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September 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:

Siep Littooij
T 0570 652781

dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl

Jan de Greeff
T 0575 492048
Vacant

dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl

Paul van der Lee
Toercommissie
T 0570 859058

Bestuurslid:

Bestuurslid:
Bestuurslid:
Commissie:

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

Raimond Hof
Polo
Lennard Vaandrager
Jeugd/Wedstrijdcommissie
Jurre Diteweg
Onderhoudscommissie

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.
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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
September
Oktober
November
December

Dag
25
9
16
19
11
11

Activiteit
Veluwerally
Deadline Kajak Oktober
Dinkel
Lezing Skin on Frame kajak bouw
Lezing Branding kajakken
Deadline Kajak December

Groep
Toer
Redactie
Toer
Redactie

Gondels en gedonder in Giethoorn
Nieuwelingen en oudgedienden van DKV hadden een bijzonder weekend
in Giethoorn, eind Augustus. En een vriendelijke familie aan de Middenweg
in Giethoorn zal nog lang terugdenken aan die 11 druipnat druppelende
kanovaarders die ze van de gracht af geplukt hebben, laat zaterdag avond.
Het begon met mooi weer en de aankomst van onze grote organisator Ab
Kolkman, met Mathilde Henk Wijnbergen, donderdagmiddag op de
Camping de Stouwe. Net als elk jaar zetten ze de tafels en stoelen klaar
voor een lekkere barbecue en ook een scherm voor de felle zon, met
vooruitzicht op een aantal hete dagen. Die klus was sowieso afzien, omdat
het al zo warm was. Vrijdag kwamen Cor, Anita en Jorik uit Groningen over
om mee te varen, net als Henk Nijkamp met Corrie. Er werd er door een
mooie tocht over de sloten, plassen en grachten in de omgeving gevaren.
Net op tijd voor de barbecue kamen Edwin en Carolien. De barbecue was
alweer bijna afgelopen toen wij, mijn vrouw Ngoc en ik kwamen. We waren
pas laat uit Deventer vertrokken, dus toen de tent stond was het al donker.
Natafelen hebben we gewoon meegedaan, een gezellige zomeravond aan
het water. Martijn, Hans Kooijman en Willem kwamen op zaterdag, zij
sprongen bijna rechtstreeks de kano in.
Zaterdag begonnen we met een ontspannen korte tocht, het doel vooral
koffiedrinken en gezelligheid. Het ijs, hangop, koffie en ander lekkers van
‘Boer on toer’ smaakte al goed in de zon. Henk Henk en Corrie waren toen
al vertrokken met als doel een langere tocht, hoewel we die op de
Bovenwijde tegenkwamen, zagen we ze pas s’avonds weer terug bij
restaurant Smit. Terug op de camping alle kano’s klaargemaakt voor de
gondeltocht, lampen gemonteerd, proviand en stoeltjes aan boord. Na de
zonnige en ontspannen tocht over de licht windige Bovenwijde raakte we al
snel in de knel in de Volkensvaart. Deze ‘snelweg’ van het meer naar de
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Dorpsgracht zat helemaal klem met sloepen, punters, vletten,
rondvaartboten en wat niet allemaal dreef. De dorpsgracht varen naar Smit
was een worsteling tussen de bootjes, anderhalve kilometer per uur. Hans
Kooijman kon het niet meer aanzien en ging terug naar de camping, om
wandelend weer bij Smits te komen.

6

Kajak
Het zonterras van Restaurant Smit was afgeladen, we hadden gelukkig een
reservering (Dank aan Cor!) om 5 uur. Wij zonder haast wachten tot de
gondeltocht zou beginnen, de bediening bezig met onmeugelijk veel
klanten, zo hebben we een hele tijd gezeten voordat het diner geserveerd
werd. De eerste gondel met fanfare kwam al langs, de koffie was nog maar
net op. Met wat uitgezette linten en slim geplaatste kano’s was er langs
het grasveld gelukkig genoeg ruimte overgebleven tussen het publiek. Wat
hebben de Gieters zich ingespannen om de gondels mooi te maken!
Varend door de gracht met alle soorten muziek, met scene’s uit films, met
jong en met oud, met licht en met meer lichtjes. Stralende fonteinen
dansend op DJ muziek sloot de parade af.
Met alle lampjes aan gingen we met 5 kano’s te water, achter de muziek
aan. Inmiddels verschenen er flitsen aan de horizon. En ja hoor, na klein
half uur varen, steeds achter de gondeltocht, begon het te donderen en
bliksemen. Aarzelend en zoekend naar schuilplaats in de gracht gingen we
van brug naar brug, soms even snel, soms even langzaam. Toen brak de
donderbui los, wat een knallen en wat regen. Een brug is ook maar
planken, dus die lekte snel door. En als er een in de kano droog ligt, dan
ligt de ander in de regen. Wat een geluk dat een vriendelijke familie ons
toen kwam roepen. Ze hadden een kano onder hun brug gezien, met als
verrassing dat er even later wel 11 mensen in hun halletje stonden,
druipnat en langzaam koud aan het worden. Met hun handdoeken werden
we langzaam droog. De familie was buitengewoon behulpzaam, zo bracht
de vader en de schoonzoon drie van onze chauffeurs naar de camping. Het
was al ‘s nachts 12 uur toen we als hele groep werden uitgezwaaid. De
kano’s hebben we de volgende dag mogen ophalen. Met een warme
middernachtelijke douche en wat napraten werd het tegen twee uur dat we
gingen slapen.
Met een vriendelijk en waterig zonnetje zijn we opgestaan, wat ontbeten en
bijgepraat. De energie kwam niet helemaal terug, dus we kozen voor de
minst lastige opties om de kano’s midden uit Giethoor weer op te halen. Ik
liet in de tuin z’n opblaaskano leeglopen, Cor en Edwin peddelden de
andere kano’s varend als sleep naar de camping. Tussen wat regenbuien
door de tenten afbreken, het barbecue terras opruimen, boten en alle
spullen weer op de kano. Huiswaarts, waar in Deventer weer vrolijk het
zonnetje scheen en waar we terug konden kijken op deze gondeltocht als
een bijzonder kanoavontuur.
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Wat een Weelde
Destijds, als je naar een wedstrijd wou, was ’t vervoer ’t grootste probleem.
Had je geluk dan kon je inclusief boot met een beurtschipper mee of je ging
met de hele groep slepende achter de motorboot Van Gerrit Mulder aan.
Soms ging je met de trein inclusief peddels om dan ter plekke een boot
proberen te lenen, ’t kwam ook voor dat je vanaf DKV varende naar de
bestemming ging.
Daarna, we hadden een voorzitter met een eigen bedrijf met een bestelbus,
die wagen reed ondertussen meer voor DKV dan voor zichzelf, maar boten
op die wagen was lastig. Hij heeft toen gaten in het dak van die wagen
geboord, touwen er doorheen en vast lagen die boten.
Toen kwam onze eerste botenwagen, deze is gemaakt door de vader van
een van onze leden. Daarna kwam er zowaar een eigen VW bus. Maar na
verloop van tijd had bijna iedereen zelf een auto en die bus werd slechter,
dus weg bus.
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Maar nu ondertussen beschikt DKV over twee wedstrijd-botenwagens, een
nieuwe toerwagen, plus mijn botenwagen in reserve, vaak worden die niet
eens gebruikt doordat men ze vaak op de eigen auto meeneemt.
Ab Kolkman

C10
Hierbij enkele foto's uit de oude doos.

De C10 werd hier toen varend opgehaald uit het oosten van het land.
Enkele bekenden op deze foto's zijn Chris Phillipo, Gerard Rump, Paul van
Dijk en ik meen Henk Lagerwei te herkennen.
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Op de Tjalk zie ik Eppie Stormink, Ap Kolkman en Paul van Dijk.

Hans van Dijk
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Lezing brandingkajakken
Vrijdagavond 11 november 2016 om 20 uur
Lezing door Rein Hagenaars over brandingkajakken.
Hij geeft uitleg over technieken, materialen, golven en stromingen, natuur,
EHBO, etc, aan de hand van 25 jaar ervaring van varen en lesgeven in de
branding.
Geen saaie PowerPoint, want die zie je al genoeg op je werk, maar een
leuke interactieve avond met maquettes, strandvondsten en nog veel meer.
Hij neemt ook een aantal exemplaren van zijn boek " Brandingkajakken in
de Lage Landen" mee. Deze kunnen ter plekke aangeschaft worden a
€20,- en worden met liefde
gesigneerd.

Deze lezing is voor IEDEREEN leuk en leerzaam!!
Jur
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Opblaasbare noviteit
Giethoorn in Augustus, het zou een mooie kampeertocht zijn om met mijn
vrouw te kunnen gaan varen. Zij wil wel, deze keer dan, maar alleen samen
in een boot. Misschien ook wel vaker, op dagtochtjes bij leuke rustige
meertjes of zo. Dat was het nieuwe idee, nu nog een passende boot. Een
kano die zowel samen als alleen te varen is en makkelijk transporteerbaar
is. Zo kwam ik uit bij een vouwkano of opblaasboot, met voorkeur voor
opblaas vanwege prijs en snelheid van opzetten. In de afgelopen weken
heb ik van DKV’rs veel tips gekregen over boten, technieken, winkels en
internetsites. Ik kreeg van Cor een demonstratie van zijn nieuwe
vouwkano, een Pakboat. Van een bezoekje aan de bekende kanowinkel in
Wormer had ik ook al gezien dat er veel mogelijk is. Een weekendje surfen
op het internet liet me de enorme variatie zien die er bestaat, met duidelijk
veel modellen en kennis in Duitsland en in Amerika. In Duitsland bleek dat
er ook reizende kanoshows georganiseerd worden bij campings, per toeval
twee in het Ruhrgebied in hetzelfde weekend. Die shows waren niet zo
levendig en uitgebreid als de websites beloofden, maar toch, er was
genoeg tijd voor vergelijkende tochtjes met diverse modellen en zo
proefondervindelijk te merken hoe een opblaasboot vaart, of niet…… En bij
een ontwerper/groothandel/winkel ‘www.airkajak.com’ in Dorsten, richting
Oberhausen, heb ik hetzelfde weekend enkele opblaasboten geprobeerd
met een nieuwe hoge luchtdruk techniek. Die techniek maakt een
langgerekte en harde vorm mogelijk. Uiteindelijk hebben we een Airtrek
485DS gekocht. (485 cm lengte bij een breedte van 75 cm). De
vaareigenschappen lijken op een harde boot, deze kan zelfs door opkanten
van richting veranderen en heeft een goede uitloop. Dat overtuigde ons en
we hebben deze meegenomen. Zag je deze zomer een felgekleurde boot
varen van een bijzondere vorm? Dat was ik tijdens het proefvaren. Of je
ziet ons kamperen en varen in Giethoorn dus.
Siep
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Werkdag
Voor dit najaar hebben we weer een werkdag gepland en wel op zaterdag
17 september. We zullen ons voornamelijk bezig houden met de lijst met
klussen die gemaakt is 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.
We verwachten je zaterdag 17 september 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 er duidelijk bij zodat voor
iedereen duidelijk is wie wat doet.
Wegens beperkt gereedschap bij DKV ons verzoek om je eigen
gereedschap indien mogelijk mee te nemen.
We zouden het fijn vinden als je na de lunch nog een aantal uurtjes
doorgaan, we hopen t/m 16:00 door te kunnen gaan, rond 16u willen we
gezamenlijk opruimen.
Zien we jou zaterdag de 17e op de werkdag?
Jur Diteweg
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