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Februari-Maart 2016
Locatie clubgebouw :Gashavenstraat 9, Deventer
Postadres:
Coordinaten:
Website:

Postbus 6216
7401 JE Deventer
52°14'36.67"N - 6°10'1.67"O
www.deventerkanovereniging.nl

Opgericht: 1 januari 1933
Aangesloten bij het Watersportverbond.
Goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 71, 14 februari 1967.
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Bestuurslid:
Bestuurslid:
Commissie:

Siep Littooij
T 0570 652781

dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl

Jan de Greeff
T 0575 492048
Eddo Kloosterman

dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl

Paul van der Lee
Toercommissie
T 0570 859058
Jeroen Muusse
Beheercommissie
T 0570 670294
Raimond Hof
Polo
Lennard Vaandrager
Jeugd/Wedstrijdcommissie
Jurre Diteweg
Onderhoudscommissie

dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.
nl
dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl
dkvbeheer(at)deventerkanovereniging.nl

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl
dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl

Trainer:
Wedstrijd:
Jeugd:
Redactie Kajak:

Website:
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Lennard Vaandrager
Marius Roeterdink
Arie van Eijk
Ineke Pikkerij
Marcel van Maaren

lennardvaandrager(at)hotmail.com
dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl

dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl

Kajak
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 evenementen
Deelname aan activiteiten binnen verenigingsverband is voor eigen risico, wat impliceert
dat het lid stilzwijgend onderschrijft dat de vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden
voor ongevallen en / of door schade gemaakte kosten. Een en ander voor zover niet strijdig
met het Nederlands Burgerlijk Recht.

3

Februari-Maart 2016
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
Zondag varen ................................................................................................ 5
Werkdag........................................................................................................ 6
Toertochten 2016 .......................................................................................... 7
Oproep vrijwilligers Kanopolotoernooi .......................................................... 7
DKV-toertochten op vrijdagen in 2016 .......................................................... 9
DKV-toertocht vrijdag 8 april 2016 ................................................................ 9

4

Kajak
Agenda
Maand
Maart
April

Mei

Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
December

Dag
20
3
10
16
17
1
8
13-16
22-29
12
12
26
10
10
27-28
2-4
11
25
9
16
11

Activiteit
Dinkel
Zaandam
Deadline Kajak April
Werkdag
Roer NL
Reewijkse plassen
Deadline Kajak Mei
Pinksterkamp
Weektocht Lahn
Deadline Kajak Juni
Grootwater
Wieden
Deadline Kajak Juli-Augustus
Verrassingstocht
Giethoorn
Grachtentocht Amsterdam
Deadline Kajak September
Veluwerally
Deadline Kajak Oktober
Dinkel
Deadline Kajak December

Groep
Toer
Toer
Redactie
Iedereen
Toer
Toer
Redactie
Toer
Toer
Redactie
Toer
Toer
Redactie
Toer
Toer
Toer
Redactie
Toer
Redactie
Toer
Redactie

Zondag varen
Ga je zondagmiddag mee varen?
Er wordt door enkele leden van DKV al gevaren op de zondagen (‘s
ochtends en ’s middags) of op andere dagen. Er is echter nooit goede
communicatie geweest m.b.t. het maken van vaar afspraken. Ik wil dit
verbeteren; hoe precies weet ik nog niet, maar ik denk dat het bijv. via een
WhatsApp of Push/E-mail berichten groep kan gebeuren. Ooit is er een
poging gedaan via een forum (extern en via de DKV-site); helaas heeft dit
nooit goed gewerkt of was het te omslachtig.
Omdat ik het afgelopen jaar regelmatig de vraag hoorde waarom we niet 2x
in de week varen, (‘met wie kan ik zondag mee varen’, ‘ik zou best wel’…)
hoop ik nu een wat actiever gezelschap te krijgen voor de zondag(middag).
Of misschien zijn er mensen die juist op zondagochtend willen varen en dit
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bekend willen maken. Mail mij. Hoe meer informatie we krijgen des te
beter!
Hieronder wat nuttige informatie over de opties en kleding:
Tussen 1 oktober en 1 april met een goed passend neopreen pak, anorak
(goed water- en winddicht), zwemvest en eventueel een muts.
Thermokleding en goede schoenen wordt aanbevolen, een kano met luiken
is in deze periode wenselijk.
Tussen 1 april en 1 oktober is een (thermo)shirt, een lange of een korte
broek en schoenen voldoende. Indien het wat kouder is een anorak en een
dikkere broek verstandig. Dit is gewoon proberen en kijken wat je fijn vindt,
doe wat je denkt aan te moeten trekken en voor tips kun je me altijd even
bellen of mailen.
Het varen:
We zullen starten en eindigen bij DKV, het 'rondje' op de woensdagavond
is naar het pontje te Gorssel en terug; dit gaat om totaal 10 km.
De tochtjes op de zondagmiddagen variëren: bij mooi weer varen we naar
een inham met een strandje om daar wat lekkers te nuttigen en een andere
keer is het naar Gorssel en terug.
De starttijd van de woensdag avond is tussen 18 en 19u en zoals het nu
erop lijkt op de zondag rond 14u.
Bij voldoende interesse en indien logistiek technisch haalbaar kunnen we
ook toertochten gaan organiseren.
Iedereen is welkom, de langzaamste bepaalt het tempo!!
Mocht je interesse hebben dan kan je mailen of een WhatsApp berichtje
doen.
Jur Diteweg
06-23 70 71 86
Kano(at)diteweg.org

Werkdag
Voor dit voorjaar hebben we weer een werkdag gepland en wel op
zaterdag 16 april. We zullen ons voornamelijk bezig houden met de
schoonmaak van het gebouw maar er is ook een lijst met klussen gemaakt
en hier hebben we je hulp hard bij nodig.
Ook als je 2 linker handen hebt kunnen we je hulp goed gebruiken! Er is
altijd wel iets te doen.
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We verwachten je zaterdag 16 april om 9u; de koffie staat dan klaar.
De lijst met de klussen zal dan klaar hangen, je kunt zelf kiezen welke klus
je op je wilt nemen en zet dan gelijk even je naam erbij zodat voor iedereen
duidelijk is wie wat doet.
We zouden het fijn vinden als je na de lunch nog een aantal uurtjes
doorgaan, we hopen t/m 16:30 door te kunnen gaan.
Zien we jou zaterdag de 16e op de werkdag?
Namens de onderhoudscommissie,
Jur Diteweg

Toertochten 2016
20 maart
3 April
17 April
1 mei

Dinkel
Zaandam
Roer NL
Reewijkse plassen (bij de kennissen van ons,
Monica en Peter)
13 t/m 16 mei
Pinksterkamp, Biesbosch
(22) 23 t/m 29 mei
Lahn weektocht
12 juni
Groot water
26 juni
Wieden
10 juli
Verrassing
27 t/m 28 augustus
Giethoorn Ab
2 t/m 4 september
Grachtentocht Amsterdam
16 oktober
Dinkel
De tochten bij een datum kunnen verschuiven worden door
omstandigheden.
Toercommissie

Oproep vrijwilligers Kanopolotoernooi
In 2016 organiseert DKV voor de vijfde keer het International canoe polo
tournament Deventer. Traditie getrouw vindt dit evenement plaats in het
eerste weekend van juli: zaterdag 2 en zondag 3 juli. Dit is het weekend
voor Deventer op Stelten. Door de inzet van veel vrijwilligers zijn de
afgelopen jaren groot succes geweest. Daarom willen wij ook dit jaar weer
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vragen of jullie mee willen helpen om ook dit jaar tot een groot succes te
maken!
Naar aanleiding van jullie feedback over het toernooi in 2015 hebben we
een aantal wijzigingen aangebracht. Zo gaan we proberen de
parkeerbebording zo te organiseren, dat er geen parkeerwacht meer
vooraan bij de weg hoeft te zitten. Daarnaast zullen meer mensen worden
ingedeeld op de ochtendschoonmaak van de toiletten, zodat ook in de
ochtend de toiletten iedereen naar een schoon toilet kan gaan. De dingen
die goed zijn gegaan blijven natuurlijk behouden: zo zal er ook in 2016
weer een DJ aanwezig zijn op de zaterdagavond. Voor het toernooi van
2015 hebben we de grote luifel aangeschaft die vastgemaakt kan worden
aan het balkon, ook in 2016 zullen we hier weer gebruik van maken.
In 2015 hebben veel leden en niet leden, vanaf de woensdag voor het
toernooi, zich ingezet om het terrein en de speelvelden op te bouwen. Dit
heeft ervoor gezorgd dat er minder druk op een aantal leden kwam te staan
en hierdoor was het vanaf de woensdag al een gezellig samen zijn bij DKV.
Om deze reden gaan we ook dit jaar gaan we weer opzoek naar leden en
niet leden die kunnen helpen op de woensdag, donderdag en vrijdag
voorafgaand aan het toernooi. Daarnaast zijn we ook weer opzoek naar
mensen die mooie foto’s van het toernooi en de bezoekers willen maken.
Via dit bericht willen wij jullie allen vragen
om alvast de toernooidagen (en de dagen
ervoor voor de opbouw!) in jullie agenda te
zetten. Vanaf maart/april 2016 gaan wij de
intekenlijsten voor de vrijwilligers voor het
toernooi ophangen in het clubhuis.

Jose van de Griendt
Inge Hospers
Bijgaand vind je de link naar meer achtergrondinformatie over het toernooi
http://www.canoepolodeventer.nl
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DKV-toertochten op vrijdagen in 2016
(Niet te verwarren met de reguliere toertochten op zondag)
Voor een aantal onder ons was er geen echte winterstop, zij gingen in de
wintermaanden gewoon door met kanovaren. Maar de meesten van ons
zien weer reikhalzend uit naar het komende mooie lente- en zomerweer.
Dus tijd om weer te gaan genieten van een aantal mooie toertochten op
een doordeweekse dag.
Het uitgangpunt voor 2016 is “ZELFREDZAAMHEID”. Dat betekent dat
een ieder zorgt voor zijn eigen vervoer en voor dat van zijn kajak of kano.
Ga er daarom b.v. niet van uit dat er op de vrijdagen een botenwagen ter
beschikking staat.
Mocht iemand de botenwagen van DKV achter zijn auto willen hangen dan
is daar uiteraard niets op tegen. Hij of zij regelt dan de noodzakelijke
aanmeldingen (reserveringen) voor het vervoer en de verdeling van de te
maken kosten onder diegenen die van dit vervoer gebruik gaan maken.
De toertochten op de vrijdagen worden over het algemeen niet
aangekondigd in de KAJAK maar vinden veelal spontaan plaats doormiddel
van een e-mail bericht.
Als je mee wilt varen op de vrijdagen, of je hebt zelf een leuk vaarwater in
gedachten, laat dit dan weten aan André Hartgers (amcha(at)hotmail.nl).

DKV-toertocht vrijdag 8 april 2016
De winter is weer voorbij. Tijd om weer een mooie toertocht te maken. Voor
begin april staat er een interessante tocht door de binnenstad van Zwolle
op het programma.
We starten dan in het Almelose kanaal en bereiken na enige tijd de
historische binnenstad van Zwolle waar we langs de restanten van de oude
stadsmuur en een aantal mooie oude gebouwen varen. Het is een beleving
om zo’n stad eens vanuit een andere dimensie te bekijken. Vanaf het water
beleef je zo’n oude Hanzestad toch heel anders dan wanneer je er te voet
of op een andere wijze tegenaan kijkt. Indien mogelijk leggen we tussen de
middag aan bij de Zwolse kanovereniging “De Peddelaars” aan het Zwarte
water. (www.kvdepeddelaars.nl)
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Datum: vrijdag 8 april 2016
Vervoer: eigen vervoer of onderling regelen
Boten laden: 09.00 uur bij DKV
Vertrek: 09.30 uur
We verwachten om ca. 16.30 uur weer bij DKV terug te zijn.
Deelnamekosten: geen.
Vervoerskosten: afhankelijk of je gebruik maak van eigen of andermans
vervoer/transport.
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Instappunt Marslanden A, aan de Weteringkade t.h.v. nr 57. 8013 PB
Zwolle
Denk aan:
de onderling de verdeling van de autokosten afspreken
neem voldoende eten en (warm) drinken mee voor onderweg
zwemvest en reservekleding
zorg voor je eigen peddel en spanbanden
zonnebril/zonnebrand etc.
Voor informatie over deze tocht kun je contact opnemen met André
Hartgers het e-mail adres is amcha(at)hotmail.nl (let op! .nl) of telefonisch
06-10065128.
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