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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
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
September
Oktober
November
December

Dag
16
24
8
15
4
10

Activiteit
Werkdag
Veluwerally
Deadline Kajak Oktober-November
Dinkel
Landelijke Kanodag
Deadline Kajak December-Januari

Groep

Redactie
Toer
Redactie

Vrijwilligen tijdens regen en drup
Deze maand September 2017 organiseren we drie werkdagen voor onze
kanoliefhebbers. Vooral bedoeld om iedereen, ondanks drukke agenda’s,
toch de kans te geven zich in te zetten voor DKV. Maar het is ook erg
gunstig gebleken om klussen aan te passen aan de weersomstandigheden.
Inmiddels is een klein deel van de schilderklus van het botenhuis gedaan.
Meubels, deuren en stukken wand die vanaf de grond bereikbaar zijn,
hebben nu een eerste of tweede laag (na schilderen in Juni). Maar de
hogere delen, helaas. Tijdens de dikke regenbuien hebben we gewerkt aan
schoonmaken en opruimen van de sportzaal, kleedkamers, botenloods en
de kantine. Er hangen nu weer eerbiedwaardige DKV memorabilia in de
kantine. Tijdens de druppelmomenten is het achterterrein en de
botenwagenloods opgeruimd. Er is nog genoeg werk voor de derde
werkdag op 16 September, als organisatoren hopen we op een dag met
goed weer en grote opkomst. Een paar grote klussen vragen aandacht en
voorbereiding: schilderen, jawel; het positioneren en vastleggen van de
vlonders in de Gashaven en het opruimen van het voorterrein, inclusief
vers ontvangen brandhout stookklaar maken. Als je agenda het nu wel
toelaat, meld je bij Jurre Ditteweg
(dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl)
e
Graag tot ziens op de 16 !
Siep Littooij
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Kanocursussen in 2017
Dit jaar hebben we 3 kanocursussen voor volwassenen gehad dit jaar. In
mei hebben Renate, Agnes, Jako, Ellie, Stijn, Henk, Amor en Marjanne les
gehad van Paul en Etina op de dinsdagavonden. Corinne en Fenny hebben
van Irene les gehad op andere dagen in onderling overleg. In zes lessen
hebben ze de basis van het kanovaren geleerd. Aan het eind is met de
cursisten en de oud leden het tochtje Olst gevaren op woensdagavond.
In augustus bleek dat er via het internet nog eens zoveel aanmeldingen
binnen gekomen waren dat er op nieuw een cursus is gegeven door Etina.
Deelnemers: Fredo, Carolien, Matthias, Irma, Peet, Gerard. We zijn met
meer gestart maar 2 hebben zich tijdens de cursus afgemeld.
Ondertussen zijn Agnes, Ellie Stijn, Henk, Amor, Marjanne, Corinne, Fredo,
Carolien, Matthias, Irma, Peet en Gerard als lid aangemeld en varen al
regelmatig op woensdag mee.
Wat zeker leuk is te merken is dat ook op regelmatig op andere dagen
samen wordt gevaren. De groepsapp voor de toer blijkt daarvoor een prima
hulpmiddel.
Paul, Irene en Etina willen ook dit jaar alle meevaarders met de cursus heel
hartelijk bedanken voor hun hulp en ondersteuning bij alle lessen. Zonder
de meevaarders zouden de cursussen niet mogelijk zijn.
Etina

International Canoepolo Tournament Deventer
De in totaal 42 vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat ook de zesde editie
van het kanopolotoernooi een groot succes is geworden. Samen hebben
jullie ervoor gezorgd dat alles vrijdag op tijd klaar stond voor aankomst van
de teams. De velden lagen strak in het water, het kampeerterein was klaar
voor gebruik, de bar en tent waren opgebouwd en niet te vergeten: de
Hottings waren warm gestookt. Gedurende het weekend is er door
iedereen hard gewerkt met als gevolg een gezellig toernooi met mooie
wedstrijden, een heerlijke BBQ en een goed feestje op de zaterdagavond.
Via deze weg wil ik de vrijwilligers bedanken voor jullie inzet en het mede
mogelijk maken van dit toernooi:
Bedankt namens de organisatie van het toernooi!
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Onderscheidingen
Vanuit het watersportverbond zijn er twee onderscheidingen uitgereikt
tijdens het toernooi. Hieronder is de motivering van deze onderscheidingen
te lezen.
Onderscheiding ‘ir Jan Loeff Penning’ voor het team van: Michiel Scheurs,
Hagen Oligmuller, Wouter Ottjes, Erwin Roos, Jeroen Dieperink, Paul
Snijders, Bart Verkissen en Martin van Arkens
Deventer heeft de sport kanopolo zowel in Nederland als wereldwijd
radicaal veranderd. Waar tot begin van deze eeuw kanopolo een redelijk
statisch spelletje was, waar vooral het verdedigen van de nul het
belangrijkst was. Daar gooide Deventer de strategie helemaal op. Het
maakte niet uit hoeveel de tegenstander scoorde, Deventer maakte er altijd
eentje meer. Waar je als speler in het 'oude' spelletje nog ver kon komen
met strategisch inzicht, een redelijke techniek en een goed schot, daar
werd je in het tijdperk 'Deventer' weg gevaagd van het veld. Onder leiding
van coach Martin van Arkens en spelers van het eerste uur Michiel
Scheurs en Hagen Oligmuller trainde Deventer (vaak naast studie of werk)
minimaal 20 uur in de week in kano of krachthonk. Perfecte technische
beheersing over de kano werd gecombineerd met een keihard afgetraind
lichaam. Pure powerplay. Deventer verliet de defensieve zoneverdediging
die zo gebruikelijk was en ging vol het riskante man-tegen-man-gevecht
aan. Altijd druk, altijd naar voren willen, altijd willen scoren. De
tegenstander bij de strot grijpen en niet meer los laten. Het spel van
Deventer was bij vlagen adembenemend en verbluffend. Zelfs de kano
werd tot in detail doorontwikkeld: speler Wouter Ottjes heeft inmiddels een
goed lopend productiebedrijf 'DPP' en maakt nog steeds een van de meest
toonaangevende kanopoloboten in de wereld. De filosofie van Deventer
lokte talenten vanuit heel Nederland; o.a. Jeroen Dieperink, Wouter Ottjes,
Bart Verkissen en Paul Snijders kwamen over uit respectievelijk Groningen,
Haarlem, Alkmaar en Groningen naar Deventer. Ook topspelers uit
Denemarken en Belgie speelden regelmatig mee met Deventer. Om die
drive over te hebben voor een niet-betaalde sport is bewonderenswaardig.
De prestaties waren er ook naar. In 1999 werd DKV voor het eerst
landskampioen. Het doorbrak de jarenlange hegemonie van Rijnland
Leiderdorp. Rijnland werd 12 jaar op rij kampioen, verloor haar titel dus in
'99 aan Deventer, won hem terug in 2000, maar daarna was het Deventer
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dat tot en met 2012 elk jaar landskampioen werd. De combinatie
Deventer/Rijnland behaalde ook de eerste successen voor Oranje: op het
WK in Brazilie haalde Oranje de finale om daarin te verliezen van GrootBrittannie. Het was de opmaat voor meer. In 2002 verloor Oranje nog een
keer de WK finale van de Britten, maar daarna was het Oranje boven. Een
Europese titel werd gevolgd door de eerste wereldtitel in Japan in 2004.
Deventer was inmiddels oppermachtig. Het team werd gecomplementeerd
door spits Erwin Roos die overkwam van Rijnland. Men name in 2005 was
de ploeg onverslaanbaar. In een historische finale van het Internationale
toernooi van Seneffe in Belgie, werd Groot-Brittannie verpletterd,
weggevaagd, weggespeeld en met 7-0 naar huis gestuurd. Oranje trok die
lijn door naar de World Games in Duisburg. De eerste keer dat Kanopolo
mee mocht doen met de World Games en Oranje won in het hol van de
leeuw van de wereldtop en van thuisland Duitsland in de finale. Oranje
Goud op de World Games. Deventer was van 2000 tot en met 2010 de
drijvende kracht en basis van Oranje. In Europa werd geheerst met 8
eindoverwinningen op het EK van Clubteams. Min of meer de 'Europacup'
van kanopolo. Deventer won in 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008,2009
en 2010. De teams die van Deventer konden winnen waren letterlijk op 1
hand te tellen: Liblar uit Duitsland, Chiavari uit Italie, Conde sur Vire en
Agen uit Frankrijk. Deventer won alle internationale toernooien meerdere
keren op rij: Gottingen, Essen, Dikkebus, Seneffe, Ieper, Helmond en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Bij Oranje bleeft de Deventer basis ook
succesvol: nog een wereldtitel in 2008 in Canada en het jaar daarvoor de
Europese titel in Frankrijk. In 2009 vertoonde de Deventer machine de
eerste scheurtjes: in de finale van de World Games werd verloren van
Frankrijk. In 2010 eindigde een teleurstellend WK in een 7e plaats. De
mannen van Deventer besloten te stoppen met Oranje en zijn sinds 2012
ook niet meer actief in de Nederlandse competitie.
Hoe goed Deventer was en is, bewijzen ze door nu nog steeds uitstekende
prestaties neer te zetten. Ze trainen aanzienlijk minder en varen alleen nog
toernooien die ze 'leuk' vinden. Maar recentelijk haalde ze wel doodleuk de
halve finale van de Duitsland Cup in Essen. Het grootste toernooi ter
wereld en wellicht het sterk bezetste speelveld ter wereld. Maar Deventer
kon prima meekomen met de huidige toppers...
Resumerend: 13 landstitels, 8 Europacups, 2 wereldtitels, 2 Europese
kampioenschappen, 1 x goud en 1x zilver op de World Games en dan nog
tientallen eindoverwinningen en podiumplaatsen op net zoveel
internationale toernooien.
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Hulde dus voor coach Martin, captain Michiel en spelers Erwin, Bart, Paul,
Hagen, Jeroen en Wouter!
Onderscheiding ‘Gouden Verbondsspeld’ voor Jeroen Dieperink
In al dit geweld is er toch nog 1 man die apart vermeld moet worden. Want
Jeroen Dieperink ging als enige Deventer speler na 2010 door met Oranje
en behaalde het onmogelijk geachte: een 3e wereldtitel in 2012. Jeroen
(JD voor intimi en de kanopolo-fans) was en is een absolute gigant in de
kano. Op zijn 18e debuteerde hij al met een zilveren plak op het WK in
Brazilie. JD was bij alle successen van Oranje betrokken en scoorde altijd
op beslissende momenten. Waaronder de winnende goal 7 seconden voor
tijd in de WK finale van 2008 en de golden goal in de WK finale van 2012.
Daarnaast ging hij na 2012 terug naar zijn oude club Groningen om daar
ook nog 3 landstitels te winnen. Wereldwijd is het aantal spelers die 3
wereldtitels hebben gewonnen op 1 hand te tellen. JD behoort dus tot een
zeer selectief gezelschap topsporters. Daarom wil de bond hem eren met
de Gouden Verbondsspeld.
Save the date
Volgend jaar zal het International Canoepolo Tournament plaats vinden op
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018.
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Klusdag 9 september

Op de klusdag van zaterdag 9 september hebben we veel werk verzet in
en rondom ons clubhuis. Met een fantastische opkomst zullen de leden die
er niet bij waren het verschil zeker merken: we hebben onder meer rondom
de ramen gelapt en de plinten gezeemd, spinnenraggen gevangen in de
sportzaal en die gestofzuigd en gedweild, de kleedkamers en douches zijn
geschrobt en van mos en vuil ontdaan, de kantine is gestofzuigd, de
keuken is aangepakt door Jantina en ..., vuilniszakken afgevoerd, lijstjes
zijn opgehangen, klokken werken weer. Er zijn weer schoonmaakmiddelen
en doekjes, en nieuwe stofzuigerzakken voor een als nieuw werkende
stofzuiger. In de dameskleedkamer is een schrobborstel neergezet en
schoonmaakmiddel, en gaan we de inzet van de schoonmaakster
evalueren. Ook rondom ons gebouw is rondhangend hout en troep
verdwenen en zijn intussen overbodige constructies afgebroken.
Peet, Petra, Marcel, Siep, Ab, Etina, Martijn, (wiens namen ben ik
vergeten?) superbedankt. De komende klusdagen is er zeker nog het eea
te doen waardoor ons clubhuis een fijnere plek wordt om te sporten en te
vertoeven, en aantrekkelijker wordt voor nieuwe en bestaande leden.
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Het lijkt me handig als we in de Kajak het bestaan van verbeterplannen en
de voortgang ervan communiceren. Zo hebben we al een offerte voor het
aanpakken van de dameskleedkamer, krijgen de gymnastiekballen een
opbergrek en zijn de materialen daarvoor al aanwezig, en komen er
kussens op de banken waar die ontbreken, en worden de kussens van de
banken opnieuw bekleed.
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Marjanne

Kanoinstructeur nivo-2
In mei is de cursus Kanoinstructeur nivo-2 (assistent) gegeven.
Deelnemers vanuit DKV waren Irene, Alex, Paul en Etina. Vanuit
kanovereniging Jason namen nog eens 5 cursisten mee. Twee van de
cursisten hadden nog nooit lesgegeven, de anderen gaven al langer les of
assisteerden bij kanocursissen. Op 4 zondagen zijn de lessen gegeven op
DKV door Albert-Jan Zijlstra, namens het Watersportverbond.
De eerste les werd besteed aan lesvaardigheden en gedrag.
Voor les 2 moest de volgende opdracht worden gedaan:
Maak een les voor een groep beginnende kajakkers van 20 minuten en
geef eerst antwoord op de onderstaande vragen.
- Bedenk hoe de techniek die je gaat aanleren werkt.
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- Bedenk hoeveel en welke stappen er in de techniek zitten die je gaat
aanleren.
- Bedenk hoe je Van Gelder en de leerstijlen toepast in je les.
- Bedenk een manier en/ of spel hoe je die les kunt geven.
- Wat heb je allemaal nodig
- Wat is een risico?
In les 3 moesten we voor de les die we op dag 2 hadden gemaakt een spel
bedenken en uitvoeren in 20 minuten.
De 4e zondag was examendag: opnieuw moesten we een les van 20
minuten geven aan de andere deelnemers van de groep. Albert-Jan en
Gerben Klinkenberg examineerden.
Alle keren moesten we van te voren een lesformulier invullen en opsturen
naar Albert-Jan. Op de lesdag zelf gaven we om de beurt les en kregen
aansluitend feedback op deze les.
We hebben zodoende les gehad in in-en-uitstappen, voorwaartsvaren,
boogslag, zijwaartsverplaatsen, opkanten, achteruitpeddelen, bal in doel
gooien vanuit een kajak, lage steun, achtersteven roer. En ontdekt dat het
goed en duidelijk overdragen van de technieken binnen 20 minuten nog
niet zo simpel is.
Wat ik geleerd heb is:
- duidelijker het verschil tussen voorwaartse slag en de boogslag en dat het
goed is om dat duidelijk over te brengen
- dat zelfs ik de lage steun kan uitleggen en overbrengen (die liet ik in de let
altijd aan iemand anders over die hem beter beheerst)
- een goede voorbereiding voor een techniek helpt bij het overbrengen van
de techniek aan cursisten
- laat cursisten eerst uitproberen en leg daarna de techniek uit, zodat
mensen zelf ervaren wat het voordeel is van de goede techniek
- dat het bedenken van een spelvorm voor een techniek nog niet zo simpel
is, maar dat het wel erg leuk is om technieken via een spel aan te leren, en
- dat met 20-30 minuten per techniek, de kanocursus van DKV te kort is
om alle technieken goed aan te leren. Als we alles op techniek zouden
concentreren dan zouden we de IJssel niet opkomen. Kortom, in de
gekozen cursus tijd gaan we nooit technieken alle aan cursisten leren. Wel
handig is om dit duidelijker aan cursisten te vertellen.
De opleiding is door 7 van de 9 deelnemers positief afgesloten. DKV
beschikt nu over 4 gediplomeerde kano-instructeurs nivo 2. We mogen
allemaal bij een cursus helpen ;-))
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Etina

Toerboekje
Het Toerboekje is vernieuwd! Hiermee zijn de regels om een toerspeld te
behalen versoepeld.
Zo is het nu voor iedereen haalbaar een toeronderscheiding te halen.
Het grootste pluspunt is dat de gevaren afstanden en punten niet meer in 1
jaar behaald hoeven te worden. Je mag er nu zo lang als je wilt over doen.
Ook zijn de vaarwater punten vervangen voor provincies.
De nieuwe eisen voor de toeronderscheiding zien er nu als volgt uit.
1.
Koperen toeronderscheiding:
a.
Per kano tenminste 200 kilometers te hebben afgelegd.
b.
Tenminste in 2 verschillende provincies gevaren hebben.
c.
Te hebben deelgenomen aan tenminste 1 agendatoertocht
2.
Bronzen toeronderscheiding:
a.
In het bezit van de koperen onderscheiding.
b.
Per kano tenminste 1.000 kilometers te hebben afgelegd.
c.
Tenminste in 3 verschillende provincies gevaren hebben
d.
Te hebben deelgenomen aan tenminste 2 agendatoertocht
3.
Zilveren toeronderscheiding
a.
In het bezit van de bronzen onderscheiding.
b.
Per kano tenminste 3.500 kilometers te hebben afgelegd.
c.
Tenminste in 6 verschillende provincies gevaren hebben
d.
Te hebben deelgenomen aan tenminste 6 agendatoertocht
4.
Gouden toeronderscheiding:
a.
In het bezit van de zilveren onderscheiding.
b.
Per kano tenminste 7.000 kilometers te hebben afgelegd.
c.
Tenminste in 10 verschillende provincies gevaren hebben
d.
Te hebben deelgenomen aan tenminste 10 agendatoertocht.
5.
Platina toeronderscheiding:
a. In het bezit van de gouden onderscheiding.
b. Per kano tenminste 12.000 kilometers te hebben afgelegd.
c. Tenminste in 15 verschillende provincies gevaren hebben
d. Te hebben deelgenomen aan tenminste 20 agendatoertocht.
6.
Diamanten toeronderscheiding:
a.
In het bezit van de platina onderscheiding.
b.
Per kano tenminste 20.000 kilometers te hebben afgelegd.
c.
Tenminste in 20 verschillende provincies gevaren hebben
14
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d.

Te hebben deelgenomen aan tenminste 30 agendatoertocht.

Spelregels
De dag afstand moet tenminste 10 km bedragen.
Voor buitenlandse tochten wordt er uitgegaan voor regio’s of deelstaten
voor de provincies.
Agenda tochten zijn toertochten die op de Toerkalender van het
Watersportverbond staan, of op de toerkalender van een bij de ICF
aangesloten bond.
Digitale registratie van de tochten
De registratie van kilometers, provincies, en agendatoertochten dient
digitaal plaats te vinden via
http://kano.watersporters.nl/toervaren/toerboekje/
Onder de kop Digitale registratie via dit formulier vind je het digitale
invulveld.
De voorkeur gaat uit naar het Digitaal registreren van je gevaren kilometers
maar wil je er ook een papieren boekje bij voor de eigen administratie dan
kan je die aanvragen bij Renate Bongertman f-rbongertman(at)hotmail.com.
De kanovaarder kan zich aanmelden bij Renate Bongertman f-rbongertman(at)hotmail.com als hij/zij denkt in aanmerking te komen voor
een toeristische onderscheiding.
Renate Bongertman.
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