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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: Corrie Nijkamp 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 

Uitbreiding DKV-vloot .................................................................................. 6 

Open dag 2019 ............................................................................................ 8 

Reddingsoefeningen.................................................................................. 11 

Uit het archief ............................................................................................ 12 

Veluwemarathon 1987 ........................................................................... 12 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Mei 21 Beginnerscursus 3/6  

 25 Toernooi van het Oosten Polo 

 25 Reggetocht Toer 

 28 Beginnerscursus 4/6  

Juni 4 Beginnerscursus 5/6  

 8-10 Pinksterkamp Toer 

 9 Deadline Kajak Juni Redactie 

 11 Beginnerscursus 6/6  

 14-18 Tocht Lahn Ab 

 15 Amsteltocht Toer 

 19 Tocht Olst (Beginnerscursus)  

 21 Langste nacht tocht Toer 

 29 Eemtocht Toer 

 30 KPDCV Polo 

Juli 3-5 Opbouw polotoernooi Polo 

 6/7 Internationaal Polotoernooi Polo 

 13 Wiedentocht Toer 

 14 Deadline Kajak Juli-Augustus Redactie 

Augustus 17/18 Markerwadden Toer 

 31 Giethoorn Toer 

September 1 Giethoorn Toer 

 8 Deadline Kajak September Redactie 

 14 Amersfoort Toer 

 21 KVA-Clinic  

 28 Toernooi van het Oosten Polo 

 28/29 Veluwerally Toer 

Oktober 5 ? Tocht Toer 

 12 Examen KVA  

 13 Dinkeltocht Toer 

 13 Deadline Kajak Oktober-
November 

Redactie 

 19 Zwembadtraining (onder 
voorbehoud) 

 

 19/20 SAT Weekend Polo 

November 16 Zwembadtraining (onder 
voorbehoud) 
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December 14 Zwembadtraining (onder 
voorbehoud) 

 

 14 Eindejaar uitje Polo 

 15 Deadline Kajak December-
Januari 

Redactie 

 

Uitbreiding DKV-vloot 

Wildwater jeugdboot 
 
Tijdens de eskimoteercursus in januari en februari hadden we een 
jonge cursist. In ons assortiment jeugdboten hadden we eigenlijk 
geen geschikte boot voor hem. Binnen de vereniging hebben we 
gekeken of er nog smalle jeugdboten beschikbaar waren. Helaas 
leverde dat niets op. Daarom hebben we bij Arjan Bloem een nieuwe 
jeugd wildwaterboot aangeschaft. Op zondag 7 april is de boot door 
Reinoud en Ab meegenomen. 
 
Nu ligt er bij ons in vak H een fonkelnieuwe rode Piranha Rebel. 
Deze is dus voor smalle kleine jeugdleden die willen wildwatervaren 
of die aan de eskimoteercursus meedoen. 

 



Kajak 

 

    7 
 

Twee "nieuwe" toer/zeekajaks 
Via de website hebben we van een oud-lid twee zeekajaks 
aangeboden gekregen: 
 
een Prion type Seayak (1996) en Inuit type Arrnag (1988). De Prion 
Seayak is een stevige PE-boot met schotten en luiken. De Inuit 
Arrnag is glasvezelversterkte polyester zeekajak met schotten en 
luiken en een scheg. 

 
 
Beide boten zijn met peddels en spatzeil gratis aangeboden door de 
heer Ed Nijenhuis uit Brummen. Ed is een oud lid van onze 
vereniging waarbij zijn vader ook geruime tijd in het bestuur gezeten 
heeft. Een aantal van de oudgedienden kennen zowel hem als zijn 
vader. 
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Op een maandagavond 15 april ben ik met de auto naar Brummen 
gereden. Na een kop koffie en een gesprek over zijn betrokkenheid 
bij de vereniging en over kajak varen hebben we de boten 
opgeladen. Namens DKV heb ik als blijk van onze dank Ed een 
kadobon gegeven. 
 
Beide boten zijn inmiddels door Guus in de verenigingsvloot 
opgenomen. Maarten zorgt voor een aantal nieuwe dekluiken, want 
die waren wel aan vervanging toe. Ook de belijning moet nog een 
keer vervangen worden.  Met deze boten hebben we weer meer 
keuze voor de cursisten van de beginnerscursus en voor de 
verenigingsleden zonder eigen boot. 
 
via deze weg nogmaals onze hartelijke dank aan de heer Nijenhuis. 
 

Paul van der Lee  

Open dag 2019 

Dit jaar zou de open dag zijn op 13 april en veel mensen waren druk 
geweest om posters op te hangen en het artikel was geschreven 
door Etina en had alweer in de krant gestaan. We hadden er zin in, 
hoewel het weerbericht niet bijster geweldig was.  
Toch was het een gezellige dag. Om 12.00 uur hebben we met 31 
mensen geluncht van de polo en van de toer. Daarna gingen de 
kano poloërs  hard aan het werk om de taken te doen die ze 
toegezegd hadden. 2 van hen en de anderen van de toer hielpen 
met de voorbereiding van de open dag. We hadden weer 2 tentjes 
opgezet en om 14.00 uur kwamen de eerste mensen. Doordat het 
weer erg koud was, met tussendoor de zon en afgewisseld met een 
hagelbui, kwamen er minder mensen dan  vorig jaar, maar de 
mensen die kwamen waren erg gemotiveerd en vertelden dat ze de 
cursus wilden doen. 1 man kwam om zich te oriënteren op de 
kanopolo van DKV en heeft zich later als lid ingeschreven. Om 
14.30 gingen 2 kano polo teams een demonstratie wedstrijd met 
elkaar spelen. Erg leuk om te zien. Knap dat ze doorgingen, ook 
tijdens een hagelbui. 
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Iedereen hartelijk bedankt. 
 
Onderstaand enkel foto`s van de open dag. Hierin zien jullie dat het 
gezellig was, veel mensen aan het werk zowel rond het gebouw als 
bij het water. 
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Reddingsoefeningen 

Zoals al eerder gemeld gaan de reddingsoefeningen in de 
herkansing! Van het Sportbedrijf Deventer hebben we 18 mei als  de 
mogelijkheid gekregen om te kunnen inhalen. 
 
Voor 18 mei zijn al een aantal aanmeldingen, maar er is nog plaats. 
 
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. 
 
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 
 
Op de botenwagen kunnen maximaal 12 boten! Als je je opgegeven 
hebt stuur ik je daarvan een bevestiging. Tot ziens bij de 
reddingsoefeningen! Opgeven via 06-51139043 of  
inschrijven@deventerkanovereniging.nl 
 

Paul van der Lee 
 

  

mailto:inschrijven@deventerkanovereniging.nl
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Uit het archief 

Veluwemarathon 1987 

Als je een jaar voor je uitkijkt heb je al een aantal min of meer  verplichte 
feestelijke hoogte- en dieptepunten in het vooruitzicht, Pasen, Pinksteren, 
je verjaardag, Kerstmis enz. Bij mij staat op eenzame hoogte op die 
traditielijst de Veluwemarathon te trappelen om gevaren te worden. Gek 
hè, je moet ’s ochtends vroeg je bed uit, de avond ervoor kun je nog net 
Sesamstraat kijken, maar dan moet je toch wel naar bed toe. En toch is het 
elk jaar weer een succes, waarschijnlijk komt dat door (de voorbereiding 
van) de verzorgingstroepen. Zij zorgen voor een stapel brood en voor de 
zelfgemaakte “flap jacks” en natuurlijk de appeltaart. Ja, we prijzen onszelf 
dan ook ontzettend vaak dat we sinds jaar en dag op zo’n ploeg kunnen 
bouwen. 
Begin 1987 kwam voor ons de Veluwemarathon weer in zicht. De vraag 
diende zich aan wat voor materiaal we zouden gaan gebruiken. Medio ’87 
werd de knoop doorgehakt. Het was een moeilijke doch verantwoorde 
keuze. Ik zal u vertellen wat voor Jan-Jaap en mij de redenen zijn geweest 
voor het kiezen van een Canadees. 
• Een K1 is snel maar niet gezellig 
• Een K2 is gezellig maar biedt weinig comfort 
• Een Eski heeft voldoende bagageruimte maar is niet spannend 
meer, het zou me niet verbazen wanneer je achteruitvarend kampen zou 
kunnen bereiken 
• Een poloboot: hetzelfde euvel als met een K1 
• Een Canadees, dat is het, een klassen apart, heel gezellig en meer 
dan genoeg ruimte om het idee van luilekkerland te realiseren en zeer 
stijlvol, zeker in onze klederdracht 
Zondag de 27ste, 4:45 uur, een ongelooflijke herrie. De ploeg heeft als 
voor koffie en thee gezorgd, ’t spek wordt gebakken, ’t eitje gekookt, een 
drukke bedoeling, maar al wel heel gezellig. Onderweg naar het botenhuis 
worden we op het Pothoofd op een feestje binnen gehaald. Tjonge, jonge, 
de stemming zit er al goed in. 
Wanneer we in de boot zitten om de toch te varen, dan krijg ik altijd het 
idee of ik dan toch ergens bij hoor. Tot op heden weet ik nog niet of dat 
kudde is of iets anders, maar daar kom ik nog wel achter. 
Zo ’s ochtends vroeg is men alweer heel vriendelijk tegen elkaar, want voor 
zonsopgang zit iedereen al met elkaar te kwekken. Het is net of iedereen 
elkaar kent. “Dag Jan, kijk daar gaat Klara, die is er ook vroeg uit”. 
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Onder het genot van de nieuwste draaiorgel hits hebben we het water 
opgezocht. Gelukkig besef ik vrij snel dat dat niks voor mij is, laat mij maar 
rustig wakker worden in de mooiste boot van allen. Echter niet lang nadat 
dat proces in werking is getreden, drukt een engeltje op m’n hoofd ten 
teken dat ik me moet bukken. Het gevaar bleek een bruggetje te zijn, dat ik 
mede door onze snelheid niet had gezien. Ik hoop dat u inziet hoe goed 
onze verzorging is geregeld, perfect gewoon. 
De zonsopkomst is geweldig mooi, hele dikke wolkenpakken die steeds 
weer andere vormen aannemen. Alsof een leerling van Rubens on laat zien 
hoe wij wolkenpartijen moeten schilderen. Enfin, zodra we op de IJssel zijn 
is het gedeeltelijk verdwenen en staat de zon te branden. We beelden ons 
in dat het een toertocht is en zien Bronkhorst aan ons voorbijschieten. In 
Zutphen worden ons in volle vaart twee koeken aangeboden. Nijenbeek, 
Tutert, stadgezicht van Deventer. Het lijkt net alsof we het al kennen. 
Tussen Olst en Wijhe raken we bijna de weg kwijt, en bij Zwolle bijna uit de 
bocht gevlogen. En dan alles om bij Loes een bakje soep te drinken. 
“Hmm, dat was lekker, daar was ik wel effe aan toe zeg, hmm pittig gekruid 
zeg”. Dat waren enkel loftuitingen. Ja, je kon zien dat Loes daarvan genoot, 
ze glunderde helemaal. 
Enfin, wij moeten verder “want wij waren al laat”. Wij waren ons van geen 
kwaad bewust. Het scheen met de duisternis te maken te hebben. Ach, het 
kon ons ook niet schelen, in het vooronder lagen nog twee olielampen. 
Halverwege Zwolle-Kampen kwam het idee op om een zeiltje bij te zetten, 
maar voordat we dat voor elkaar hadden waren we al in Kampen. We 
werden onthaald met een welkomslied, echter bleek voor een Canadees 
achter ons te zijn, maar toch waren we er blij mee. 
En als je dan thuis zit en de dag erna dit stukje schrijft dan was het voor 
ons een toertocht en geen prestatietocht. Wij hebben het voor de zoveelste 
keer gewoon lekker gevaren. 
Ik ben van mening dat degenen die in Kampen zijn gestopt de minste 
prestatie en de meeste verdienst hebben gekregen, terwijl lieden die eerder 
zijn gestopt dan toch niet zonder reden hebben gedaan. Maar wat kregen 
zij toebedeeld? Een koud weiland waar zij nu natte plunje uit konden 
trekken en bovendien helemaal uitgedraaid waren voor die dag. Terwijl wij 
onder een warme douche stonden en later nog een “bos” bloemen kregen. 
Eigenlijk zouden zij onze eer moeten krijgen, Jaap en Bouke, Bravo! 
 

Edwin Kolkman 

   
   



Mei 2019 
 

14  
 

 
 
 

 
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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