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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. 



December 2020 – Januari 2021 
 

4  
 

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 

Maatregelen tegen Corona ........................................................................... 5 

Buitenbad of nieuwe ijsbaan? ....................................................................... 5 

Nieuwe jeugdcommissaris. ........................................................................... 6 

Geacht gedeeltelijk ontevreden erelid, ......................................................... 6 

Werkzaamheden voorbereiden..................................................................... 7 

Uitzicht op 2021 ............................................................................................ 9 

Extra verlichting Gashaven ........................................................................... 9 

Urban kano expeditie Deventer, ................................................................. 10 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Februari 14 Deadline Kajak februari-maart Redactie 

April 11 Deadline Kajak april Redactie 

Mei 16 Deadline Kajak mei Redactie 

Juni 13 Deadline Kajak juni Redactie 

Juli 18 Deadline Kajak juli-augustus Redactie 

September 12 Deadline Kajak september Redactie 

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. 
 

Maatregelen tegen Corona 

Beste Leden, net als de rest van Nederland moeten we maatregelen 
nemen tegen de verspreiding van Corona. De nieuwste maatregelen gaan 
op 15 December in en lopen tot in ieder geval 19 Januari 2021. We volgen 
de maatregelen zoals het Sportbedrijf Deventer die voor ons samenvat. 
Kijk voor actuele maatregelen op  
https://clubbase.sport.nl/regio-s/deventer/kennisbank/sport-corona/update-
coronamaatregelen  
Samengevat 
• Blijf thuis bij ziekte 
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar 
• De kantine, de buitenbar, de kleedkamers en sportzaal zijn 

gesloten 
Bestuur 

Buitenbad of nieuwe ijsbaan?  

Nee, geen wilde plannen van het bestuur. Dank voor de vele meldingen 
over de plas water, op het voorplein tussen de ingang en deur A. Wat blijkt, 
ergens onder de grond is de waterleiding gaan scheuren. Toen we 
eenmaal onze melding door de administratie van de storingsafdeling van 
Vitens kregen ging reparatie best wel snel. Deze week is de leiding 
blootgelegd en het lek gerepareerd. Als de Kajak in huis valt is de 
bestrating weer op orde. En in Januari 2021 komt een aannemer om de 
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leiding geheel te vernieuwen. Kunnen we fris en glanzend het nieuwe jaar 
in.  

Bestuur 

Nieuwe jeugdcommissaris. 

Sinds een paar maanden vertegenwoordig ik de jeugd in het bestuur. Als 
kersvers bestuurslid zal ik me daarom even aan de vereniging voorstellen. 
Ik ben Marten en sinds een jaar of vier een fanatiek wedstrijd vaarder. Ik 
heb enorm veel plezier in de sport en train zo vaak als het kan naast mijn 
studie. Tevens ben ik jeugdtrainer wat ik met veel plezier doe.  
Mijn doel is als jeugdcommissaris is om een stabiele jeugdgroep van tien 
leden te krijgen, hun plezier in de kanosport te vergroten en ze klaar te 
stomen voor de disciplines.  
Mensen die het leuk vinden om in dit proces te helpen of suggesties/vragen 
hebben zijn van harte welkom en kunnen mij een mailtje sturen naar 
dkvjeugd@deventerkanovereniging.nl.  

Marten 

Geacht gedeeltelijk ontevreden erelid, 

In de laatste Kajak las ik een anoniem bericht van een tevreden maar ook 
ontevreden erelid. Allereerst dank voor de complimenten voor de buitenbar 
en de trap naar de Cebecohaven. Alhoewel een anonieme berichten in de 
Kajak misschien niet de beste manier is om het bestuur aan te spreken, is 
dit, mede vanwege het verminderde contact als gevolg van Corona, wel 
begrijpelijk. Daarbij is het terecht dat we als bestuur aangesproken worden 
op de huidige staat van ons gebouw. Het is hoog tijd om het nodige 
onderhoud te doen. 
 
Omdat het voor ons als bestuur ondoenlijk is om álles binnen de vereniging 
te organiseren en uit te voeren, zijn er bij de laatste ALV beheergroepen 
opgericht. Hierbij hebben we alle leden om hulp gevraagd door in deze 
beheergroepen zitting te nemen. Van elke discipline tenminste één 
afgevaardigde per beheergroep. Bij het maken van het overzicht van de 
beheergroepen en bijbehorende vrijwilligers, is duidelijk geworden dat er 
achter de schermen al veel belangrijke taken belegd zijn. Ten behoeve van 
de coördinatie zijn er voor meerdere beheergroepen wel nog vacatures. 
Ook voor de beheergroep “Gebouw en installaties”, waar ook het 
onderhoud aan de buitenkant van ons clubgebouw onder valt, zijn we nog 

mailto:dkvjeugd@deventerkanovereniging.nl
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op zoek naar daadkrachtige vertegenwoordigers van de disciplines. 
Technische kennis en bouwkundige ervaring zijn daarbij een pre. 
 
Naast achterstallig onderhoud aan ons clubgebouw, verdient ook de staat 
van het meubilair op het balkon inderdaad serieuze aandacht. Als 
bestuurslid heb ik de beheergroep “Bar en Kantine” onder mijn hoede 
genomen, waar ook het terras onder valt. De appgroep is ondertussen 
opgestart en zo gauw Corona het weer een beetje toelaat gaan wij bij 
elkaar komen om te zorgen dat onder andere het buitenmeubilair 
vervangen wordt. 

Namens het bestuur, 
Derk Kuper 

Werkzaamheden voorbereiden 

In corona tijden zijn we meer niet dan wel bij DKV, dat is niet alleen jammer 
voor onze sport. Dat maakt ook dat onze renovatie werkzaamheden best 
langzaam gaan. Kritiek daarop is ongemakkelijk, een beetje terecht maar 
als bestuur kunnen we het niet alleen. Gelukkig is onze oproep om 
vrijwilligers te vinden voor de verschillende beheergroepen aan het lukken. 
Ik kan jullie dit lijstje geven, we zijn bijna compleet en willen graag 
beginnen.  
De Lid toer, Lid wedstrijd en Lid kanopolo zijn contactpersonen vanuit 
ieders disciplines. Zij werken samen met onze grote groep vaste 
vrijwilligers. Dat zijn de mensen die nu al op heel verantwoordelijke wijze 
allerlei klussen doen, vaak al jaren, en daar zijn we erg blij mee. De 
beheergroepen zijn van start gegaan met een appgroep en ze gaan 
beheren en renovatieplannen preciezer maken.  Deze winter gaan ze aan 
de slag met uitvoering, we hebben hoge verwachtingen.  
Als jullie suggesties of vragen hebben over ruimte of materialen, vraag een 
‘eigen’ lid of het genoemde bestuurslid. Zie je daar geen naam staan, 
misschien is dat iets voor jou? 

Bestuur 
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Beheergroep 
Ruimten & 
Materialen 

Contactpersoon 
bestuur 

Lid toer 
Lid 
wedstrijd 

Lid 
kanopolo 

Bar en kantine 

Bar, buitenbar, 
kantine, terras, 
keuken, zolder en 
voorraadhok 

Derk Kuper 
Roeland 
Albers 

- 
Jossie 
Julicher 

Sportzaal 

Gehele sportzaal, 
opslagruimte 
gewichten + zolder 
daar boven, incl 
doorgang traplift 

Marten van den 
Brink 

Agnes 
Huidink 

Lennard 
Vaandrager 

Alex van 
't Veer  
Hagen 
Oligmuller 

Kleedkamers 
Kleedkamers, 
toiletten, entree, gang, 
trap, bestuurskamer 

Mark Greveling  Mark 
Greveling 

Jose van 
de 
Griendt 

Botenloods 

Botenloods met 
kasten, trap/traplift en 
grindbak, incl 
verenigingsbotenloods 

Marten van 
Eerten 

Jannie 
Oosterkamp 

Marten van 
den Brink 

Rob 
Aalderink 

Botenwagens Botenwagens & -loods Martijn Bakker 
Paul van 
der Lee 

Mark 
Greveling 

Raimond 
Hof 

Buitenruimte 

Het buitenterrein, o.a. 
voorplaats, fietsenrek, 
uitkijkpunt op dijk, 
kampeerweide & 
opslag achter het 
gebouw (zuidzijde) 

Paul Snijders  - 
Henk 
Bruggink 

Gebouw en 
installaties 

Buitenschil gebouw, 
constructie, 
afwatering, 
installaties, GWE, 
technische 
ondersteuning 
beheergroepen 
(Duurzaamheid, 
Comfort, Veiligheid) 

Marten van 
Eerten 

Rein Hunink - 
Kees 
Cozijnsen 

Havens 

Havens, watergebied 
met vlonders, belijning 
& boeien (incl m2 
opslag in 
botenwagenloods) 

Siep Littooij  - 
Paul 
Snijders 

Communicatie 
Website, social media, 
Kajak/nieuwsbrief, 

Martijn Bakker   Derk 
Kuper 
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flyer, open dag, 
persberichten 

 

Uitzicht op 2021 

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Al kunnen we dat door de lockdown 
haast niet zien!@$(&%*@# Dus even doorbijten, maatregelen komen en 
gaan (hopelijk).  We kijken naar uit naar 2021 en beginnen er graag zo 
gauw mogelijk mee. Hopelijk gaan we de corona achter ons laten, we 
hebben behoefte aan nieuwe uitzichten. Het nieuwe jaar ziet er gelukkig 
gunstig uit, zeker omdat onze kanosport steeds meer gezien wordt. We 
mogen met de coronamaatregelen het water op, sporten is goed voor ons. 
Meer dan ooit doen we dat ook. We gaan lekker vaak het water op deze 
winter. (Kleine) groepen kanopolo trainen nu bijna elke avond en 
toervaarders gaan bijna elk weekend de IJssel op, de wedstrijdploeg traint 
in duo’s en de jeugd gaat spelend de winter door. Hou vol en hou afstand! 
24 Januari is onze nieuwjaarsbijeenkomst, dan vieren we de nieuwe start, 
graag tot dan. 

Siep Littooij 

Extra verlichting Gashaven 

De kanopolodiscipline is de afgelopen jaren flink gegroeid. Om voor alle 
nieuwe leden ook in de winter trainingsmogelijkheden te bieden op hun 
eigen niveau, waren we met de beginners en semi-gevorderden al verhuisd 
naar de donderdag (en ondertussen ook de dinsdag). Maar zelfs met meer 
spreiding over de week bleek één veld niet voldoende voor de grote 
aanloop. Daarbij moeten we vanwege de Corona-maatregelen voldoende 
afstand kunnen houden op het water. Om die reden hebben we extra 
verlichting gecreëerd in de Gashaven. Aan de eerste dukdalf is een mast 
gemonteerd met 2 ledlampen. Hiermee hebben we de mogelijkheid om ook 
buiten het veld oefeningen te doen en met groepjes te rouleren voor de 
goals.  
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Om die verlichting te creëren zijn Jeroen Dieperink en Derk Kuper de 
eerste dukdalf ingeklommen om eerst een ophangsysteem en later de mast 
zelf, aan de dukdalf te bevestigen. Op vijf meter hoogte, in de wind, vier 
meter stijgerbuis boven ons hoofd tillen en in het ophangsysteem zien te 
krijgen was nog wel een avontuur. Maar het is gelukt. Met dank aan Jur 
Diteweg - en een beetje hulp van Held Henk - zijn de lampen ondertussen 
ook aangesloten. 
 
Hulde! 
 

Urban kano expeditie Deventer, 

In de corona-tijd hebben we er het beste van gemaakt en zijn wij op een 
urban kano expeditie in Deventer gegaan. Een mooie tocht door de haven 
en langs de industrie van Deventer. Ga je zelf ervaren hoe het is om met je 
kano de Amstellaan kruising over te klunen dan kunnen wij jullie een kopje 
koffie aanbieden aan het einde van de route aan de Schimmelpenninckhof. 
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Jose en Inge  
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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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