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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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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Juni 13 Deadline Kajak juni Redactie 

Juli 18 Deadline Kajak juli-augustus Redactie 

September 1 ALV Bestuur 

 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 

Lente! Daar hou ik van. Het eerste lekkere weer met veel activiteiten buiten 
en de wetenschap dat er meer in het verschiet ligt! Op de club wordt het 
ook al langzaam drukker na de - relatieve - winterrust. En volgens de 
versoepeling van de maatregelen mogen we straks weer met 30 
tegelijkertijd sporten en mag de buitenbar zelfs open als terras! Daar 
wachten we alleen nog even mee totdat de bar ook na de training open 
mag. 
Met het bestuur hebben we ook niet stilgezeten afgelopen tijd. We missen 
de vergaderingen samen maar online zijn we stug doorgegaan. Zo werd 
ook de bestuursdag dit jaar online georganiseerd. We hebben 
gebrainstormd over ‘ons verhaal’. Wie zijn we en wie willen we zijn in de 
toekomst. Om het mooiste plekje aan de IJssel te kunnen blijven claimen 
moeten we onze meerwaarde voor Deventer duidelijk maken. Daarom 
willen we niet alleen groeien als kanovereniging maar ook breder worden in 
ons aanbod van sport en vermaak. Zo wordt de kanovereniging een 
bruisende ontmoetingsplek aan het randje van de stad. 
Ons verhaal in het kort: 
 
De Deventer Kanovereniging is hèt outdoor-sportpark aan de IJssel. Vanuit 
onze unieke plek bieden we op, aan en in het water een gevarieerd 
activiteitenaanbod voor de buitensporter en de sportieve levensgenieter. 
Welkom in onze thuishaven! 
 
Dus! Voor de buitensporter en sportieve levensgenieter. Kanoën blijft 
natuurlijk het middelpunt van onze activiteiten maar we willen ons gaan 
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verbreden. Zo is er een groepje mountainbikers begonnen met routes te 
rijden met DKV als start- en eindpunt (ja, Deventer heeft erg mooie 
mountainbike routes). Op de momenten dat het nu nog rustig is op de club 
is er ruimte voor nieuwe initiatieven. 

Paul 

Bestuurswisseling 

Beste leden, door de Coronamaatregelen moeten we weer onze ALV 
uitstellen. In de tussentijd treden Martijn Bakker en Marten v.d.Brink af als 
bestuursleden. Martijn laat voor ons achter een prachtige nieuwe 
botenwagen, geschikt voor alle disciplines. Marten heeft ons een geweldig 
jeugdkamp geschonken, start van een nieuwe traditie. Beiden allebei 
hartelijk dank voor jullie inzet voor de club. Bij de ALV zien we jullie nog 
graag even terug voor ophalen ons applaus.  
In hun plek komen Agnes Huiding (Toer) en Job Leussink (Jeugd). We 
vertrouwen dat iedereen hen kent en weet te vinden. Totdat de 
ledenvergadering hun aantreden als bestuurslid bevestigd zijn ze nog 
interim. Hartelijk welkom! 

Siep 

Uitschuifbare peddel? 

Eind maart hebben we in de kanopolo-app groep (die inmiddels 55 leden 
bevat) gevraagd of er leden waren die een uitschuifbare peddel wilde 
testen. Super handig bij het poloën zodat je zowel voor het varen als het 
keepen de goede lengte heb. Direct waren er poloërs die dit zeker uit wilde 
proberen. Toen op 1 april de vraag kwam om aan te geven of ze de peddel 
op spraakbesturing of via GPS wilde hebben, was snel duidelijk dat deze 
peddel er nu niet zal komen. Wel is de behoefte en interesse naar een 
uitschuifbare peddel in beeld gekomen, dus als je creatief bent en opzoek 
naar een uitdaging... 
 

Inge 
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Kennismaking Agnes 

De eerste lentedag van het jaar! (20 februari 2021) Waar we de laatste 
weken nog hoog water konden varen en vorig weekend menig DKV-lid 
i.p.v. in het water op het water stond, met of zonder schaatsen, zou de 
temperatuur van vandaag zomaar eens de 17 graden kunnen aantikken. 
Mooi weer om de boot richting Gorssel te pakken. Na eerst even 
geïnventariseerd te hebben bij de tochtleider/iniatiefnemer van vandaag, 
Bart, of het meevaren als enige vrouw geen obstakel was, gingen we te 
water, 6 mannen en ik dus. Windje viel wat tegen, vooral het tochtgat onder 
de A1, maar het was weer genieten! Vanwege het toch nog vrij hoge water 
mooie doorkijkjes. Ooievaars en ganzen waren ook weer zichtbaar present. 
Iets eerder afgehaakt, vanwege wat stijve en ongetrainde spiertjes, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Er zullen vast nog vele tochtjes komen dit 
jaar. Hopelijk ook weer eens wat meer georganiseerd en samen naar 
onbekende gebieden als de maatregelen rondom Corona dat toelaten. 
 
En mijn allergrootste kanodroom is een meerdaagse tocht in Zweden te 
varen. 
 
Op de weg terug werd ik door Siep gevraagd om eens na te denken of ik 
het leuk zou vinden om namens de toerleden in het bestuur plaats te 
nemen. Ik, normaliter nogal van de impulsiviteit..., gaf aan er eerst goed 
over na te willen denken en wat meer informatie bij het vertrekkende 
bestuurslid Martijn op te vragen. En, niet geheel onbelangrijk, het met mijn 
partner Jeroen Muusse te bespreken. Aangezien hij ook lid is van DKV en 
bij de kano-poloers vaart... Thuis moet je elkaar niet in het vaarwater 
zitten... Ha ha... Maar misschien dat ons unieke geval nog wat meer tot 
verbinding kan leiden binnen de diverse afdelingen van de vereniging. 
 
Tja, en wat kan ik dan aan toegevoegde waarde meebrengen binnen het 
bestuur.. Ik heb van heel veel dingen geen verstand, maar.... ik kano 
graag, pas me makkelijk aan de omstandigheden aan, ben best vaak 

gezellig (al zeg ik het zelf..      ), bemoei en bemoeder zowel privé, zakelijk, 

alsook in verenigingsverband al met enige regelmaat,... Dus.... Geen idee 
of ik de meest geschikte kandidaat ben, want hé, ik ben ook maar een 
mens, maar sta zeker open voor andere meningen  en ideeën en schroom 
niet de discussie aan te gaan waar het nodig is. 
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Na enige bedenktijd besloten mezelf kandidaat te stellen als bestuurslid 
van DKV, voor in ieder geval de komende 3 jaar. 
 
Nog niet officieel aangesteld, maar al wel een online bestuursdag 
meegemaakt, en een online bestuursvergadering. 
 
Het lijkt me fijn samen met de andere bestuursleden, die overigens heel 
gezellig zijn, de andere leden van de club, die ook heel gezellig zijn, de 
vereniging bloeiend, groeiend  en vooral gezellig te houden op de mooiste 
plek van Deventer. 
 
Dit ben ik in het kort: ik ben Agnes Huidink, partner van Jeroen Muusse en 
47 jaar jong. Samen hebben we 2 kinderen, een dochter van 18 en een 
zoon van 18. Jaaahaaa, het is een tweeling! 

 
We wonen op de Worp in Deventer. Naast dat ik regelmatig probeer tijd 
door te brengen met het gezin, familie, vrienden en te varen in 
clubverband, heb ik een eigen bedrijf waar ik wekelijks aardig wat tijd 
doorbreng, een dagbesteding voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dit doe ik samen met een partner, in de wijk Keizerslanden 
in Deventer. 
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Wie me nog beter wil leren kennen, nodig ik uit om een keer het gesprek 
aan te gaan rondom het clubhuis, de waterkant of op het water. Ik ben ook 
wel van de app, de mail of de zoom. 

Agnes 

De brug bij de Ursulapoel  

Kanovaren langs mooie laagliggende zuid-west-Friese landerijen, 
aantrekking genoeg voor een paar DKV’s om onder leiding van Renate een 
mooie tocht te varen. Het werd een buiige zaterdag, twee dagen na 
Hemelvaart. Start en eindpunt vanaf camping Klein Gaastermeer. Een 
mooi rondje langs plekskes die je wil voordragen voor de mooiste plek van 
Friesland. Verrassing is dat je op de kaart ziet dat we een ruim rondje 
draaiden om de Hel. Ja, op de kaart zie je dat liggen midden in het 
Heidenskip. Zou dat de woonplaats zijn van de bijbelse heidenen of is mijn 
Fries niet goed genoeg?  
De Hel ontsnappen kostte ons even moeite, maar we vonden de Vliet al 
snel. Eerst de korte en daarna de lange Vliet varend, dan kom je bij de 
Klifrak. Er is geen Klif in beeld, wel een treinbrug, maar de naamgeving is 
in dit geval een raadsel. Linksaf de Horsa op, da’s geen engels voor paard, 
maar voor een stukje Workum met plezierhavens, (melk)fabrieken en 
mooie tuinen. Dan linksaf de Nauwe Luts in. Een sloot zo nauw, nauwelijks 
breder dan je peddelslag. Na een paar kilometer opent zich dan opeens 
een prachtig meertje, dan kom je bij de Ursulapoel. Geen tante Ursula in 
zicht en omrand met dikke rietkragen, duidelijk is dit geen oever voor een 
pauze. Doorvaren, ja makkelijk gezegd, de enige uitweg is onder een brug 
door, waar alleen het water onder door kan. Een aardige boer wijst de weg 
om de dik groeiende brandnetels heen. Blij aan de kant te zijn en met 
uitzicht op grazige weiden (we zien reeën in het open landschap) zakken 
we vervolgens in het lange gras weg voor die welverdiende 
middagboterham. Met een opentrekkende wolkenhemel zijn we welkom in 
de tante Lieuwe’s poel, dat waarderen we. En als we die verlaten, zijn we 
gezegend met bijna volledige zonneschijn.  
Nieuwe Kruispolle, het eilandje in de Fluessen, is een prachtige 
gelegenheid om rond een (koud) kampvuurtje weer pauze te nemen. Zon, 
zee en strand, het kan haast niet mooier zijn. Met moeite en vermoeide 
spieren vertrekken we, koers 35 graden brengt ons naar Gaastmeer. Onder 
een prachtig zonlicht en met een heel licht rugwindje passeren we 
dobberende zeilboten, toch wel uniek. Een enkel golfje van een motorboot 
brengt wat afleiding, anders zou die drie kilometer maar saai zijn. 
Gaastmeer zet zich op de kaart met visserijbedrijf Van Netten, een 
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camping Flapper en het Vakantiehuis. Langs de Wijdesloot in Gaastmeer 
lonkten de terrasjes met ijs, koffie of iets sterkers. Hier vonden we al die 
zeilers terug die bij windstil weer dus de terrassen vol bezetten. Dus de 
Groote Gaastmeer oversteken, dat ging steeds sneller met het gevoel bijna 
thuis te zijn. Op het Zandmeer versnipperde de groep naargelang ieders 
tempo en de wens om huiswaarts te gaan, of juist te blijven. Het was een 
mooie tocht, een van meerdere dagtochten in het hele Hemelvaart 
weekend, Fijn om in de Foto app zoveel beelden terug te vinden, woorden 
komen tekort voor al dat moois.  

Siep 

Jaarverslag Secretaris Deventer Kano Vereniging 

2020 

2020 was met de pandemie ook niet het beste jaar voor de kanovereniging. 
Begin het jaar hadden we grootse plannen die allemaal in de soep liepen 
toen de lente nog niet eens was begonnen. Nadat we hierop inspeelde met 
een buitenbar werd die ook zo snel mogelijk gesloten. Maar gelukkig was 
niet alles kommer en kwel. Kanoën was toch een manier om gezond en 
veilig te recreëren. Wel met veel minder gezelligheid. In tweetallen kon er 
nog veel gevaren worden. Omdat veel andere plekken dicht zijn kregen we 
zelfs een aantal extra actieve leden. We hadden dan ook maar liefst 21 
nieuwe aanmeldingen en slechts 12 afzeggingen. Hiermee komen we op 
een totaal van 159 leden op 31 december 2020! 
Met het bestuur hebben we voornamelijk online vergaderd. Dit jaar voor het 
eerst met een verantwoordelijke voor de jeugd in het bestuur. We hebben 
de beheergroepen afgetrapt. 
Er waren minder inkomsten dit jaar door minder baropbrengst en geen 
toernooi. Gelukkig hebben we wel wat subsidies gekregen om dit te 
compenseren. Er is wat geklust. Zo is er een mooie trap gemaakt naar de 
steiger in de Cebecohaven, er is er een buitenbar gemaakt en de 
verlichting in de Gashaven is uitgebreid. Het algemene onderhoud was wat 
minder dit jaar door algemene afwezigheid. Zie voor  de activiteiten de 
jaarverslagen van de disciplines. 
Hiernaast zijn er subs gekocht. Zo kan een bloeiende sub-discipline van 
start gaan.  

Namens de DKV-secretaris, Paul Snijders 
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Jaarverslag 2020 wedstrijd commissie 

2020 was ook voor de wedstrijd een raar jaar. Er is uiteindelijk geen enkele 
wedstrijd door gegaan helaas. Ook het trainen werd bemoeilijkt door alle 
geldende maatregelen, zo goed mogelijk is er door iedereen (individueel) 
toch getraind. Anja heeft zich nog wel weten te plaatsen voor een world 
cup dit jaar(!!), maar dit kon helaas ook niet doorgaan.  
Aankomend seizoen hopen wij dat er weer meer mogelijk is qua trainingen 
en dat er ook weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Anja heeft 
binnenkort de kwalificatie voor de internationale wedstrijden van dit 
seizoen, dus wij hopen dat zij zich weer weet te plaatsen hiervoor! 

Mark 

Jaarverslag kanopolo 2020 

Terugblik op mijn eerste bestuurstermijn, dromen over volgende termijnen. 
 
And then Corona happened… 
 
Op elkaar beuken, over elkaar heen varen en elkaar om proberen te 
duwen. Dat is wat kanopolo zo’n toffe sport maakt. Ook de derde helft is 
een belangrijke bindende factor voor de groeiende groep kanopoloërs bij 
DKV. En juist dat waren dingen die we een aanzienlijk deel van 2020 
moesten missen. Ondanks dat is het voor de kanopolodiscipline toch een 
uitzonderlijk succesvol jaar geweest!  
 
Toen we in juni weer gewoon konden trainen en onder voorwaarden ook 
onze derde helft weer tot leven kwam, wisten nieuwe beginners onze 
fantastische plek massaal te vinden. Eind juni stonden er op zomaar een 
donderdagavond ineens 17 beginners tegelijk voor onze neus. En met 18 
verenigingsboten was dat wel een uitdaging. Uiteindelijk hebben 16 
beginners deelgenomen aan onze Kanopolo Experience en zijn er uit deze 
groep 12 nieuwe leden geoogst. Zowel qua Experiences als Oogst een 
nieuw record! Daarnaast zijn er, vanwege de frequentie en het niveau van 
onze trainingen, vanuit RKV het Anker (Ulft) en Tilikum (Losser) ook nog 
vier leden overgestapt naar DKV.  
 
De kanopolodiscipline groeide daarmee afgelopen seizoen tot bijna 60 
leden, waardoor de groep in drie jaar verdubbeld is. Een ongekende 
prestatie waar we hard voor gewerkt hebben. En daardoor zijn we nu toe 
aan de volgende uitdaging: Deventer weer terugbrengen naar het hoogste 
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niveau van de Nederlandse kanopolocompetitie. Een streven waar we drie 
jaar geleden al stiekem van droomden en waar aan het eind van afgelopen 
seizoen – datzelfde gekke seizoen als waarin Corona alles op zijn kop 
zette – eerder dan verwacht de eerste stap voor werd gezet: een nieuw 
selectieteam. Nadat het legendarische Deventer A negen jaar geleden 
stopte met de competitie – zij waren 12 jaar op rij Nederlands kampioen – 
is er deze winter een team opgestaan dat de potentie heeft om de 
komende drie jaar weer te promoveren naar de hoofdklasse.  
 
Fantastisch nieuws natuurlijk! Maar met meespelen in de hoofdklasse 
worden we nog niet zomaar weer Nederlands kampioen. Om deze 
volgende stiekeme droom ook te verwezenlijken zullen we veel meer 
moeten doen. Alhoewel een team in de hoofdklasse voor jonge spelers al 
wel een grote aantrekkingskracht zal hebben om hard te trainen, zullen wij 
als vereniging ook de mogelijkheid moeten gaan creëren om daar naartoe 
te groeien. Met andere woorden teams op alle niveaus, waarbinnen 
talentvolle jonge spelers zich stap voor stap kunnen ontwikkelen. Daarmee 
zijn teams in de lagere klassen én de jeugd dus minstens net zo belangrijk 
als een team in de hoofdklasse. 
 
We zijn de afgelopen drie jaar bij de senioren flink verjongd, waardoor het 
“gat” tussen de 18 en 35 opgevuld is en de doorkomende jeugd aansluiting 
kan vinden. Maar helaas heeft de werving van nieuwe jeugd bij de 
kanopolo de afgelopen jaren te weinig opgeleverd voor een nieuw 
jeugdteam. Om de doorgroeimogelijkheid te creëren voor jonge talentvolle 
spelers zal de focus daarom de komende drie jaar sterk op de werving en 
begeleiding van jeugd en junioren komen te liggen. We gaan daarbij de 
samenwerking zoeken met de jeugd- en wedstrijdcommissie. Samen gaan 
we ons hard maken om de verjonging van de vereniging door te zetten en 
onze sport bij de jeugd en hun ouders in en om Deventer op de kaart te 
zetten. 
 
En dat alles met aandacht voor behoud van onze cultuur, waarbij 
verbroedering rond de vuurton hoog in het vaandel staat en de semi-
gevorderden, oude garde en legendes een prominente en gewaardeerde 
positie binnen onze discipline en vereniging innemen. 
 
Derk Kuper | bestuurslid kanopolo  
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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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