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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 

 
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 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

December 13 Deadline Kajak december-januari Redactie 

 19 December gezelligheid Toer 

2021 

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 
Corona regels. 

December gezelligheid 

Wij zijn van plan op zaterdag 19 dec, einde van de middag, dus rond 16.00 
uur, een gezellige bijeenkomst te houden bij DKV, voor de toervaarders. 
Buiten, bij een vuurtje, met glühwein, chocomelk, soep. Vast voorzichtige 
plannen maken misschien voor 2021? Als iemand een gitaar heeft en kan 
spelen bij het vuur, is dat ook leuk. Geef maar aan mij door Whatsapp 
(Agnes). 
Als het die dag regent of stormt wordt het geannuleerd. Beetje sneeuw zou 

leuk zijn!       

Zet het vast in je agenda! Opgave volgt pas begin december, maar dan 
kunnen jullie de datum vast in de agenda zetten!  
 
Dit alles onder voorbehoud van de coronaregels 

Agnes, Ingrid en Peet 
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Gedeeltelijk tevreden maar ook ontevreden 

Ik ben gedeeltelijk tevreden maar ook ontevreden over de gang van zaken 
bij DKV. Namelijk de buitenbar, een goed idee en vooral de polo bedankt, 
maar voor de rest laat ’t onderhoud veel te wensen over, zoals de meubels 
op ’t balkon en ’t houtwerk aan ’t botenhuis zelf. Je kunt wel nieuwe 
plannen hebben maar op deze manier valt ’t botenhuis zelf voor die tijd in 
elkaar. Je moet zuinig zijn op het gene wat je hebt. 
En dan nadat die brug, die speciaal gemaakt was om ook op ’t dak te 
kunnen staan schilderen, na enige jaren ongebruikt te zijn, domweg zonder 
van tevoren iets te zeggen, door een paar leken gesloopt is. Waar blijft op 
zo’n manier ’t vrijwilligerswerk, want er is nog steeds niets aan gedaan. 
De nieuwe trap tegen de dijk verdient trouwens een compliment 
 
     Een gedeeltelijk ontevreden erelid 

Uit het archief 

Varen op de Dinkel 1984 

 
 
Rob Roeterdink had een gloednieuwe Gatz Canadees. Trots als een Pauw, 
eerst dat spatdek erop gespannen, maar toen kwam het probleem, één 
bankje paste niet meer en kwam de vraag heb je gereedschap bij je? En 
mijn antwoord was nee, maar om het probleem toch op te lossen ben ik bij 
Peter Gans in de auto gestopt, gordel dicht, portier open met dat zitje in de 
vingers en ’t uiteinde al rijdend over 100 meter over ’t wegdek laten 
schuren, was toch ’t euvel verholpen en Rob was gelukkig. 
Soms voel je jezelf  net zo’n W.W. te water 

Ab Kolkman 
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Toernooi van het oosten, Deventer oogst 2020 

Zaterdag 26 september 2020, 10:59 uur. Het zou een regenachtige dag 
worden en door de coronamaatregelen was het anders dan normaal, maar 
het was zover: ons eerste kanopolotoernooi stond op het punt van 
beginnen. Ondanks het feit dat de helft van ons team het woord ‘kanopolo’ 
pas drie maanden geleden voor het eerst gehoord had, waren we erop 
gebrand om een goede prestatie neer te zetten.  
Het toernooi begon voor ons vanaf de kant, want de eerste wedstrijd 
moesten we fluiten. Op deze manier konden we rustig kijken wat de 
tegenstanders in huis hadden. Het jeugdteam van Het Anker uit Ulft nam 
het op tegen de Eanske Angels. Het Anker wist met een verrassend jong 
team te winnen van het team uit Enschede. We keken elkaar aan en 
dachten allemaal hetzelfde: dit kon wel eens een mooie dag worden. Een 
klein uur later was het dan echt zover. In onze allereerste echte wedstrijd 
ooit, wisten we met 1-3 te winnen van de Euros Ewoks. Waar we een paar 
maanden geleden exact drie slagen vooruit konden varen, waren we nu 
een geoliede machine – althans, zo voelde het. Nadat de volgende twee 
(doelpuntrijke) wedstrijden waren geëindigd in een gelijkspel (4-4) en nog 
een winstpartij (5-7), mochten we ons om iets over vijf opmaken voor de 
finale. We namen het op tegen Het Anker, dat we in de poulefase met 5-7 
hadden verslagen. Dat zouden we nog wel even herhalen, dachten we. Of 
het de vermoeidheid of de spanning was is nog steeds niet duidelijk, maar 
er was weinig meer over van ons flitsende spel. Na een ietwat saaie finale, 
moesten we genoegen nemen met de tweede plaats. Het chagrijn maakte 
vrij snel plaats voor een tevreden gevoel. Een zilveren plak – in de vorm 
van zakjes chips – op ons eerste toernooi was eigenlijk best goed.  
Met een goed gevoel begonnen we aan de nabespreking van deze toch 
wel mooie dag. De regen was ons bespaard gebleven en de 
coronamaatregelen waren zo doordacht dat ze eigenlijk niet merkbaar 
waren. De blije gezichten van de jonge winnaars zorgen bij ons voor een 
gevoel van berusting. Die derde helft zouden we immers toch wel gaan 
winnen... 
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Hoe het begon 

DKV bestaat vanaf 1933. De tijd dat de kano net een beetje in opkomst 
was. Iemand die zo’n ding bezat werd door menigeen toch wel een beetje 
met aanzien bekeken en verscheidenen bouwden zo’n ding zelf, vaak van 
die bloembakken maar ook vaak RɪS en nl.Race eenpersoons Standaard 
kano, waar ook, hoewel niet door amateurs, RɪɪSSen en RɪᴠSSen 
gebouwd. 
De enige die DKV bezat is hier in Deventer gemaakt door een aannemer 
en bekostigd uit geld dat bij de leden zelf bij elkaar gebracht is. 
 
Vandaar de naam Schooiertje in de kleuren wit rood. 
  
 

Ab Kolkman 
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Trap naar de Cebecohaven 

 
In september heeft Henk Bruggink, met hulp van Robbert Kleine Schaars, 
Job Leussink, Alex van ’t Veer, Alex Crompvoets en Derk Kuper, een trap 
naar de Cebecohaven aangelegd. Hierdoor kunnen we nu met onze boot 
naar het vlot lopen zonder onze enkels te breken. Henk loopt al jaren met 
zijn hond bij ons over de dijk en besloot dit jaar ineens dat kanopolo 
misschien wel een leuke sport is en een gezellige derde helft heeft. Hij is 
eigenaar van Malkenschoten Hoveniers en wordt per november lid van de 
beheergroep “Buiten droog”.  
Henk = Held. 
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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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