijk wordt onze locatie alleen 's avonds en in het 
weekend gebruikt, en zelfs gedurende deze periodes verre van optimaal. 
Met andere woorden: er wordt door de vereniging vaker geen gebruik 
gemaakt van ons clubgebouw en terrein, dan wel. Meer optimaal gebruik 
van het terrein biedt kansen voor de vereniging, daarbij ontmoedigt meer 
aanwezigheid ook eventuele kwaadwillende.  
 
4/ Gebruiksgemak en facilitaire kosten 
Tot slot voldoet ons clubgebouw en botenhuis niet aan de huidige 
gebruiksnormen. Achterstallig onderhoud en verouderde installaties gaan 
ten koste van het gebruiksgemak en zorgen daarbij voor hoge energie- en 
onderhoudskosten. 
 

Derk Kuper 
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Buitenland Trektocht  

In Mecklenburg vorpommern 4 t/m 10 mei 2019 
Sluitings datum 31-3 i.v.m. overleg en vervoer) daarna afhankelijk van wat 
er nog mogelijk is en beschikbaar vervoer) 
Het is een heel mooi gebied met een aaneenschakeling van meren die met 
sloten verbonden zijn, met af en toe een overdraagplaats met een 
voorziening om je kano over te zetten. 
Het water is over het algemeen rustig.   
Een idyllische omgeving met oude sluizen. Je maakt er wat mee. 
Een mekka voor natuurliefhebbers en vogelspotters.  
Misschien spotten we wel een visarend, roerdomp, kraanvogel, koekoek of 
karekiet die zich schuil houden in het merengebied. Ook voelt de Bever en 
Otter zich er thuis. 
 
Deze trektocht is geschikt voor iedereen die de dag afstanden vol kunnen 
houden met een beladen kano. Kleding en tent met uitrusting en 
eten/drinken gaat mee in de kano. 
De dag begint meestal om ongeveer 09.00 á 09.30 uur  zit alles in de kano 
om aan een vaartraject te beginnen. Dit neemt ongeveer 2 uur in beslag 
van af het opstaan. 
Eten is een mix van zelf potje koken of uit eten gaan waar iedereen vrij in 
is. 
Zaterdag 4 mei reisdag en verzamelen op camping. Zoveel mogelijk met 
elkaar meerijden. 
( wij gaan waarschijnlijk wel alleen omdat wij nog een week willen blijven) 
 
Am Roeblinsee - Röblinsee Nord 1, 16798 Fürstenberg/Havel. 600 km 
vanaf DKV.  
Het traject wat we gaan varen: 
 
Zondag 5 mei 1e vaardag van Furstenberg naar Schleuse Diemits  ( 
camping Biberhof) 23 km 
 
Maandag 6 mei 2e dag van Diemits naar Wezenberg  wasserwanderplatz 
Wezenberg   24.5 km 
 
Dinsdag 7 mei 3e dag van Wezenberg naar Babke  wasserwanderplatz 20 
km  
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Woensdag 8 mei 4e dag (Rustdag) in Babke (wie wil kan een retourtje 
Babke – kratzeburg doen van 20 km)of aan de terug weg beginnen naar 
Wezenberg camping jachthaven Marina Wezenberg 20 km.  
Auto neerzetten op aankomstdag in Wezenberg) 
Donderdag 9 mei 5e dag( Babke naar Wezenberg)  of Wezenberg naar 
Furstenberg 20 km 
 
Vrijdag 10 mei 6e dag  Wezenberg naar Furstenberg. 
Of als een er geen rustdag is gehouden nog een dagje aan de andere kant 
van Furstenberg varen bv naar Lynchen 20 km auto neer zetten. Of niets 
en naar huis. Welke optie we doen is in overleg met iedereen die mee gaat 
want als er personen zijn die een rustdag willen en er zijn ook personen die 
geen rustdag willen maar woensdag in wezenberg willen stoppen wordt het 
een beetje moeilijk, tenzij ze alleen terug varen. Eventueel donderdag 
stoppen in Wezenberg kan ook. Zelfs woensdag aansluiten is een 
mogelijkheid wel zelf naar Babke komen. Dit alles moet mogelijk zijn met 
het aantal deelnemers en beschikbare auto’s. Opgeven! Mail Renate f-r-
bongertman@hotmail.com 
 

Pinksterkamp 2019 

Een gezellig weekend met DKV leden – al jaren een geslaagd weekend. 
Lekker kamperen in je tent, caravan of camper met leden van DKV. 
Dit jaar gaan we van 8 t/m 10 juni naar kanovereniging Jason te 
Krommenie. 
Busch 3, 1562 HH Krommenie 
 
Familie en vrienden zijn ook welkom! 
Een dagje eerder komen is geen probleem. 
Op de zaterdag avond houden we altijd een gezamenlijke BBQ ( samen 
kopen of bestellen) 
voor de rest kook je zelf.  In de avond een gezellig samen zijn. 
Overdag een heerlijke kanotocht en de locatie is dicht bij Arjan Bloem per 
kano bereikbaar! In principe kom je op eigengelegenheid naar Krommenie 
of rij je met iemand mee. Of de kanotrailer meegaat is afhankelijk of 
iemand deze wil en kan trekken, dit bekijken we tegen die tijd en er zijn dan 
kosten aan verbonden per kano op de trailer.\ 
 
Kampeerkosten:       € 2,- pp per nacht  
Stroomaansluiting:  € 1,- per nacht 

mailto:f-r-bongertman@hotmail.com
mailto:f-r-bongertman@hotmail.com
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Verdere kosten samen delen. 
Gebruik kantine: 25 € per dag 
Schoonmaak wc douche en hal:  € 50,-  of zelf schoonmaken 
 
Zin om dit gezellige weekend mee te maken geef je dan voor 18 mei op bij 
Renate Bongertman f-r-bongertman@hotmail.com, bel, sms of app 
0634092516. 
 

 
 

Slapeloze nacht  

Graag zou ik in deze kajak een artikel lezen over hoe mooi we ergens 
gevaren hebben, over een gewonnen, of in ieder geval een gespeelde 
wedstrijd. Maar dit is het winterseizoen met grauwe luchten en lage 
temperaturen. En al lees je het niet, ik zie enkelen toch varen in de 
Gashaven, appjes gaan rond om op de mooie momenten de IJssel op te 
gaan, er wordt gesport in de sportzaal, er loopt een goed gevulde 
eskimoteercursus. Kortom, ook in de winter kan een DKV’er actief om zijn 
of haar sport te beoefenen. Dat ik zelf te koukleumerig ben is wel jammer, 
ik wil best graag mijn vaarseizoen uitbreiden.  

mailto:f-r-bongertman@hotmail.com
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Maar het is ook bestuursseizoen. Waar ik als voorzitter aan werk is om het 
mogelijk te maken dat we een gezonde en actieve sportvereniging zijn. En 
ook kunnen blijven in de toekomst. Voor die gezonde DKV werk ik ook aan 
de renovatie van onze accommodatie, om die nog prachtiger en 
aantrekkelijker te laten worden. De bouwcommissie heeft al een 
presentatie gehad van de architect met mogelijkheden en uitdagingen. 
Voordat we de BLV hebben heeft de buitenruimte commissie een 
brainstormsessie met de ontwerper achter de rug. Dat klinkt goed en is een 
leuk uitzicht op DKV als sportvereniging, maar confronteert ook. Met 
maatschappelijke eisen waaraan we nauwelijks kunnen voldoen, met 
sterke en concurrerende sportverenigingen in Deventer die, zo te zeggen, 
vissen naar nieuwe leden in dezelfde vijver als DKV. Het confronteert me 
ook met tijdrovende processen om vergunningen aan te vragen en met 
schikbarende kosten van renovatie-scenario’s. De avond na de presentatie 
van de architect had ik wel een slapeloze nacht, ik vroeg me af ‘waar ben ik 
aan begonnen’, ‘waar gaan we dat geld vandaan halen?‘ Eenmaal wakker 
kreeg ik acuut zin om te gaan kanoeën, even frisse lucht happen op de 
IJssel.  Gelukkig sta ik er niet alleen voor in het bestuur, Derk heeft het 
mooi verwoord waarom we met z’n allen die renovatie oppakken. En de 
bouwcommissie en buitenterrein commissie zijn creatief en met motivatie 
aan de slag. Zodat we allemaal die mooie kanosport voor onszelf, ja 
inclusief mijzelf, en voor Deventer gaan behouden. Dat geeft dan toch weer 
(nacht)rust. 

Siep Littooij 
 

WSV en andere tochten 2019 

April 7 Openingstocht 
markenmeer 

www.kv-flevo.nl 

 13/14 Bollentocht 
Haarlem 

www.hkvhaarlem.nl ICF 

 20 Utrechtse 
Grachtentocht 

www.tkbn.nl ICF 

Mei 12 Amsterdam 
toertocht 

www.kvzeeburg.nl 

 19 Rijn-
IJsselmarathon 

www.rijnijsselmarathon.nl 

 19 Downwind www.dutchcoastrace.nl 

http://www.kv-flevo.nl/
http://www.hkvhaarlem.nl/
http://www.tkbn.nl/
http://www.kvzeeburg.nl/
http://www.rijnijsselmarathon.nl/
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 31 Polderraly 38-
65-of 90km 

www.zwetplassers.nl 

Mei/Juni 30-2 De 4K www.skonenvaarder.nl ICF 

Juni 2 Haagse 
stadsparkentocht 
15 - 22 km  

www.windhappers.nl 

 15/16 Toerweekend 
Wormer 
Jisperveld 

www.zwetplassers.nl 

 17-20 Kano avond 
vierdaagse 

www.zwetplassers.nl 

Juli/Aug 29-3 Friesland Gigant  www.onderdewadden.nl ICF 

Augustus 4-10 Stad & 
Ommelandtocht 

www.groningenkv.nl ICF 

 24/25 Berkel rally berkelkanorally@berkelcompagnie
.com 

 25 Rondje Breda www.kanobreda.nl 

 31 Beulentocht www.hkvhaarlem.nl 

September 6/7 Non-Stop 11 
Stedentocht per 
zeekajak 

www.onderdewadden.nl ICF 

 13-15 Jubileum 
Biesbosch kano 
experience 

www.biesboschkanoexperience.nl 

 20 schemer/nachtto
cht 
Wormer/Jisperve
ld 

www.zwetplassers.nl 

 20-22 Dutch Coast 
Race 

www.dutchcoastrace.nl 

 28/29 Veluwe Rally www.veluwerally.nl 

November 3 Snerttocht www.kv-flevo.nl 

 
  

http://www.zwetplassers.nl/
http://www.skonenvaarder.nl/
http://www.windhappers.nl/
http://www.zwetplassers.nl/
http://www.zwetplassers.nl/
http://www.onderdewadden.nl/
http://www.groningenkv.nl/
mailto:berkelkanorally@berkelcompagnie.com
mailto:berkelkanorally@berkelcompagnie.com
http://www.kanobreda.nl/
http://www.hkvhaarlem.nl/
http://www.onderdewadden.nl/
http://www.biesboschkanoexperience.nl/
http://www.zwetplassers.nl/
http://www.veluwerally.nl/
http://www.kv-flevo.nl/
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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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