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Locatie clubgebouw :Gashavenstraat 9, Deventer 
 
Postadres: Postbus 6216 
 7401 JE Deventer 
Coordinaten: 52°14'36.67"N -   6°10'1.67"O 
Website: www.deventerkanovereniging.nl 
 
Opgericht: 1 januari 1933 
Aangesloten bij het Watersportverbond. 
Goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 71, 14 februari 1967. 
 

Bestuur:   

Voorzitter: Siep Littooij 
T 0570 652781 
 

dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl 
 
 
 

Secretaris: Jan de Greeff 
T 0575 492048 

dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl 

Penningmeester: Marten van Eerten dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.
nl 

Bestuurslid: Paul van der Lee 
Opleidingen 
T 0570 859058 
 

dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl 
 
 

Bestuurslid: Mark Greveling 
Wedstrijdcommissie 

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl 
 

   

Commissie: Jurre Diteweg 
Onderhoudscommissie 

dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Jeugd: Lennard Vaandrager 
Marius Roeterdink 
 

lennardvaandrager(at)hotmail.com 

Redactie Kajak: Arie van Eijk 
Marcel van Maaren 

dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl 

Website:  dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl 
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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 

November 4 Landelijke Kanodag  

December 10 Deadline Kajak December-Januari Redactie 

 

Kanocursus 2017 

Aan mij de eer een stukje te schrijven over de afgelopen 
kanocursus, gegeven door Etina. 
Ik denk namens alle cursisten te kunnen spreken als ik zeg dat 
we hebben genoten, gelachen en veel hebben geleerd. Het 
was fantastisch! 
Bijna 2 maanden geleden ben ik in Deventer komen wonen; 
onder andere heerlijk lopen langs de IJssel en sinds kort ook 
op de IJssel! Wat een genot! 
Ik zag een kanovaarder heerlijk peddelend door het water 
gaan, mijn volgende stap was gauw gezet: een mailtje naar de 
kanovereniging en even later een reactie van Etina! 
De cursus is al weer voorbij, nu komt het neer op ervaring 
opdoen op de IJssel. 
Etina heeft ons geloosd van haven naar IJssel en terug, 
iedereen heeft de techniek aangeleerd gekregen. De een wat 
sneller dan de ander, ook daar was ruimte voor. 
Met veel geduld, humor en een bult ervaring heeft ze ons de 
beginselen van het kanovaren aangeleerd. 
Namens alle, dat weet ik wel zeker, cursisten: 
Etina en alle andere ondersteuners, Hartstikke bedankt!!! 
 

Irma 
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Filmmateriaal gezocht 

André Wijers heeft afgelopen jaar wat gefilmd en er zal vast nog wel meer 
filmmateriaal zijn. 
Kunnen we dit verzamelen en tot een DKV-promotie film monteren? Alles is 
welkom! 
Dus, ik zoek digitaal filmmateriaal van goede kwaliteit en iemand waarmee 
ik het samen kan monteren… 
Je kan mij bereiken via: kano(at)diteweg.org 

Jur 
 

Veluwe Rally 2017 

Deze keer was DKV wel betrokken bij de organisatie. Wat ergens ook wel 
logisch is, zoals de bewegwijzering en op zaterdag proefvaren in ons 
ouwekikkergat De Worp, dat was voor ons Hovenbewoners onze speeltuin. 
En de mogelijkheid om te leren kribbetjevaren. Dit alles onder het genot 
van een heerlijke verse kop koffie of thee. Op de camping was het al 
gezellig druk met de nodige oude vrienden en bekenden. 
En dan Zondag, de wereld was erg klein door de zeer dichte mist, met ’t 
gevolg dat er weer eens nog niet gevaren kon worden. Bij DKV was het 
daardoor gezellig druk met al die wachtenden, totdat Cyta eindelijk een 
belletje kreeg dat er gestart mocht worden. Het was inmiddels 12 uur, ‘t 
betekende wel dat het te laat was voor de 80 km vaarders, die zouden dan 
te laat in Kampen aankomen, zodat ook zij uitweken naar de 50 km. En 
vanaf dat moment werd het prachtig nazomerweer. 
Een leuke bijkomstigheid is dat DKV de prijs voor de meeste deelnemers 
kreeg. Dan wil ik nog de organisatie bedanken voor dit mooie evenement, 
in ’t bijzonder Cyta, ondanks dat het voor haar de eerste keer was, is alles 
prima verlopen. 
 

Ab Kolkman 
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