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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.
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Agenda
Maand
April

Mei

Juni

Juli

Augustus
September

Dag
13
13/14
14
28
1
4-10
7
11
12
14
21
25
25
28
4
8-10
9
11
14-18
15
19
21
22
30
3-5
6/7
13
14
17/18
31
1
8
14
21
28
28/29

Activiteit
Open dag
SOKK weekend
Berkeltocht
Waterlandtocht
Beginnerscursus Polo
Toertrektocht
Beginnerscursus 1/6
Groenland rollen
Deadline Kajak Mei
Beginnerscursus 2/6
Beginnerscursus 3/6
Toernooi van het Oosten
Reggetocht
Beginnerscursus 4/6
Beginnerscursus 5/6
Pinksterkamp
Deadline Kajak Juni
Beginnerscursus 6/6
Tocht Lahn
Amsteltocht
Tocht Olst (Beginnerscursus)
Langste nacht tocht
Eemtocht
KPDCV
Opbouw polotoernooi
Internationaal Polotoernooi
Wiedentocht
Deadline Kajak Juli-Augustus
Markerwadden
Giethoorn
Giethoorn
Deadline Kajak September
Amersfoort
KVA-Clinic
Toernooi van het Oosten
Veluwerally

Groep
Polo
Toer
Toer
Polo
Toer
Ruud
Redactie
Polo
Toer
Toer
Redactie
Ab
Toer
Toer
Toer
Polo
Polo
Polo
Toer
Redactie
Toer
Toer
Toer
Redactie
Toer
Polo
Toer
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Oktober

5
12
13
13
19

November

19/20
16

December

14
14
15

? Tocht
Examen KVA
Dinkeltocht
Deadline Kajak OktoberNovember
Zwembadtraining (onder
voorbehoud)
SAT Weekend
Zwembadtraining (onder
voorbehoud)
Zwembadtraining (onder
voorbehoud)
Eindejaar uitje
Deadline Kajak DecemberJanuari

Toer
Toer
Redactie

Polo

Polo
Redactie

Open dag
Zaterdag 13 april van 13.00 – 16.00 uur.
As zaterdag is de open dag en wij als DKV`ers zijn al aardig bezig geweest
met de voorbereiding ervan. Op de werkdag is er opgeruimd en
schoongemaakt. Ook hebben wij met z`n allen 60 grote posters (A3 ) en 80
kleine posters (A4) opgehangen in Deventer en omgeving. Je ziet ze overal
hangen, bij fietsenwinkels, slijterijen, bibliotheek, scholen (het Vlier,
Aventus, Saxion en een aantal basisscholen bovenbouw) enz enz
Iedereen heel erg bedankt!!
Er is een nieuwe info folder en een nieuw aanmeldingsformulier met een
toestemmingsformulier. Dit laatste betekent dat we voldoen aan de eisen
van de VOG (privacy wetgeving) Het bestuur is hier vorig jaar druk mee
geweest, wat resulteerde in een bijgesteld Huishoudelijk Reglement en de
formulieren die aangepast zijn.
We hebben een stand met koffie, thee en limonade en een informatiestand
met formulieren, waar ook iemand zal zijn die fotoboeken laat zien en
verhalen vertelt over onze toertochten en de vereniging. De pologroep zal
trainen en meehelpen en de ergometer staat weer buiten zodat iedereen
kan trainen zoals de wedstrijd groep dat doet in de winter. Natuurlijk kan
iedereen met een zwemdiploma het water op en dat is vaak het leukste,
lekker uitproberen. Als jullie zin hebben, kom dan even kijken en/of
meehelpen.
6

Kajak
Persbericht: Op 3 april stond er al een advertentie in de krant mbt de open
dag. Wij verwachten dat er ook gauw een kranten artikel in zal komen met
de cursussen. Hieronder de info over de cursussen. Graag aanmelden als
je mee wilt helpen.
Vanaf 1 mei kun je elke woensdag starten met de kanopolo
beginnerscursus, waarbij je in 8 keer kunt kennismaken met
kanopolo. Kosten 60 euro voor volwassene en 40 euro voor de
jeugd. De eerste keer is een vrijblijvende kennismaking.
Vanaf 7 mei wordt de beginnerscursus toervaren gegeven. In 6
dinsdagavonden vanaf 19.30 leer je kanotechnieken en wat je
moet weten over het varen op een rivier. Kosten 100 euro.
Voor jeugd van 8-18 jaar is er de jeugdcursus. In 6 lessen op een
speelse manier kanotechnieken leren. Daarna kun je verder met
wedstrijdvaren of kanopolo bij de jeugd. Startdatum en tijd worden
nog bepaald, kosten 60 euro.
En bevalt het, dan wordt je lid van DKV en verrekenen we het cursus
bedrag met het lidmaatschap.
Inschrijven kan op de open dag of direct via het formulier op
www.deventerkanovereniging.nl
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DKV Bokaal
Jaarlijks wordt de DKV bokaal uitgereikt aan een DKV lid dat in het
afgelopen jaar een bijzondere sportieve prestatie heeft geleverd.
Tijdens de ALV van 2019 is de DKV bokaal uitgereikt aan het jeugd
kanopolo team. Zij bereikten een verdienstelijke tweede plaats op het NK
kanopolo 2018.

In de foto neemt Peerke Linnartz namens het hele team de bokaal in
ontvangst.

Botenwagens
DKV beschikt over een aantal botenwagens:
De (nieuwe) botenwagen
Ab's botenwagentje, nu eigendom van DKV (voorlopig aangeduid
als de Abkar)
En zolang ze nog niet zijn afgestoten:
De lange botenwagen voor wedstrijdboten
De witte botenwagen
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Deze botenwagens worden beheerd en ondehouden door een botenwagen
beheer groep, met vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines. De
botenwagen beheergroep bestaat uit:
Frans Bongertman (toer)
Jurre Diteweg (beheer en onderhoud)
Mark Greveling (wedstrijd)
Paul van der Lee (opleidingen)
Raymond Hof (polo)
Wanneer je voor een verenigingsevenement een botenwagen wilt
gebruiken, meld dat dan bij één van deze mensen, zodat we het in het
rooster kunnen openemen. Dit geldt ook wanneer je voor privé gebruik een
wagen wilt huren (vanzelfsprekend kan dit alleen onder voorbehoud dat er
geen verenigingsevenementen daarmee conflicteren).
Wanneer je een gebrek opvalt of een verbeteringsvoorstel invalt met
betrekking tot de botenwagens, meld dit dan ook alsjeblieft bij een van de
leden van de botenwagen beheergroep. Zij kunnen reparaties en
aanpassingen coördineren of uitvoeren.
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Jeugd Polo
Nieuwe shirt sponsor DKV JEUGD.
Het kanopolo seizoen is goed gestart. De jeugd van DKV heeft een
shirtsponsor. Kraam 90. Tijdens het eerste seizoen van DKV JEUGD in
Turnhout in België spelen zij voor het eerst in de nieuwe kleding. Trots op
deze samenwerking.
‘Kraam90, zijn professionele meubelmakers die samenwerken met mensen
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. www.kraam90.nl’

Toernooi Turnhout:
Het is 7 april. Vandaag vroeg uit de veren. Boten opladen en om 7.00 uur
in de auto gestapt op weg naar het eerste internationale toernooi van de
jeugd in Turnhout. 5 wedstrijden op een dag. Iedereen is er klaar voor.
In het teamoverleg worden de laatste aanwijzingen en tactieken besproken
met Alex, onze jeugdtrainer.
De eerste wedstrijd wordt enthousiast gestart.
11

April 2019
De kop is eraf. Eerste wedstrijd helaas verloren met 7-2. De 2e wedstrijd
gewonnen met 5-2. Spannende wedstrijden.
Tussen de wedstrijden door genieten van de zon. Prachtig weer!!
De derde wedstrijd hard gewerkt en dik gewonnen. Op naar de finale?
De vierde wedstrijd verloren. Een spannende wedstrijd en een te sterke
tegenstander. De laatste is er een voor de eer. Met een tas vol ervaringen
weer terug naar Deventer. Maandag de training oppakken met deze
ervaring.

Reddingsoefeningen
De reddingsoefeningen zijn in de herkansing! Van het Sportbedrijf
Deventer hebben we o.a. 18 mei als (extra) mogelijkheid gekregen. Dat is
de datum waarop de meesten die zich al opgegeven hadden ook kunnen.
Voor 18 mei zijn vier aanmeldingen dus nog maximaal 8 plaatsen over.
Omdat DKV veilig varen en het beheersen van reddingstechnieken voor
grootwatervaarders noodzakelijk vind zijn er aan deze training geen kosten
verbonden. Er geldt een maximum van 12 deelnemers, anders is het bad te
vol.
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planning:
·
15:30 verzamelen bij DKV en boten laden
·
16:15 vertrek naar het Borgelerbad
·
16:30 aankomst, boten afladen en omkleden
·
16:45 - 17:45 Reddingsoefeningen
·
17:45 aankleden, boten laden en naar DKV
·
18:30 klaar om naar huis te gaan.
Neem de volgende zaken mee:
·
Schone boot
·
Zwemkleding
·
Zwemvest
·
Spatzeil
·
Lenspomp/handpomp
·
Spanbanden om boot te binden.
Op de botenwagen kunnen maximaal 12 boten! Als je je opgegeven hebt
stuur ik je daarvan een bevestiging. Tot ziens bij de reddingsoefeningen!
Paul van der Lee - 06-51139043 - inschrijven@deventerkanovereniging.nl

Krakende zwemvesten in de gashaven.
Toen moesten we wel. Ondanks alle horrorverhalen over de Nederlandse
winters waar iedere beginnende poloër mee om de oren wordt geslingerd,
hadden we door groepsdruk toch allemaal maar een anorak besteld. Er
verscheen door een optimist zo’n bestel lijstje in de WhatsApp groep
waarop naam niet kon missen. Zo telden we dat de lijst op een gegeven
moment groeide tot een poloarmada van negen dappere heren en dames
die klaar waren om de winter in te gaan.
Langzaam begonnen de dagen korter en kouder te worden. Ingepakt en
warmgevaren werkte we ons onder onze anoraks iedere donderdag in het
zweet in de achter dijken verscholen gashaven. Als gevolg van de
legendarisch hete zomer, waar ik in mijn zwembroek ben begonnen met
kanopolo, was de gashaven in de vroege winter nog een soort modderpoel.
Maar de afgelopen maanden zagen we die groeien tot een meer met maar
een aantal boven het water uitkomende boomtoppen. Deze negen
onverschrokken waterscheppers moesten en zouden de winter overleven
om in het voorjaar uitgegroeid te zijn tot een team serieuze polobuffels. En
of het een team werd. Donderdag op donderdag werden wij onder leiding
van Derk Kuper bibberend over het water geschreeuwd tot onze kouwe
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jatten gloeiden van warm gepompt bloed. Niet meer wetende wat onder of
boven was nadat het koude water als ijsdolken in je brein stak bij het
eskimoteren. Zelfs de diehards die moeite hadden met eskimoteren bleven
komen ondanks de zeer aanwezige kans dat ze in het ijswater naar de kant
moesten zwemmen. Met door het ijs hard geworden zwemvesten tilden we
elke donderdag onze boten weer over de dijk om ons na een warme
douche te trakteren op een welverdiend potje bier.
En we bleven terugkomen. Niet alleen werden we sterker en kon de kou
ons minder raken, we gingen nu écht het spel spelen. Langzaam begon er
zich een echt samenwerkende verdediging te ontwikkelen die geen steek
kon laten vallen om zo de tactisch uitgevoerde invaarblokkades af te
weren. Er werden minder doelpunten gemaakt, maar mooiere. Doelpunten
waar een heel team aan had meegeholpen door te communiceren en voor
elkaar te werken. Als door Odin ingefluisterde Vikingen brulde we ons het
fanatisme uit het lijf om ons de overwinning eigen te maken. Iedere poloër
weet dat bij verlies de kou pas echt in de botten kruipt.
Over een aantal weken komt het eerste toernooi eraan in Helmond. Dat is
onze kans om écht te laten zien wat we waard zijn als poloërs. Tegen die
tijd zijn we vast weer ontdooit en klaar om de eerste, tweede en de niet te
vergeten derde helft iedereen achter ons te laten.
Niek

Toertocht Dinkel.
Op zondag 31 maart hebben we weer de eerste gezamenlijke
toertocht gevaren en deze was op de Dinkel. Renate organiseerde
deze tocht en schreef:
Dit jaar is de laatste dag dat we op de Dinkel mogen varen.
(opmerking Corrie: Het is een kwetsbaar natuurgebied, daarom mag
men er in de zomer niet varen.)
We starten in Glane en varen naar Lutterzand een tocht van 20 km.
Het is geschikt voor de wat gevorderde kanovaarder met een goed
uithoudingsvermogen. Het is een snelstromend riviertje met veel
bochten. Gezien de water temperatuur is een neopreenpak verplicht,
ook het zwemvest mag niet ontbreken. Om 08.00 uur boten laden bij
DKV.
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Prompt om 8 uur (eigenlijk om 07.00 uur omdat juist die nacht de
klok een uur vooruit was gezet) waren we aanwezig en anderen
hadden de aanhangwagen al neergezet.
11 mensen gingen mee en we hadden er echt weer zin in. Het weer
was nog wat fris, maar in de loop van de ochtend en vooral de
middag kwam er meer zon zodat het lekker warm werd.

Dit was mijn tweede keer op de Dinkel en ik vond het prachtig. Mijn
nieuwe boot is veel wendbaarder en door meer ervaring in het
kanoën kon ik goed door de bochten komen. Hoewel het water
gezakt was, waren de zandbanken nog bedekt zodat je daar
makkelijk overheen kon varen. Er was wel meer stroming en dat
maakte het juist leuk. Je moest goed het riviertje en de stroming in
de gaten houden, anders kon je zo tegen de kant of achter een
bosje takken gedrukt worden. Ik voelde me net een coureur in een
kano. Lekker scheuren door die bochten (ik heb me laten vertellen
dat er 80 zaten in het stuk dat we gevaren hebben) Max Verstappen
was er niets bij….
Grappig was ook dat toen ik even een muesli reep wilde pakken en
daardoor even aan de kant wilde liggen, de stroom me pakte en
voor ik er erg in had, de kano achterste voren geduwd werd zodat ik
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niet meer kon zien waar ik heen ging. Het ging allemaal goed
gelukkig. Niemand is omgegaan.
De groep was ook heel gezellig. Lekker aan de kant wat eten en
drinken. Elkaar helpen indien nodig. Genieten van de mooie natuur.
De bloesem en bomen. (zie foto) Een ijsvogel, eenden, roofvogels.
De rust en de stilte. Twente is en blijft prachtig. Het Lutterzand met
de heuvels.
Marten had zijn zoon Akash meegenomen en hij dacht dat zijn zoon
wel graag in een wild water bootje wou kanoën. Dit bleek niet het
geval, met als gevolg dat zoonlief in de mooie kano verder ging en
dat Marten al die kilometers in het wildwater bootje heeft gevaren.
Zeer knap van hem want dat is nogal vermoeiend, maar het ging
hem goed af.

André was ook mee en vond natuurlijk een bal. Hij was regelmatig
aardig in de weer met die bal (half aan het kano poloën) en de
mensen die af en toe aan de kant stonden, vonden het prachtig om
hem bezig te zien.
Al met al een zeer geslaagde tocht.
Corrie Nijkamp.
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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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