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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 

Olympisch kwalificatie toernooi en world cup Szeged ................................. 5 

Uitgelicht Rob Aalderink .............................................................................. 7 

Toerkalender 2021 ...................................................................................... 9 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Juni 19 Deventer-Olst, Midzomer, Iris Toer 

Juli 11 Beginnerstocht, Wieden, Cor Toer 

 18 Deadline Kajak juli-augustus Redactie 

 24 Rondje Leusden, Lody Toer 

 31 Tochtje Friesland, Peet Toer 

Augustus 16-20 Rondom Jisp, Jur Toer 

 28 Open Kano Les Toer 

September 1 ALV Bestuur 

 11 Verenigingsdag/Feest  

 12 Deadline Kajak september Redactie 

 17-19 Grevelingenmeer, Jur Toer 

 18 Tochtje over de Linge, Peet Toer 

 26 Veluwerally Toer 

Oktober 2 1 van de randmeren, Rian Toer 

 9 Kortenhoefseplas/Loosdrecht, 
Lody 

Toer 

 17 De Dinkel, Agnes/Laura Toer 

 17 Deadline Kajak oktober-november Redactie 

December 11 Wintertocht Zupthen-Deventer Toer 

 19 Deadline Kajak december-januari Redactie 

Januari 
2022 

 Oliebollentochtje Toer 

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

Olympisch kwalificatie toernooi en world cup 

Szeged 

9 mei begon de reis richting Szeged mijn (Anja Mus) eerste internationale 
wedstrijd. Natuurlijk heb je er enorm veel zin in, want normaal zie je dit 
soort dingen alleen maar via de livestream of op tv. Dus het was al super 
gaaf om erbij te mogen zijn. Ik kano nog niet zo lang, dus dat maakte het 
wel een beetje spannend van wat kan ik nou eigenlijk en hoe gaat zo'n 
wedstrijd. Maar het idee was om er puur voor de ervaring naar toe te gaan. 
En ik heb die ervaring ook nodig om volgende stappen te kunnen zetten.  
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De eerste dag na aankomst hebben wij rustig de baan verkend en lekker 
van het warme weer genoten. De volgende dag mochten wij uit start bakjes 
starten, nou dat was toch spannend! Normaal heb je een denkbeeldige lijn 
en starten genoeg mensen vals om je heen, maar nu kan je niet vals 
starten, want het bakje moet eerst omlaag gaan en dan kan je weg. Mijn 
start is echt nog waardeloos, omdat ik niet durf, maar er begint langzaam 
aan verbetering in te komen. Ieder startje ging steeds beter gelukkig, maar 
als je vergelijkt met de wereld top is daar nog genoeg verbetering mogelijk 
en dat geeft weer mogelijkheden :)  
 
De eerste race dag mocht ik als eerste afstand de 500m starten. Die start 
ging heel slecht, maar ik kon me wel aardig herpakken. Het was vooral 
even wennen van hoe gaat alles. De 2e 500m van de halve finale ging 
alweer beter! Maar mijn niveau is nog niet zo hoog dat ik mij in een finale 
kon plaatsen en het ging tenslotte om Olympische tickets voor Tokyo. Mijn 
3e afstand was de 200m de start was weer matig, maar het baantempo 
ging echt goed. Ik kon lekker door versnellen en ik had zelfs met lichte wind 
tegen een nieuwe topsnelheid bereikt, dus mijn dag was al helemaal 
geslaagd. Tot slot mocht ik de halve finale 200m varen, bij de start ging 
ineens een meisje naast me om. Ik dacht echt huh hoe dan, ik ben de 
meest onervarene ik hoor dit te doen niet zij. Maar goed na 5 minuten was 
zij ook weer terug in haar boot en konden we van start gaan. Die start ging 
ineens zo goed dat ik daarvan schrok en dat ik daarna niet goed mijn focus 
had op het door versnellen. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar zo 
ging er iedere race wel weer wat anders beter en leer je er enorm veel van!  
 
Bij de world cup deed ik ook nog de 1000m erbij, maar poeh dat was me 
toch eens ver de eerste keer. Dus de tweede keer ging die ook beter. Al 
met al ben ik super blij dat ik aan dit internationale evenement heb deel 
kunnen nemen. En ik ben niet eens laatste geworden, dat is ook wel super 
fijn! Nu kan ik weer lekker verder trainen en mij hopelijk voor andere 
internationale wedstrijden kwalificeren. Binnenkort verhuis ik naar 
Rotterdam om daar bij het Nederlandse team aan te sluiten, hopelijk zullen 
de resultaten dan nog beter worden :) natuurlijk blijf ik dan wel voor 
Deventer uitkomen!  
 
Jullie allemaal nog veel kano plezier en je bent nooit te oud om mooie 
dingen te bereiken :) 

Anja Mus 
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Uitgelicht Rob Aalderink 

 
Uitgelicht, een spiksplinter nieuwe rubriek in De Kajak. Agnes interviewt 
elke maand een willekeurig lid van de vereniging en vraagt deze persoon 
het hemd van het lijf! 
Nadat Agnes op en neer naar Gorssel was gevaren en Rob net van het 
water kwam na een training van de polo ontmoeten we elkaar op het 
mooiste terras van Deventer met een lekker kopje zelf gezette koffie! Want 
he.. het mag weer na al die maanden dat de kantine dicht was vanwege 
Corona. Gezellig! 

Hoe lang ben je al lid? 

Ik ben al 46 jaar lid. Poeh, dan ben ik al best wel oud…. 

In welke kanodiscipline binnen de vereniging ben je 
actief? 

Nu al heel lang binnen de kanopolo. Toen ik 14 jaar was gingen we vanuit 
school een cursus kanovaren volgen in de Rielerkolk. Daarna ben ik lid 
geworden van de Deventer Kanovereniging. Eerst ben ik met toervaren 
begonnen en ook wat wedstrijdjes in een k1 gevaren, ik had zelfs een 
houten k1, maar dat laatste was niet echt een groot succes... In die tijd 
hadden we jaarlijks de clubkampioenschappen en deden we allerlei leuke 
spellen en wedstrijdjes op het water. Er werden ook wat poloboten van een 
andere club geleend. Dat vonden we zo leuk, dat de club een jaar later zelf 
een paar boten heeft aangeschaft, ik dacht in 1981. In het begin speelden 
we nog met oude regels. Zo mocht je bijvoorbeeld  alleen met de peddel 
tegen een plastic bal slaan en scoorde je in een net, die net boven de 
waterlijn lag. Als je de bal in de handen had, mocht je niet scoren. En koud 
he, in de winter… toen hadden we nog geen neopreen. Een ballenknijpertje 
(strak klein zwembroekje), een thermoshirtje en een anorakje. Dan hebben 
die gasten het nu luxe! Maar ok, ok, ik vind het zelf ook wel prettig. 

Heb je een eigen boot?  

Ik heb een eigen poloboot. Ik denk dat ik in totaal 10 boten gehad. Toen ik 
nog op hoog niveau wedstrijden speelde, moest ik na 2 a 3 jaar wel een 
nieuwe boot aanschaffen. Nu heb ik al jaren een versleten schouder, ben 
ook ouder en probeer nog zo lang mogelijk mee te trainen. Dus van boot 
wisselen is voorlopig niet nodig. 
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Wat is de mooiste tocht/ wedstrijd die je gevaren hebt? 

Het Nederlands Kampioenschap in 1999 in Den Haag was echt een 
hoogtepunt. Ik heb de beelden nog! Die staan helaas nog op VHS/vanden, 
dus die moeten eigenlijk nog een keer digitaal. We verwachtten het niet en 
Rijnland was al jaren kampioen. En dat jaar zijn we eerste geworden! 
Trouwens, in dat jaar ben ik ook getrouwd. In 2000 werden we sportploeg 
van het jaar. Dat was een mooie bekroning. En verder zijn het vooral veel 
mooie momenten, doelpunten, passes, wedstrijden fluiten, met teamleden 
kamperen in 1 grote legertent, biertjes drinken op de dijk, etc, etc. 

Wat is het minst leukste wat je hebt meegemaakt met de 
club? 

Het was heel gaaf naar Göttingen te mogen met het kanopoloteam, maar 
we verloren daar. Dat was balen. En ik heb in mijn hele leven maar 2 
penalty’s gemist, dat was in het weekend dat ik mijn vrouw Astrid voor het 
eerst heb gezoend. Toen heb ik een jaar geen penalty´s genomen. 

Wat maakt dat je lid blijft? 

Kanopolo heeft me door de jaren heen gevormd tot de persoon die ik nu 
ben. Het is een uitlaatklep en kanoën geeft energie. Ook zijn de 
kanopoloërs een hecht team en dit zorgt voor gezelligheid en 
verbroedering. We zijn er voor elkaar. En tuurlijk is er wel eens wat, maar 
dat wordt uitgepraat. Niemand voelt zich ver verheven boven de ander, dat 
zie je elders in het land wel eens anders. Laten we vooral onszelf blijven! 

Zijn er nog andere sporten die je beoefend? 

1 keer in de week badminton ik met collega’s op de donderdagavond, na 
het werk.  

Heb je naast het sporten nog andere hobby’s? 

Ik heb een mooie Cabriolet waar ik graag ritjes mee maak. (En even ter 
info voor de lezer.. Ik, Agnes, mag een keer mee als het zonnetje schijnt en 
dan gaan we ergens koffie drinken en gebak met slagroom eten) 
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Stel dat het niet meer lukt te poloën.. Ga je dan toeren? Of 
iets anders doen bij de club? 

Dat weet ik niet zo goed. Ik zou het lastig vinden naar de polo te kijken en 
niet mee te kunnen spelen. Toervaren lijkt me best leuk, er zijn leuke 
mensen met wie ik wel een dagtochtje zou willen maken. We gaan het wel 
zien tegen die tijd. 
 
Rob en ik kiezen samen het dkv-lid voor het volgende interview. Wie dat is 
blijft nog even een verrassing. Rob wil graag van deze persoon weten 
waarom hij/zij nog steeds traint en met welk doel. We sluiten het interview 
en maken nog even een paar foto´s rondom het clubgebouw. 

Agnes 
 

Toerkalender 2021 

Datum Waar Organisatie Bijzonderheden 

Vrij 12-6 en 
zat 13-6 

Deventer-
Veessen 
Veesen-Deventer 

Roeland  1 overnachting 

Zat 19-6 Deventer-Olst Iris Verplicht verlicht! 

Zo 11-7 Wieden Cor Beginnerstocht 

Za 24-7 Rondje Leusden Lody  

Za 31-7 Tochtje Friesland Peet Peet is daar al (laatste 
dag van vakantie). 
Eigen vervoer of 
onderling regelen vanaf 
de club. Locatie nog 
niet bekend. 

Ma 16-8 t/m 
vrij 20-8 

Rondom Jisp 
meerdaagse  

Jur Midweek  

Za 28-8 Open Kano les  13:00 t/m 15:00 

Zat 18-9 Tochtje over de 
Linge 

Peet  

Vrij 17-9 t-m 
zo 19-9 

Grevelingenmeer Jur Weekend 

Zo 26-9 Veluwerally   

Zat 2-10 1 van de 
randmeren 

Rian  
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Zat 9-10 Kortenhoefseplas/
Loosdrecht 

Lody  

Zo 17-10 De Dinkel Agnes/Laura  

Zat 11-12 Wintertocht 
Zupthen-Deventer 

 Kerstmuts, boom 
optuigen, soep 

Januari 2022 Oliebollentochtje   

 
Beginnerstochten zijn voor iedereen toegankelijk. Ga je mee op een andere 
tocht, dan heb je vaak wat meer ervaring nodig; zeker op groot water, 
kronkelige rivieren, en lange afstanden. Overleg bij twijfel met de 
organisator van de tocht. Het aantal kilometers worden later bij de 
uitnodiging toegevoegd, maar ga uit van tochten tussen de 18-25 km. 
De tochtjes, die nu ook al vaak spontaan gedeeld worden in de app, blijven 
hopelijk ook bestaan! Zo is er voor eenieder wat wils. 
Op 2 november 2021 gaan we plannen maken voor 2022. Heb je wensen, 
ideeën hierover, laat het ons weten! 

Toercommissie 
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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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