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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: Paul Snijders 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: Marten dkvjeugd(at)deventerkanovereniging.nl 

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. 
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Groen gras bij DKV...................................................................................... 8 

 
  

mailto:dkvkajak@deventerkanovereniging.nl?subject=Redactie%20Kajak


Kajak 

 

    5 
 

Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Mei 16 Deadline Kajak mei Redactie 

 26 ALV Bestuur 

Juni 13 Deadline Kajak juni Redactie 

Juli 18 Deadline Kajak juli-augustus Redactie 

September 12 Deadline Kajak september Redactie 

 11 Verenigingsdag/Feest  

Oktober 17 Deadline Kajak oktober-november Redactie 

December 19 Deadline Kajak december-januari Redactie 

Alle in de agenda genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud ivm de 
Coronaregels. 
 

Van de Secretaris 

Het is alweer april en de winter wil nog niet echt wijken. Maar gelukkig 
wordt er toch nog lekker gekanood. En de kanovereniging is klaar voor de 
lente! De opgerichte beheergroepen zijn van start gegaan en beginnen te 
werken. De buitenruimte is helemaal getransformeerd. De grindbakken zijn 
vervangen, de betegeling is weer netjes en er staat een compleet terras 
voor de buitenbar! Veel dank aan Henk, Derk en alle andere hulp. Straks 
zijn de kleedkamers en de botenwagenloods aan de beurt. Het is even 
afwachten wanneer de beperkende maatregelen worden opgeheven maar 
daarna kunnen we weer helemaal los! De beginnerscursus dit jaar gaat 
door maar dan in kleinere groepjes. We hopen ook nog dat het kanopolo 
toernooi door kan gaan. Als er meer bekend is besluiten we afhankelijk van 
de maatregelen of het door kan gaan of niet. 
Maar ik nodig in ieder geval iedereen uit om lekker veel te gaan kanoën dit 
jaar! En hopelijk mogen we binnenkort ook weer een drankje drinken bij 
onze buitenbar. Er is in ieder geval plek genoeg. 
 

Paul Snijders 
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Corona update 

Met de laatste regels in de hand kunnen we weer veel varen. Jammer 
genoeg is er geen verandering  in de maatregelen van onze kleedkamers 
of kantine, ze blijven gesloten. Jammer dat de ALV weer uitgesteld moet 
worden. 26 mei nieuwe poging. Volg het nieuws.  

Siep Littooij 

Save the date: 11 september verenigingsdag/feest 

Een open dag organiseren dit voorjaar zien we nog niet zitten. Om dit jaar 
toch een mooie gezamenlijke dag te hebben met alle disciplines hebben 
we iets nieuws bedacht: de verenigingsdag. 
De verenigingsdag, dat wordt een groot feest voor de hele club. Overdag 
leuke (kano) activiteiten ‘s avonds een groot feest met eten, drinken en 
dansen. Het klinkt als muziek in mijn oren. Dit voor alle leden van alle 
disciplines lekker door elkaar. Alle leden zijn dus welkom en vergeet vooral 
niet om lekker veel introducés mee te nemen zodat die DKV om zijn mooist 
kunnen beleven en we zo onze club op een leuke manier kunnen 
promoten. 
Als datum hebben we 11 september geprikt. Net na de vakantie, nog wel 
lekker warm en hopelijk zonder beperkingen. 
We zijn nu op zoek naar leden die deze dag willen organiseren! Als bestuur 
willen we graag ondersteunen in de organisatie maar het liefst willen we 
een paar enthousiastelingen die het initiatief pakken om er een mooi feest 
van maken! Aanmelden kan bij de discipline commissarissen. 
 

Paul Snijders 

Mijn eerste vrimibo bij DKV 

Als eerste zal ik me maar even voorstellen voor de mensen die me nog niet 
kennen, ik ben Thom Winters 22 jaar en kom uit Enschede. Ik heb een 
aantal jaren bij Tilikum gevaren maar daar lag alles sinds begin vorig jaar 
helemaal stil vanwege corona. Bij het toernooi van het oosten borrelde al 
het idee om over te stappen naar Deventer aangezien het er elke keer 
gezellig was en hier is ook echt een vereniging met een clubhuis met alles 
erop en eraan, dit hadden we bij Tilikum niet, daarna heb ik ook gevraagd 
of ik een paar keer een training mee kon doen. Na een paar keer gevaren 
te hebben wist ik het wel zeker, hier wil ik lid worden. Ik ken natuurlijk de 
avonden na een toernooi in Deventer en dat was altijd een groot feest, nu 
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kan dat helaas niet. Maar u hebben ze weer wat leuks bedacht: een online 
bierproeverij! Na even twijfelen en afwachten, want online is toch heel 
anders dan in het echt, heb ik me toch maar opgegeven.  
Zoals altijd ben ik veel te vroeg dus zit ik alleen te kijken naar mezelf op 
teams totdat de eerste online komt, vanaf dit moment begint de lol al, 
meteen al problemen met het geluid.. ik dacht en dit gaan we straks met 20 
man doen, dat wordt nog wat. Langzamerhand beginnen steeds meer 
mensen binnen te druppelen en wordt het steeds gezelliger en gezelliger. 
Dan beginnen we met de opdrachten, dit begint nog wel goed maar 
uiteindelijk kan je er niks meer van verstaan en zit je gewoon in je eentje 
bier te drinken, maar nog steeds voelt het gezellig aan. 
We hadden natuurlijk ook nog verschillende biertjes waarvan ik er 2 heel 
erg lekker vond en de IPA ongelofelijk smerig, nu ben ik geen fan van de 
IPA’s dus dit zegt niet zo veel, na die drie biertjes ben ik maar gewoon 
doorgegaan met de pijpjes uit de koelbox, deze moest en zal natuurlijk 
leeg, tegen de tijd dat ik alle 9 ander flesjes ophad was ik nog alleen over 
met Alex, na nog even geklets te hebben vond ik dat om 12 uur het wel 
weer genoeg was geweest. Nog even snel tandenpoetsen en dan in bed 
kruipen, toch nog een voordeel je hoeft niet meer het hele lange stuk, wat 
op de heenweg toch echt een stuk korter leek, naar huis te fietsen. 
Nu maar hopen dat deze situatie snel voorbij is en we maar gewoon in het 
echt een biertje kunnen doen bij het oh zo mooie clubhuis dat recent ook 
nog veel mooier is gemaakt met de klusdag van zaterdag 27 maart, maar 
dat is weer een ander verhaal die vast iemand anders nog beter kan 
verwoorden. Ik hoop dat ik met jullie allen een keer in het echt kennis kan 
maken onder wellicht het genot van een heerlijk koud biertje in de mooie 
zon aan de IJssel. 

 
Thom Winters 
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Kano jeugdkamp 2021 

De jeugdcommissie organiseert dit jaar een kano jeugdkamp. Het idee 
hierachter is om de kanosport en de vereniging bekender te maken bij de  
jeugd in Deventer. Van 5 tot 7 mei gaan wij met de deelnemers kamperen 
op het terrein van DKV. Tijdens het kamp hebben we allerhande activiteiten 
bedacht om er  
een leuk, gezellig en sportief kanokamp van te maken. Om het kamp waar 
te kunnen maken zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zin 
hebben om mee te helpen te koken of activiteiten en groepjes te 
begeleiden. Alle hulp is van harte welkom. 
 
Geïnteresseerd? app of mail dan gerust naar: 
Marten van den Brink 
06-38031594 
dkvjeugd@deventerkanovereniging.nl 
 

Groen gras bij DKV 

Het gras kan niet meer groener zijn bij de buren, ons voorterrein is nu de 
groenste van de buurt! Onze botenopstelruimte is omgeturnd van grindbak 
naar grasveld, er zijn stevige balken neergelegd, met voila als resultaat een 
campinggevoel als je je boot klaarlegt. 
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Met hulp van vakmensen, en met subsidie, liggen onze kano’s op het 
voorterrein er royaal bij.  De plantenbakken geven nu duidelijke looplijnen 
aan. Voor fietsen is er nu meer, voor auto’s is er nu minder parkeerruimte 
op ons terrein. Parkeren kan als vanouds of achter het gebouw van de 
gasfabriek, loop dan via het doorsteekje. Het kleine hek is nu permanent 
open. Terecht krijgen we complimenten van passanten, lunchwandelaars 
en hondenuitlaters. Hulde aan de beheergroep! 

 
Let op: Hou het grote hek zoveel mogelijk dicht, op slot als het kan!  
De buitenbar heeft een make-over gehad, er zijn nieuwe bankjes en picnic 
tafels en ook daar het camping gevoel. Dat belooft een mooie zomer!  
 
Siep Littooij, Derk Kuper, Paul Snijders  
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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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