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Oktober-November 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.

Inhoudsopgave
Agenda .......................................................................................................... 5
Een warme zonnige 38e Veluwerally ........................................................... 5
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Kajak
Agenda
Maand
Oktober
November
December

Dag
16
19
11
11
21

Activiteit
Dinkel
Lezing Skin on Frame kajak bouw
Lezing Branding kajakken
Deadline Kajak December
Lezing Vancouver Island

Groep
Toer
Redactie

Een warme zonnige 38e Veluwerally
Wegens laag water was de start wederom in Deventer, dit keer vanaf de
Worp.
Op zaterdag 24 september verzamelde zich een steeds grotere groep
kanoërs uit het hele land achter de camping op de Worp waar ook een
kanomarkt was. Het zag er erg gezellig uit.
Voor het IJsselhotel konden mensen proefvaren, een strategisch goede
plek én prachtig weer: veel mensen kwamen dan ook een kijkje nemen en
we hebben behoorlijk wat mensen, jong en oud, het water op gekregen. Ik
vermoed dat we een aantal van hen nog terug zullen zien op de vereniging.
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Zondag 25 september vertrokken bij een prachtige zonsopkomst de 50 en
80 km vaarders, waaronder Ernst, die als enige DKV-er die de 80km deed.
Een uur later volgden de mensen voor 20 en 35km. Het vertrek is prachtig
op de foto vastgelegd door Cor die op de spoorbrug stond.
Inmiddels was het al behoorlijke opgewarmd en her en der werd al snel
kleding uitgetrokken.

Wij hadden ons met nog 4 anderen ingeschreven voor de 20 km naar
Wijhe. Al kletsend en genietend van het weer, de IJssel, de omgeving,
gespierde medekanoërs en een leuke discussie met Rijkswaterstaat over
de golven van hun boot, schoten we aardig op. Voor we het wisten waren
we in Wijhe waar we onze medaille en een sappige appel in ontvangst
namen.
Heel even waanden we ons de gelukkige winnaars van de beker omdat we
met z’n 6-en de grootste groep waren die in Wijhe eindigden ware het niet
dat wij tweeën en Jur besloten om door te varen naar Hattem, waar we
zomaar onze medaille mochten omruilen. (Ab was zo lief om ons daar op te
halen)
Tijdens de lunchpauze kwam Ernst ons nog voorbij racen op weg naar
Kampen.
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Met een steeds meer aantrekkende wind waren we zo in Hattem. Bij
Hattem was het even zoeken waar het eindpunt was. Saskia, Ben en Maup
waren ook net aangekomen en waren natuurlijk erg verbaasd ons te zien.
Met z’n tweeën hebben we nog een heerlijke verfrissende duik in de haven
genomen voor we boten gingen laden en we in een warme volgepropte
auto van Ab terug naar Deventer reden.
Dankzij de WhatsApp groep bleven we op de hoogte van alle andere
vaarders. Ruud was als allereerste kanoër in Kampen aangekomen, en
Martijn die een uur te laat vertrok voor de 50km kwam ook nog op een
goede tijd in Kampen aan.
Wij hebben een beker misgelopen maar Maup kreeg een beker voor
oudste deelnemer op de 35 km. Eenmaal in Hattem aangekomen zei hij
ook nog: “Ach ik had de 50 km ook best kunnen doen”.
Nu blijkt dat hij zelfs de oudste deelnemer ooit is, petje af hoor!

Paul, bedankt voor het organiseren!
Het waren 2 zeer geslaagde dagen!
Ingrid Muller en Lody Koning
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