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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. 

Inhoudsopgave 
Agenda ........................................................................................................ 5 

Van de Secretaris ........................................................................................ 5 

IJsselplezier ................................................................................................. 6 

Verenigingsleven in Corona tijden ............................................................... 9 

7K+ .............................................................................................................. 9 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

April 11 Deadline Kajak april Redactie 

 21 ALV Bestuur 

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. 
 

Van de Secretaris 

Het is heerlijk weer buiten en goed koud. De kanovereniging blinkt vooral 
uit als prachtig winterplaatje. Een dikke laag sneeuw en een mooie 
zonsondergang zoals het eigenlijk alleen kan bij DKV. En de rust wordt 
verbroken door een paar poloërs. Vorige zomer zat een aantal nog voor het 
eerst in de boot en nu glijden ze in de boot over de sneeuw de dijk af om 
met een grote splash in het water te belanden. Zo te zien zijn de kleine 
eendjes groot geworden. Dat belooft wat voor het komende jaar. Hoewel ik 
zelf even niet in de boot zit heb ik met dit weer wel weer zin om komend 
jaar veel te gaan varen. 
 
Met het bestuur zijn we (eindelijk) de verbeterplannen van het clubgebouw 
en de buitenruimte concreter aan het maken en verwacht ik dat de eerste 
daadwerkelijke actie binnenkort kan beginnen. Daarnaast werken we aan 
een verbeterde visie voor de komende jaren. We hebben woensdag 21 
april 20.30 geplant voor de ALV. En dan maar hopen dat het door kan 
gaan. Verder willen we dit jaar in het voorjaar een jeugdkamp en einde 
zomer een verenigingsdag organiseren. Op naar een mooi kanojaar! 
 

Paul Snijders 
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IJsselplezier 

De IJssel heeft zich van zijn mooiste kanten laten zien deze week, wat een 
plezier. Veel foto’s gingen er rond op de appgroepen met varen op de 
Worp, gevolgd door foto’s van schaatsen op dezelfde plek. De 
Ravensweerd uiterwaarde, de Teugsekolk, de Ossenwaard en Rande 
staan met kano’s of schaatsen op de foto. Onze Cebecohaven en 
Gashaven, met net zulk hoog water, leverden wat zorgen op. Gelukkig kon 
iedereen vanaf de dijk instappen, zitten de vlonders goed vast en blijft er 
niet teveel ijs hangen aan de polodoelen. Met dank aan velen, hier foto’s 
van het mooiste plekje van Deventer en de mooiste sport langs de IJssel.  
Op de DKV website staat nu een tabel met het effect van de waterhoogtes 
op (kanovaren in) Deventer, met een paar foto’s. Woord van dank ook aan 
MapGear, die onderhoud pleegde aan de webcamera op de toren van de 
Lebuiniskerk, zodat we live weer iets meer van de IJssel kunnen zien. 
https://www.deventerkanovereniging.nl/over-ons/vaarwater-dkvijssel-en-
ijsselhavens.html PS Volg ook ons Twitter account @DeventerKano 
1. Deventer stadsbeeld met hoogwater, sneeuw en kano, Cor Lammers 
2. Zicht vanaf Lebuinis op Uiterwaarden met Wilheminabrug en DKV, 

Mapgear 
3. Worp met bankjes, Renate Bongertman 
4. Worp met schaatsers, Henk Duinker 
5. Cebecohaven polodoelen, Siep Littooij 
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Verenigingsleven in Corona tijden 

We zitten nog in voortdurende lockdown vanwege de coronamaatregelen, 
ook DKV ontsnapt er niet aan. We weten dat we niet alleen zijn, dat 
scheelt. Gelukkig is onze sport een buitensport en kunnen we volop varen, 
zij het maximaal in duo’s. Maar DKV mag de kleedkamer, kantine en 
sportzaal niet openstellen. Ook hebben we besloten dat er geen vereniging 
brede Open Dag komt voor de zomer. Ondanks alles, we hopen echt dat 
jullie het lidmaatschap koesteren en DKV helpen met vlotte contributie 
betaling. 
Iedere discipline staat ook dit jaar weer open voor nieuwe instroom, net zo 
creatief als vorig jaar. Als de coronasituatie het toestaat organiseren we 
een beginnerscursus, we plannen een jeugdkamp, opnieuw een 
strippenkaart en open inloop. We denken dat er veel belangstelling is voor 
sport en recreatiemogelijkheden dicht bij huis, misschien herkennen jullie 
dat zelf ook. Heb je collega’s, vrienden/innen of familie met belangstelling: 
laat ze zich welkom voelen!  

7K+ 

 
Uit Kanosport 2020  
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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. 
 


	Agenda
	Van de Secretaris
	IJsselplezier
	Verenigingsleven in Corona tijden
	7K+

