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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 

September 27 Veluwe Rally  

Oktober 11 Dinkel Toer 

 18 Deadline Kajak oktober-november Redactie 

 31 Halloweentocht Toer 

December 13 Deadline Kajak december-januari Redactie 

Alle in de agenda genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud ivm de 
Corona regels. 
 

ALV 2020 

Op woensdag 26 augustus werd dan eindelijk de ledenvergadering 
gehouden. Lekker buiten met genoeg ventilatie. Omdat het wel een beetje 
fris was hielden we het kort en krachtig. Eén van de verzoeken was om 
direct na de ALV de notulen rond te sturen. Deze kan je hier online vinden. 
Hierbij een extra leesbare versie voor in de Kajak. 
 
Dat was één van de strekkingen van de avond. Iedereen wil goed 
geïnformeerd zijn en de Kajak kan wel wat extra kopij gebruiken. Stuur alle 
jaarverslagen, notulen en initiatieven dus gerust op naar de Kajak. 
 
Eer voor Anja Mus, winnaar van de DKV bokaal. Vroeger deed ze aan 
waterpolo maar nu is ze de snelste dame in de kano in Deventer en heeft 
ze de nominatie door de World Games in 2022 binnen! Verder eer voor het 
het lang uithouden bij DKV, wel 25 jaar voor Irene Ettema en Hans van 
Dam. 
 
Dan goedkeuringen! De notulen, het financieel jaarverslag, de begroting 
2020 en het nieuwe bestuur. Vanaf nu zonder Paul van der Lee 
(opleidingen & veiligheid) maar het Marten van den Brink (jeugdcommissie) 
en Paul Snijders (secretaris). 
 
Er was nog een vraag over parkeren op het terrein bij DKV. Als het druk is 
liever niet maar als je auto niet in de weg staat is het niet erg. Elke avond 
het grote hek dicht. Als het kleine hek open blijft is dat niet zo erg. 
 
Hoe gaat het met het recht van opstal? De grond bij de club is van de 
gemeente. We mogen er zitten maar hebben niet zoveel rechten. We 
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hebben een nieuw concept gekregen voor het recht van opstal. Deze was 
niet heel erg in ons voordeel maar de gemeente ziet ons ook in de 
toekomst zitten op deze plek. Dus komende paar jaar mogen we wel 
blijven. Het is nog zien wat er verder in de buurt gaat gebeuren. 
 
We gaan beheergroepen instellen. Daarin ergens anders in deze Kajak 
meer. Vanuit de beheergroepen kan het onderhoud en renovatie van de 
club worden geïnitieerd. 
 
Ten slotte wil Hans de sup discipline starten! Meld je bij hem aan als je ook 
enthousiast bent over suppen. 
 
Link puntsgewijze notulen: 
http://www.deventerkanovereniging.nl/downloads/alv-2020.pdf 
 

Paul Snijders 
 

Introductie nieuwe secretaris: Paul Snijders 

Hoe ben je begonnen met kanoën? 
 
Ik ben geboren in Groningen. Daar deed mijn moeder ook aan kanoën. Zo 
ging ik samen met mijn zussen ook op een kinderkanocursus. Maar pas 
echt ben ik begonnen met kanoën toen ik op mijn dertiende begonnen ben 
met kanopolo. Er was toen in Groningen net een leuk jeugdteam begonnen 
waar ik mij bij aansloot. Ik werd samen met een paar teamgenoten 
enthousiast en zo klommen we langzaam op van het slechtste team in de 
Nederlandse competitie tot één van de beste. 
 
Groningen? Hoe kwam je dan in Deventer? 
 
Ja, ik ben geboren en ik heb gestudeerd in Groningen. Na een leuke studie 
en studietijd was het werkende leven minder spannend. Toen ik niet wist 
hoe dat te verbeteren vroeg ik mij af wat ik het leukste in het leven vond. 
Dat was kanopolo. Toen vroeg ik me af of ik daar nog meer uit kon halen. 
Nog zo goed mogelijk worden. Dat kon, maar dan moest ik naar Deventer 
verhuizen en daar spelen op het hoogste niveau met het beste team ter 
wereld. Dat heb ik toen dus gedaan. Nu, ruim tien jaar later woon ik er nog 
steeds. 
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En wat wil je bereiken bij DKV? 
 
Het meest geniet ik van een mooie avond waarop je lekker potjes kanopolo 
kan spelen en dan afsluiten met een biertje op de dijk. Ik wil graag dat 
meer mensen daarvan kunnen genieten. Dat we met Deventer doorgroeien 
tot een club met een grote polo afdeling met een paar teams in elke klasse, 
dat er elke avond getraind wordt en het gezellig is op de club. 
 
En wat wil je dan bereiken als secretaris? 
 
Als secretaris wil ik helpen het bovenstaande mogelijk maken. Om samen 
met de rest van de club dit op te bouwen. En dit in een gezonde club waar 
alle kano disciplines samen sporten. 
 

Paul Snijders 

Het hart van DKV 

Soms kan een heel klein plannetje plotseling uitgroeien tot iets heel 
bijzonders. Natuurlijk heeft dit te maken met een beetje geluk, maar vooral 
met de mensen om je heen. De Deventer Kano Vereniging is precies zo’n 
unieke verzameling mensen die precies dat magische vermogen heeft. Het 
is mij al vaker gebleken dat deze groep als een soort katalysator ieder 
initiatief oppakt, de schouders eronder zet en het vervolgens tot 
onvergetelijke momenten doet groeien. 
Zo werd ik afgelopen week door een goeie vriend gebeld die bij Radio 2 
werkt of ik het niet leuk zou vinden om namens DAVO iets te komen 
vertellen tijdens de collecteweek-drivetrough-actie voor het KWF. Dat vond 
ik een leuk plan, maar ik zag vooral de mogelijkheid om DKV eens in het 
zonnetje te zetten op nationale radio. Dus natuurlijk schakel ik meester 
katalysator Derk Kuper in, maar doordat hij nog aan het verwerken was dat 
hij dat weekend 40 is geworden was bij hem de magie even zoek. Gelukkig 
had ik een goeie tweede keus (Sorry Luuk, dat was je nou eenmaal in dit 
verhaal), dichter en DKV ambassadeur Luuk Harmsen kon deze kar ook 
wel trekken.  Deze snuggere kanopoloër speelde het zo dat ik uiteindelijk 
zelf ook mee zou gaan. Dus Luuk en ik zouden die avond richting de Scheg 
rijden met hopelijk een kleine donatie voor het KWF op zak namens DKV. 
We deelden een berichtje in de kanopolo WhatsApp-groep met ons verhaal 
en de vraag of mensen het leuk vonden om een steentje bij te dragen. 
Vanaf dat moment explodeerde het en bewees DKV wat een warm hart de 
vereniging heeft. Binnen no time reageerde mensen en begonnen ze als 
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een malle donaties over te maken waardoor we niet alleen binnen enkele 
uurtjes een bedrag hadden van maar liefst 463,50 euro, maar vooral een 
overkokende WhatsApp-groep vol betrokken reacties en enthousiaste 
waarderingen voor het initiatief.  
Voordat Luuk en ik naar de radio gingen beseften we ons onder het genot 
van een biertje hoe bijzonder het was hoe snel dit allemaal was gegaan. 
Het drong mij op dat moment ook pas door wat dit persoonlijk voor me 
betekende. Mijn lieve en oersterke moeder is al 5 jaar een verschrikkelijke 
strijd met kanker aan het voeren die tegenslag op tegenslag blijft tellen 
voor de hele familie. Dit is iets waar ik het weinig over heb met mensen en 
iets dat ik vooral met mijn familie deel. Dat al die mooie mensen bij DKV 
meteen lieten zien hoeveel dit ook voor hen betekende deed mij beseffen 
dat kanker iets is waar bijna iedereen vroeg of laat tegenaan loopt. Dat is 
een droevig, maar troostend gevoel waarvoor ik jullie dankbaar ben.  
Vervolgens bleek Luuk ook nog een ontzettend goeie radiostem te hebben 
wat leidde tot een enorm leuk en gepassioneerd interview over de sport en 
club. Iedereen die dat gehoord heeft zal nooit meer vergeten dat er zoiets 
waanzinnigs als kanopolo bestaat. Er gaat nog ergens een opname van 
rond, dus laat het weten als je dit gemist hebt. Missie geslaagd, bedankt 
allemaal. 
 

Niek Cival 

Woeste tochten over Friese wateren 

Met dat ik dit schrijf, lig ik heerlijk fris in bed, na 3 dagen getoerd te hebben 
met mijn kano in de wateren van Overijssel en Friesland in verschillende 
combinaties van mensen en kan ik alleen nog maar mijn vingers bewegen.. 
Hoe dat komt? Dat vertel ik nu! 
 
Vrijdag 21 augustus had ik met medevaarder Cor afgesproken bij DKV. De 
regen kwam met bakken uit de hemel, maar ja, wij laten ons niet kisten en 
gooiden de kano's bovenop het dak van mijn auto. 
Na alles goed vastgeknupt te hebben togen we richting Ossenzijl, want 
daar had ik afgesproken met mijn zus, zwager en neefjes om gezellig een 
dagje op de camping door te brengen. 
Hoe verder we richting het Noorden reden, hoe blauwer de luchten.. 
Eenmaal op de camping aangekomen was het droog en zonnig. Zus 
Barbara zette de koffie, Cor zocht een plaatsje voor zijn tentje (nou ja 
tentje... Een bivakzak met een tarp eroverheen. Superhandig en mijn 
neefjes vonden het reuze interessant. "Gaat Cor daar echt in slapen 
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vannacht?" Ja dus!) en Agnes klapte haar handige campingstoel uit om het 
hele zaakje eens te overzien. Die campingstoel bleek echter een dag later 
minder handig toen er een regenbui over heen was gevallen. Want, van 
stof, dus zeiknat. Beginners fout... 
Na de koffie en de stroopwafels maakten we een plan de campagne. Cor 
ging de wateren in oostelijke richting verkennen, Agnes en Barbara voeren 
richting Kalenberg en de anderen komen later in het verhaal aan bod. 
Na wel 10 hele minuten gevaren te hebben kwamen wij in een idyllisch 
slootje terecht, met nog 5 elektrische bootjes van de plaatselijke 
botenverhuurder. De idylle spatte echter uiteen toen bleek dat we in een 
soort van file stonden. Dat verwacht je niet! Een heuse stoere, ruig 
uitziende Ossenzijlse knaap van achterin de 20 was met zijn trekker de 
waterkant aan het maaien en liet de platte boot, waar bleek later de trekker 
weer op vervoerd moest worden naar de volgende kant, overdwars in de 
doorgangswaterweg staan. Ach, het was lekker weer, er vlogen wat libellen 
in de rondte, dus die 20 minuten oponthoud was prima te doen. Na 10 
minuten de oliedampen van de boot, die de trekker met platte boot 
vervoerde, ingeademd te hebben konden we er eindelijk op een 't-splitsing 
rap voorbij voordat die knul zich kon bedenken de weg wederom te 
versperren. 
En verder gingen we. In de verte zagen we rookpluimen. Spannend! We 
dachten zelfs de zwaailichten van de waterbrandweer te zien! Gauw 
polshoogte nemen! Steeds dichterbij werd de rook steeds heftiger en 
vroegen we ons af wat er toch in de brand stond.. 
Die zwaailichten bleken een weerkaatsing van de peddels van een stel 
kanoërs voor ons. De brand was het vuur van hoopjes riet die ze aan het 
verbranden waren. 
Lekker door gepeddeld naar Kalenberg, daar koffie met appelgebak 
gegeten. Vervolgens de bordjes van de Weerribben route verder gevolgd 
om bijna op het einde van de route ineens oog in oog te liggen met zwager, 
neefjes en enthousiaste hond in hun bootje die vervaarlijk de hoek om 
kwam zeilen. 
Samen gepicknickt bij 1 van de vele aanlegsteigers. De jongens lekker 
even in het water geplonsd. Op de camping samen gegeten. Agnes werd 
door haar neefje nog even op stand door de jachthaven gevaren. Mooie 
jachtjes te zien. Weer terug de hengel nog even uitgegooid tot het donker 
werd en ving ik zowaar nog een visje. 
En toen kwamen de MUGGEN! Lange broek, vest met capuchon, sokken, 
dichte schoenen hielp al enigszins. Maar dat insmeerspul van Cor was  
geweldig! Iedereen binnen een straal van 5 meter rondom Cor was 
gegarandeerd muggenvrij. 
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Drankje, nootje, tanden poetsen... Tijd om te gaan slapen. In het tentje bij 
mijn neefje! 
 
Zaterdag 22 augustus verlieten we de provincie Overijssel om de grens van 
Friesland over te steken. In Langweer hadden we afgesproken met Frans 
en Renate die er al een nacht hadden gestaan en Jannie, die vanaf het 
Tjeukemeer was gekomen. Mooi klein groepje, de route besproken, bivak 
en tentje opgezet op het tentenveldje in de passantenhaven van Langweer. 
Kano's te water en het meer van Langweer op! Had ik al gezegd dat het 
windkracht 5 was die dag? Nee? Nou, dat was het dus en aangezien ik de 
laatste tijd niet veel gekanood had was dat best hard  werken zeg maar. 
We gingen met de wind in de rug richting het viaduct toen we ineens 
overvallen werden door een enorme bui. Het water werd zwart, de golven 
klotsten hoog rondom en over de boot en regende het pijpenstelen. Cor 
kon nog net een regenjasje aantrekken voordat we de hoek van het meer 
werden geblazen. De rest hield het anorakje lekker droog onder in het kuil, 
of zoals in mijn geval lekker droog thuis! Beginnersfout 2... Ik dacht handig 
de kortste route onder het viaduct  te hebben gevonden.. Maar dat bleek 
dus niet zo.. Verkeerde kant van het hek. In de achteruit , tegen de wind en 
golven in lukte het me uiteindelijk de goede kant onder het viaduct door te 
varen. 
Pfffff.. Behoorlijk heftig! Het was fijn dat we in de luwte van het volgende 
slootje even op adem konden komen. En opdrogen... Dat nat worden en  
drogen hebben we later nog 2 keer uitgevoerd. Gelukkig stond er zoveel 
wind dat dat drogen best snel ging overigens. 
We hadden een mooie route richting Goyingarijp en jawel, we waren nog 
niet de boot uit om pauze te houden bij een restaurantje aan het water of 
het begon weer te plenzen. Boot gauw op de kop, en naar binnen. Wat 
kussentjes erbij gepakt om de stoelzittingen droog te houden aangezien de 
nattigheid richting voeten kroop. 
Na een lekker warm soepje met brood en toiletbezoek waren we weer een 
beetje droog en stapten we weer in de kano. 
Langs slootjes en stukjes flink tegen de wind in hadden we een prachtige 
route door het Friese land met mooie huisjes aan het water en met 
prachtige wolkenpartijen. 
Voor de laatste keer eruit voor een pauze en wat denk je? Weer regen. 
Poncho's aan en stug op het picknickkleed blijven zitten. Missie geslaagd! 
Ongeveer 20 km gevaren door een gevarieerd landschap. 
's Avonds zwaaiden we eerst Jannie uit, bekeken we even het toenemende 
aantal opgooitentjes op het tentenveldje, besloten dat het goed was, fristen 
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ons enigszins op en gingen uit eten in het centrum van Langweer met een 
uitzonderlijk KORT straatje, maar wel met VEEL horecagelegenheden. 
De koffie dronken we op de parkeerplaats voor de camper van Frans en 
Renate. Ik had wel een brandertje geritseld, maar geen lucifers... 
Beginnersfout 3.. De slaap kwam snel, alsook de havenmeester die nog 
even een stel jongeren de wacht moest aanzeggen vanwege 
geluidsoverlast. Zeker 3 uur heerlijk geslapen totdat iemand waarschijnlijk 
iemand kwijt was en die iemand riep, of een hond, dat kan ook. Het meest 
irritante is dat ik het nooit zal weten, want ben er niet uitgegaan om te gaan 
kijken wat er aan de hand was. 
 
Zondag 23 augustus begon met een fikse bui. Wat helemaal niet erg was, 
want ik lag nog heerlijk in mijn slaapzakje. Tegen negenen er dan toch 
maar uit, want de planning was om 10.00 te vertrekken en ik was na 2 
dagen kanoën al behoorlijk stijfjes geworden. Frans en Renate hadden 
thee en koffie voor de liefhebber. 
Vervolgens tanden poetsen, wat mascara op de wimpers en de haren 
ongekamd in een staart, want haarborstel kwijt.... Kano inpakken, plassen 
en als een speer het tentje weer inpakken want het zou weer eens gaan 
regenen.... 
Iets minder soepel de kano weer in. Geen regenjasje/anorak aan, weer bui 
op de kop. Ach, je raakt eraan gewend... 
 

Poloërs op zoek naar golven 

 
Het was na de eerste golf, de tweede werd nog in september verwacht. Op 
de parkeerplaats van DKV stonden drie auto’s klaar, bootjes op het dak. 
Een wild idee op een borrel was werkelijkheid geworden: we gingen naar 
Frankrijk, wildwatervaren. Het verlaten van onze veilige veldjes was niet 
voor elke poloër een geruststellende gedachte: in een briefing vooraf was 
het woord ‘dangerous’ drie keer in één zin genoemd waardoor we nu enkel 
nog spraken van ‘moments to be careful’. Iemand opperde dat biertjes 
drinken op de camping óók heel leuk was. Oftewel, moe van slapeloze 
nachten (of lag dat toch aan de biertjes de avond ervoor?) gingen we op 
weg naar de Alpen. 
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De eerste stap was een oefenbaantje. Dat klinkt als kinderspel, en voor 
sommigen was dat ook zo. Zij traverseerden en eskimoteerden vrolijk en 
volledig ontspannen. Een ander mijmerde echter na het koppen van drie 
rotsen of ze de wetsuit zou inruilen voor een bolletjestrui. Weer een ander 
probeerde het ‘watervalletje’ zonder boot uit. Maar niemand gaf op.  
 
Een dag later had ook de vierde auto de Franse Alpen bereikt en zo lagen 
we met z’n allen in het helderblauwe, ijskoude water van de Durance. Nu 
begon het echte werk. Bij elk rimpeltje in het wateroppervlak werd als een 
malle gepeddeld, maar naarmate er meer kilometers werden afgelegd 
kreeg iedereen meer vertrouwen. We zochten eddy’s, zigzagden tussen 
rotsen door, kregen geen genoeg van (eskimoteren in) ’t Gat, overwonnen 
slalomparcoursjes en zochten walsjes en ‘mushrooms’ om in te spelen. 
Benen werden blauw, ruggen kreunden en één schouder raakte ontwricht, 
maar we leven nog. Gelukkig wachtten ons op de camping altijd koude 
biertjes, schaakstukken, snijplanken om mee te pingpongen en een 
smeulende BBQ (die ook ’s ochtends weleens werd ontstoken). En zoals 
een echte poloër betaamd was ook de bal mee, en konden we nog een 
partijtje spelen op een meertje tussen de bergen. 
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En zo was de week opeens voorbij. De Durance en Guil waren bevaren, 
maar we hadden er nog lang geen genoeg van. In de agenda staat alvast 
genoteerd: 2021, White Water Week, Niek gaat boofen* 
 
*boofen: als we de ervaren rotten mogen geloven is dat een soort van 
vliegen bij een waterval. 
 

Mirke L’Herminez 
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Woeste tochten over Friese wateren - vervolg 

Het plan was richting Sneek te gaan. 
Dat is ook gelukt! Eerst weer een pittig stukkie over het meer hij Langweer. 
Dit keer droog overgestoken gelukkig. Rustige vaarwatertjes, pittoreske 
dorpjes, mooie vergezichten, dreigende wolkenpartijen, wuivende 
rietstengels, zeilen met rugwind op de plassen met mooie namen als de 
Witte en Swarte Brekken , spotten van een witte reiger... Genoeg te zien en 
te beleven onderweg! 
In Sneek de Poort van Friesland onder door gevaren richting centrum. Daar 
meerder lage bruggetjes onderdoor en wat waterfonteintjes  omzeild. 
Sneek uit varend werden we weer eens overvallen door een regenbui. 
Maar ach, daar draaiden we onze hand niet meer voor om! Zo nu en dan 
werden we ingehaald door bootjes bestuurd door ervaringsloze kapitein en 
matrozen. Dat gaf onverwachte golfjes. 
Bij de laatste rustpauze lag er achter de dijk een schaap op de rug. Cor 
toog kordaat naar de boer. 
Die zette hem weer op zijn poten en maakten we nog even een praatje. 
Schapen blijken wel vaker om te vallen, zeker als de wat ouder zijn. Dan 
verliezen ze soms het evenwicht. Dit exemplaar is vandaag in ieder geval 
nog niet tot een einde gekomen. 
En zo hadden we deze zondag uiteindelijk 26 km op de teller. Een argeloze 
voorbijganger bood zijn hulp aan om de kano weer op het dak van mijn 
auto te krijgen. Lange tijd niet zoveel spierpijn gehad! Dat voorspelt niet 
veel goeds voor morgen... 
Mezelf behoorlijk tegenkomen dit weekend! Grenzen verlegd en genoten. 
En weer van alles geleerd. En als Renate zegt dat het nog maar 3 km 
varen is, tel er dan nog rustig 5 km bij op! 
Voor herhaling vatbaar! 

Agnes 

‘Beheergroepen’ DKV  

Bij DKV past het om veel zelf te regelen, niet alleen je eigen kano maar ook 
eromheen. Iedereen weet wel wat je nodig hebt om lekker te kunnen 
sporten, hoe het gebouw er uit zou moeten zien en anders regel je het wel. 
Soms zelf, soms samen, soms met iemand die er meer van weet. Wij, een 
verantwoordelijk bestuur en betrokken vrijwilligers, staan weleens verrast te 
kijken nadat leden bezig geweest zijn; meestal blij , soms niet (:  
Als bestuur willen we toe naar afspraken met leden om het samen regelen 
en samen verantwoordelijk te zijn een structuur en goede harmonie mee te 
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geven.  Daarom nodigen we nu alle leden uit in een aantal gebruikers of 
beheergroepen, per ‘domein’. De domeinen staan in dit lijstje, met de naam 
van de contactpersoon in het bestuur. In de online Domeinen 
overzichtstabel  vind je meer detail in de omschrijving van domeinen en 
straks de namen. 
Domein Contactpersoon bestuur 

• Bar-Kantine  Derk Kuper 

• Kleedkamers  Mark Greveling 

• Sportzaal   Marten van den Brink 

• Botenloods   Marten van Eerten 

• Botenwagens  Martijn Bakker/Paul van der Lee 

• Technisch installatiegroep Marten van Eerten 

• Buiten droog  Paul Snijders 

• Buiten nat   Siep Littooij 

• Communicatie  Martijn Bakker 
 
De leden in de beheergroepen worden gevraagd dingen te organiseren, het 
zelf doen moet niet het belangrijkste zijn. DKV laat nu de kleedkamers 
schoonmaken door een schoonmaakbedrijf. Bij de renovatie gaan we echt 
werk uitbesteden aan vakmensen. We hebben al vele, vaak zelfsturende, 
vrijwilligers actief, denk aan de bar, botenwagenbeheer, 
ligplaatsadministratie, groenonderhoud, etc. Elke beheergroep wordt 
anders, maar we vinden een combinatie van leden uit alle disciplines 
belangrijk, samen met betrokken vrijwilligers. Een beheergroep bedenkt en 
organiseert wat er nodig is, zoals  
• Gebruiksregels, indeling, orde & netheid organiseren etc 
• Plannen, Roosteren, Reserveren, etc 
Renovatie  of onderhoudsbehoefte bedenken voor onze renovatieplannen 
• (Tijdelijke) Coronamaatregelen 
Leden worden gezocht uit alle disciplines. Elk bestuurslid adopteert een of 
meer beheergroepen als contactpersoon. In het bestuur bespreken we 
regelmatig alle domeinen en maken we afspraken voor de hele 
accommodatie, zoals over de kosten van beheer en de (renovatie) 
voorstellen van de beheergroepen. 
Dus bij deze de oproep aan jullie om je aan te melden voor de 
beheergroepen. Graag zien we die aanmelding via de commissaris van je 
discipline gebeuren, zodat we weten dat de samenstelling van de 
beheergroepen een goede balans krijgt. De contactpersoon in het bestuur 
nodigt je dan uit voor een startoverleg. We willen zo spoedig mogelijk 
starten, dus meld je aan! 
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Vooruitblik op sporten en (on)gezelligheid in het najaar 
Beste Leden, we hebben dit voorjaar heftige maar redelijk duidelijke 
Corona maatregelen over ons heen gehad. Een periode waarin onze 
buitenbar goed dienst heeft gedaan. Hopelijk hebben jullie kunnen genieten 
en kunnen we het seizoen vrolijk en gezond rekken op ons buitenterrein. 
Het najaar en winter wordt lastiger. Als we de binnenruimtes meer gaan 
gebruiken vragen we jullie voortdurende aandacht voor de actuele 
maatregelen, ook als ze wat vager zijn 

• Niet komen als je je ziek voelt 

• 1,5 meter afstand  

• vaak handen wassen 
We moeten helaas maatregelen nemen zodat de kleedkamers, kantine en 
sportzaal voor iedereen een veilige ruimte zijn, maar helaas een kleine 
capaciteit hebben. Dat moet omdat DKV risico-drager is voor de 
maatregelen en de draconische boetes als het mis gaat. Ongezellig en 
mogelijk is niet iedereen er blij mee, maar hou rekening met elkaar en 
ieders goede gezondheid! Ik wens jullie allen een gezond najaar! 

Siep Littooij 
 

Drie daagse trektocht op de Linge 

Al twee jaar had ik het idee om de gehele Linge af te varen. Ik had eerst 
het idee dat ik vanaf het begin van de Linge zou beginnen tot het einde bij 
Gorinchem. Echter na een gesprek met iemand die vlak bij het begin van 
de Linge woont, toch maar besloten om in Opheusden op te stappen, 
omdat het eerste deel de Linge vooral een kanaal is. 
De weersvoorspelling was dat het de komende dagen tot en met 35 graden 
kon worden, maar ondanks dat die 
temperatuur ben ik toch op een 
maandagochtend door mijn vrouw 
weggebracht. In de planning had ik een 
drie dagtochten van maximaal 25 
kilometer gepland. In 
Opheusden had ik een mooi 
opstappunt gevonden middels 
Google maps bij een kanosteiger. Het 
eerste deel van de tocht is helaas veel langs een snelweg, maar het stuk 
Linge waar ik over vaar Slingert zachtjes door het landschap. Ondanks de 
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snelweg die op een korte afstand zitten hier toch verschillende soorten 
vogels als de ijsvogel en zie ik een lange tijd een buizerd rondjes draaien 
opzoek naar een prooi.  
Na een stuwtje die eenvoudig gepasseerd kon 
worden met de kanokar onder de kano moest 
de grootste uitdaging van die dag moest 
echter nog komen en dat was de oversteek 
van het Amsterdam-Rijn kanaal. Op Google 
maps had ik gekeken of deze mogelijk was, 
maar de werkelijkheid bleek het toch wat 
lastiger dan ik had gedacht. Gelukkig was er een net hekje door de 
omheining, maar daarna moest ik de kano tillen over ongeveer 4 meter 
basaltblokken, daarna overvaren naar de andere kant en tot slot de kano 
een met gras begroeide talud opslepen van +/- 10 meter hoog onder een 
45 graden.  
Dit was dusdanig verhittend werk dat ik daarna meteen het water ben 
ingedoken om maar wat af te kunnen koelen. Ondanks dat het Amsterdam-
Rijn kanaal bekend staat als een drukke vaarweg, heb ik al die tijd geen 
schip zien passeren.  
Na deze oversteek begint het echt mooie deel van de Linge. Het is heerlijk 
rustig (zonder snelwegen en ander boten) en de 
Linge slingert rustig heen en weer. Na nog 4 km 
varen kom ik bij mijn geplande eindpunt. Dit is de 
Camping aan de Linge.  Het is nog steeds zeer 
warm en zonnig en kan gelukkig een plekje krijgen 
in de schaduw. Natuurlijk ga ik eerst nog even 
zwemmen bij de stuw waar de camping aan ligt 
voordat ik mijn tent opzet voor de avond. 
 
 
De volgende dag sta ik rond een uur of acht op om een tocht van ongeveer 
25 km te varen naar Beesd. Aangezien de camping die ik op het oog heb 
toch wel 1 km vanaf de Linge ligt, bel ik in de ochtend of ze een plekje 
hebben voor een trekkerstentje voor de nacht. Helaas blijkt dat niet 
mogelijk dus ik besluit ergens langs de Linge te gaan wildkamperen. 
Aangezien ik niet te vroeg de tent op wil zetten, besluit ik om pas rond 10 
uur te vertrekken en zorg ik ervoor dat ik in Geldermalsen voldoende pauze 
neem. Dan kan ik meteen daar boodschappen doen voor de rest van de 
dag.  
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Het is deze dag mogelijk nog warmer dan de dag ervoor en geregeld stap 
ik daarom even uit om een klein stukje te gaan zwemmen en met de natte 
kleren verder de varen. 
Ik zorg ervoor dat ik zo rond een uur of 5 in Beesd aan kom. Ik wil namelijk 
in Beesd naar een cafetaria, zodat ik ’s avonds niet hoef te gaan koken. Bij 
navraag bij een van de bewoners aan de Linge waar ik het beste kan 
aanleggen, wordt ik gewezen op een plekje die makkelijk toegang biedt tot 
het stadje. Nadrukkelijk krijg ik de aanwijzing om aan te leggen aan de 
steiger waarbij staat dat je er niet mag aanleggen!. Het is inderdaad een 
handig plekje en ik ga even heen en weer om een frietje te halen en deze 
op te eten aan de steiger. Rustig eet ik dit op terwijl er allerlei bootjes en 
kano’s voorbij varen. 
Hierna ga ik opzoek naar een plekje om te overnachten. Dit stuk Linge is 
nogal druk bevolkt. Er varen veel 
scheepjes in allerlei formaten 
rond en de kanten van de Lingen zijn 
veel delen privé bezit waarop kleine 
bouwsels en tenten staan. 
Gelukkig vind ik toch een zeer mooi 
plekje om mijn tent op te zetten. Vanaf 
de Linge en de weg ben ik niet 
zichtbaar en kan ik van een heerlijke 
rustige nachtrust genieten. Ik ben blij 
dat ik rond half 8 mijn tentje opgezet heb, want daarna begint het keihard te 
onweren. Door de harde knallen en de vele lichtflitsen val ik pas rond een 
uur of 2 pas in een diepe slaap.  
’s Ochtends sta ik rond 8 uur op en berg de spullen zo snel mogelijk weer 
op en ik zit dan ook rond een uur of 9 weer in de kano voor de laatste 
kanodag van deze drie daagse tocht. Ik heb in de middag afgesproken met 
Alexandra in Gorinchem en ik wil tussen de middag nog gaan lunchen bij 
een restaurant aan de Linge bij Kedichem. Als ik daar aan kom, blijkt het 
restaurant gesloten te zijn vanwege personeelsgebrek (dat hadden ze ook 
wel mogen vermelden op hun website…). 
Op het moment dat ik daar op de steiger zit om wat te eten, krijg ik een 
telefoontje van mijn vrouw dat ze al onderweg is naar Gorinchem. Ik besluit 
daarom weer in te stappen en het laatste stukje te varen naar de 
uitstapplek.  
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Dit is nog zo’n 7 km varen over een steeds drukker 
worden de Linge. De boten die ik tegen kom worden 
ook steeds groter van formaat. Na even zoeken naar 
een geschikte plek om uit te stappen (met hulp van 
mijn vrouw) weet ik uit te stappen bij een paar 
woonboten. 
 
Ik kan terugkijken op drie dagen lekker varen in 
Nederland. Als ik een volgende keer weer op de 
Linge ga varen dan zal ik alleen bij Opheusden 
starten als ik niet alleen ben, omdat het oversteken 
van het Amsterdam-Rijn kanaal toch wel een hele 
toer is in mijn eentje. Ik start dan liever net na dit kanaal. Het zal dan ook 
wel een tocht van twee dagen worden, omdat (als het niet zo warm is) 
makkelijk is om afstanden groter dan 30 Km te varen als je de gehele dag 
de tijd hebt. 

Abko 

DKV accommodatie renoveren 

We hebben een plan om te renoveren en we hebben een subsidie van de 
gemeente. Ons plan hangt sinds vorig jaar als tekening aan de vitrine en 
de projectenlijst staat op papier (ligt op de bar), de subsidie staat de 
bankrekening van de penningmeester. Het renovatiebudget voor dit jaar 
waarop de subsidie gebaseerd is bedraagt €41,396. Dat is niet genoeg 
voor alles wat we willen, dus we moeten slimme oplossingen bedenken en 
prioriteiten stellen. We weten nu dat we kunnen investeren, maar onze 
tijdshorizon leggen we op vijf jaar, vanwege verminderde maar nog steeds 
aanwezige onzekerheid over ons gebouw. (niet over onze havens en 
wateren!) Door Corona is het er niet van gekomen, dit najaar willen we op 
tempo gaan komen. Daarvoor rekenen we op jullie, en vooral op de 
beheergroepen. Het goede nieuws is dus: we kunnen aan de slag!  
We starten met de vorming van beheergroepen, meld je aan. Hoe?: zie 
artikel beheergroepen elders in de Kajak. Elke beheergroep willen we 
vragen goed te inventariseren wat de noodzakelijke renovatie is, inclusief 
technische oplossingen. Vervolgens vragen we om het subsidieplan goed 
door te nemen. Elke beheergroep bespreekt de noodzakelijke en de 
beschreven projecten en stelt dan een lijst op. Als bestuur maken we uit de 
prioriteiten van alle beheergroepen een definitieve lijst waar we het budget 
aan gaan toewijzen. Vervolgens gaan we mensen vragen de leiding te 
nemen over de projecten, onze leden met tijd, leden met vakkennis, onze 
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leden met relaties die goed kunnen inkopen of vakmensen kennen, etc. 
Eventueel vragen we vakmensen van buiten. Graag zien we de 
werkzaamheden gebeuren onder toezicht van de beheergroepen.  
Als we startbijeenkomsten hebben met de beheergroepen in Oktober, dan 
kunnen we in November en December al projectlijsten opstellen en in het 
bestuur bespreken. Als we toewerken naar onze nieuwjaarbijeenkomst, is 
dat een mooi moment om bekend te kunnen maken welke projecten we 
echt gaan uitvoeren. Dan volgt uitvoering en als we ons toewijden aan 
deze inspanning en tempo weten te houden zijn we klaar voor het volgende 
seizoen. Klinkt dat optimistisch? Ja natuurlijk, maar ik denk dat het kan. 
Laten we allemaal samen die goede stap zetten naar een mooier clubhuis. 

Siep Littooij 

Kortenhoefse plassen 

Het stond al een tijdje op de toeragenda, maar doordat vele tochten dit jaar 
al niet doorgingen vanwege Corona, voelde het dit keer als een soort van 
reünie en schoolreisje ineen! 
Om 8.00 waren we present bij DKV, kano aanhanger gevuld met de kano's 
en gaan! Van tevoren wel even gekeken waar we nu überhaupt zouden 
uitkomen, want Kortenhoef, daar had ik nog nooit van gehoord! Dat is het 
leuke van toertochtjes, je komt op plekken waar je anders nooit komt en 

ach, de leden van DKV neem je er op de koop toe bij!         

Na een rustige rit, met en zonder mondkapjes, wat lastig dropjes eten is, 
9kwamen we aan in Kortenhoef, daar troffen we de zus van Lody en wat 
leden van Keistad Amersfoort, om samen in 2 routes te gaan varen. 
Even een klein stukkie het water op om even later bij een uitstapplek de 
koffie en thee tevoorschijn te halen en de plannen te delen voor de rest van 
de dag. 1 korte en 1 lange route, we splitsten ons op en gingen op weg. 
Leuke kronkelige weggetjes, bruggetjes waar we net onder door konden, 
ongelofelijk veel waterlelies die helaas al bijna uitgebloeid waren, maar 
reden des te meer om volgend jaar nog eens te gaan en uiteindelijk zagen 
we een uitstapplek voor de kano's... Waar helaas al een paar suppers 
aangemeerd lagen.. En als ons DKV geweld, dat wilden we ze niet aan 
doen.. Een klein hoekje om konden we er ook uit, er stonden zelfs bankjes, 
en konden we daar lunchen. Irene en Ernst wilden in de zon, dus die 
gingen toch een ander plekje zoeken. 
De toiletvoorzieningen waren prima (want, uit het zicht, voldoende bosjes 
en een ondergrond vol mooie mosjes) 
Het eten was lekker, want, zelf meegenomen.. 
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Tijd om weer verder te gaan. Ernst had nog even een frisse duik genomen 
om zijn fotocamera van de bodem te plukken en konden we verder richting 
een wat groter watertje. Daar stond best wat wind en dat zorgde voor de 
nodige inspanning, wat heerlijk was! Zeker toen we terug gingen, we 
hadden de wind in de rug. We wilden even later een doorsteek maken, 
maar hadden het bordje met EIGEN WATER over het hoofd gezien, 
waardoor enkele van ons bekogeld werden door de aan het water wonende 
sociaal onhandige meneer met de woorden dat we dood konden vallen. 
Dat hebben we uiteraard niet gedaan. Zijn met wat grote zijgolven en nat 
tot achter het zwemvest veilig in het juiste water terecht gekomen. 
Idyllisch laatste stukje door Kortenhoef, bij aankomst was het ploegje van 
de korte route de kano's al aan het opladen. Nog even na kletsen, thee 
drinken, koekjes, chips en worteltjes eten, uitzwaaien en omkleden konden 
we weer richting Deventer. 
Geslaagde dag! Tot de volgende tour! 

Agnes 

In memoriam: Bert Roest 

Op 4 mei jl. is Bert Roest overleden. Hoewel Bert geen actief lid meer was 
van onze vereniging, zullen veel leden Bert ongetwijfeld gekend hebben. 
Want Bert was een bijzonder lid. In 1981 lid geworden van DKV, stapte hij 
vrijwel meteen in de toercommissie. Daar was hij als snel de drijvende 
kracht en zijn enthousiasme voor toervaren werkte aanstekelijk. Met zijn 
positieve energie had Bert het vermogen om anderen in beweging te 
krijgen. Was er bijvoorbeeld weinig animo voor een toertocht? Bert kreeg 
de inschrijflijst dan toch aardig vol, gewoon door mensen te vragen mee te 
gaan en dat werkte heel goed. Het liefst maakte Bert meerdaagse tochten 
met de kano en tent, want  kamperen was ook een passie van hem. Eerst 
samen met Marjo en later ook met dochter Janneke, want die ging na haar 
geboorte al snel mee. Vanuit de toercommissie heeft Bert veel tochten 
(mede)georganiseerd, niet alleen door heel Nederland maar ook in 
Duitsland. Bert was in het dagelijks leven onderwijzer dus plannen en 
organiseren zat hem als het ware in z’n bloed. Als Bert een toertocht 
leidde, dan hield hij iedereen goed in de gaten en wie te veel zijn eigen 
gang ging kreeg dat vriendelijk (doch duidelijk) te horen. Vanwege zijn 
kwaliteiten als onderwijzer was Bert ook een uitstekende kano-instructeur 
die niet alleen dingen goed kon uitleggen, maar dat ook nog eens deed met 
humor en een lach. Vanuit de toercommissie maakte Bert de overstap naar 
het dagelijks bestuur. Eerst als secretaris en later als voorzitter. Vanuit die 
rol vertegenwoordigde hij DKV bij vergaderingen van de Nederlandse Kano 
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Bond, het gewest Oost en de Deventer sportraad. Ook was Bert actief 
betrokken bij de organisatie van de Veluwe Rally. Toen Bert na vele jaren 
stopte als voorzitter is hij, voor alles wat hij voor de DKV heeft betekend, 
benoemd tot erelid. Eindelijk kon hij zijn vrije tijd weer helemaal besteden 
aan kanovaren, alleen of samen met Ineke, met wie hij de afgelopen jaren 
in Utrecht woonde. 

 
 

Het bestuur 
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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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