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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
Maart
April

September

Dag
18
21
2
7
8
21-22
15

Activiteit
Dinkel
ALV
De Rijp
Werkdag
Deadline Kajak April
Bollentoch, HKV
Werkdag

Groep
Toer
Bestuur
Toer
Redactie
Toer

DKV zoek versterking.
De ALV 2018 is al weer in zicht, 21 Maart is het zover. Een vergadering
waarin we als bestuur afscheid gaan nemen van Jan de Greeff als onze
secretaris, na zo’n tien jaar in die functie. Jan heeft zich steeds zo
verdienstelijk gemaakt dat het moeilijk is geworden om zijn plek in te
nemen, maar toch, we zijn op zoek naar een vervanger! Wie wil DKV vanuit
het dagelijks bestuur mede vorm geven?
Een secretaris houd zich bezig met hoe het bestuur werkt en organiseert
de verenigingszaken. Belangrijk is om de bestuursvergaderingen op te
zetten en verslag van te doen. Het is de secretaris die de communicatie
naar de leden verzorgt en dus ook signalen vanuit de leden doorgeeft
binnen het bestuur. De commissies krijgen meer belang, waardoor de
secretaris zich kan richten op andere zaken. Besturen met visie betekent
ook samen keuzes maken voor de toekomst van de vereniging, o.a.
vormgeven van de organisatiestructuur. Een tijdsbelasting van een avond
per week vond Jan de limiet, anders is er geen tijd meer om te varen.
Jan deed ook sleutelbeheer en ledenadministratie, dat zijn taken waarvoor
wij nu op zoek zijn naar twee mensen die dat op zich willen nemen.
Regelmatig contact met leden, bv mails beantwoorden en een spreekuur
en wat werk achter de computer telt ongeveer op tot zo’n twee avonden per
maand.
Geachte leden, er zijn meer dingen te doen in de vereniging, bij de ALV
presenteren we een plan van aanpak voor toekomstgerichte renovatie. Dat
plan kan alleen doorgaan als we genoeg vrijwilligers hebben, dus meld je
bij Siep, Marten of de nieuwe secretaris als je wat wilt bijdragen. Ook als je
wat wilt doen voor de jeugd, voor onderhoud, de website of de Kajak, zeer
welkom.
Bestuur
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Kanopolo klus dag
Kanopoloërs houden van vuur!

Dus besloten we een tweede werkdag te organiseren op 16
december om het houthok aan te vullen. Motorzagen, kloven,
logistiek, iedereen droeg zijn houtblokje bij. Daarnaast was deze
middag ideaal voor de winter voorbereidingen, waaronder het
controleren van de vlotten en het op de kant halen van de goals
uit het zomerspeelveld, want de drijvers zijn aan onderhoud toe.
Toevallig had het kanopolo Deventer A team op dezelfde dag hun
seizoen afsluiting, dus konden zij mooi helpen en wij tussendoor
genieten van hun wedstrijdjes.
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Na het klussen was er zelfgemaakte erwtensoep in het clubhuis.
En hebben we daarna de avond voortgezet bij DAVO bieren,
waar we Deventer A ook weer tegen kwamen. Kortom volop
Kanopolo gezelligheid.

José
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Paasbrunch en schilderen
Hulp gezocht om de dames kleedkamer in deze kleuren te schilderen op
1ste paasdag, tijdens seizoensopeningkamp (sok) van de kanopoloërs. We
starten 11 uur, aanmelden niet nodig. Wij zorgen voor voldoende schilder
spullen en paasbrunch.

Etina, inge en Jose

Trektocht Wezer
Het is de bedoeling om op vrijdagavond 25 mei te vertrekken voor een
trektocht over de Wezer tot en met 30 mei.
De Wezer heeft een stroomsnelheid van 5 km per uur maar als de
waterstand hoger wordt is de stroomt het veel sneller. Wij haalden toen met
de hoge waterstand een vaarsnelheid van 16 km per uur.
Als die grote hoeveelheid sneeuw die deze winter in de alpen is gevallen
in April/mei gaat smelten zit de kans op hoog water er in. Bij een hogere
waterstand van 3.80 - 4.20 wat Frans en ik vorig jaar juni hadden wijken
we uit naar iets anders.
De rivier is de grootste Duitse rivier die in Duitsland zelf begint. De Wezer
ontspringt bij Hann. Münden. Hier komen de Fulda en de Werra samen en
gaat verder als de Wezer. De Wezer ligt bijna geheel in de deelstaat
Nedersaksen en is 730 kilometer lang.
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Een brede rivier die kalmpjes stroomt in allerlei kronkelingen door een
gevarieerd landschap vol poëzie. Langs donkere beboste bergen met steile
hellingen en langs zacht glooiende heuvels, langs historische
vakwerkstadjes en sprookjes achtige burchten en kastelen Het romantische
Wezerbergland maakt de Wezer tot een sprookjesverteller. Zo beginnen de
wereldberoemde sprookjes die de gebroeders Grimm meer dan 100 jaar
geleden hebben verzameld en opgeschreven. Vele van de
sprookjesfiguren hadden hun thuis in de geheimzinnige streek langs de
Wezer. Doornroosje slaapt nog steeds op de Sababurg, Assepoester stamt
uit Polle, in de historische stadskern van Hameln blies de rattenvanger op
zijn fluitje. En het sprookje van de Bremer stadsmuzikanten.
Het mooiste sprookje is de natuur!
De Wezer doorkruist een fascinerend landschap met een wisseling van
steile rotsen en liefelijke dalen, natuurparken met uitgestrekte gemengde
bossen, waar Valkruid (arnica) en orchideeën bloeien, en waar ijsvogels,
watermerels, reigers, zwarte ooievaars en vleermuizen hun thuis hebben.
Vrachtvaart vind je niet op de Wezer wel vele pondjes die met een kabel
naar de overkant worden getrokken.
Het plan is om de vrijdag eind van de middag naar het eindpunt van onze
tocht te rijden en dat is Hameln om daar een auto achter te laten, omdat
het openbaar vervoer langs de Wezer slecht is. Misschien zijn er ook wel
deelnemers die al eerder op de dag weg kunnen
en dit al vast uit kunnen voeren. Wij moeten tot nu toe de vrijdag nog
werken.
Deventer Hameln is 247 km ongeveer 2 uur 30 min.
Daarna doorrijden naar Hemeln van waaruit we de volgende dag aan onze
trektocht beginnen.
Hameln naar Hemeln is 100 km ongeveer 1 uur 35 min.
Eventueel kunnen we er voor kiezen om elke avond een auto te
verplaatsen naar de eerstvolgende overnachting. Maar dit kost het
s’avonds de nodige tijd om de auto’s weer op te halen en te verplaatsen
naar de volgende stek. Bovendien is het dan geen echte trektocht! Zie
voor de planning van de tocht op de volgende pagina.
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Tijdens de dagtochten en avond nemen we de tijd om de mooiste
historische vakwerkstadjes te bezichtigen.
Dag 1 Hemeln naar Badkarls hafen 31 km
Dag 2 Badkarls hafen naar Hoxer
23 km
Dag 3 Hoxer naar Bevern/Grave
31 km
Dag 4 Bevern/Grave naar Hameln
36 km
Dag 5 hebben we dan om Hameln te bekijken, spullen in te
pakken en eind van de dag richting huis te vertrekken wat 2 uur 30
min rijden is.
De camping waar we starten is al besproken, voor rest van de
overnachtingen is ook een aanvraag gedaan maar nog niet bevestigd. Op
zich hoeft het geen probleem te zijn omdat er campings genoeg zijn langs
de Wezer en ons traject. Wel betekend mochten we niet op een camping
terecht kunnen dat we misschien wat verder moeten varen op die dag.
We varen alle dagen met bepakking, tent, kleding en rantsoen. ( Onderweg
zijn de nodige winkels om wat eten te slaan) maar neem altijd 1 of twee
nood rantsoen mee
Elke dag vertrekken we weer om 9.00 uur.
Heb je zin om mee te gaan geef je dan voor eind april op via mail: f-rbongertman(at)hotmail.com
Wie kunnen er mee? Als je de wat langere dagtochten vol kan houden, de
kano in balans kan houden want met een snelle stroomsnelheid is
zwemmen een probleem, aan kunnen landen met een snelle
stroomsnelheid door middel van het keerwater gebruik te maken.
Want ook tijdens de tocht kan de waterstand enorm snel hoog worden.
Geef ook even aan of je kan rijden.
Kosten voor deze trektocht worden kosten dekkend met elkaar verrekend.
Renate
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Crowdfunding voor Kanoboek
Ik hou van het maken van kajaktochten en ik hou ervan om kajakverhalen
van anderen te lezen. Die reisverhalen ben ik gaan verzamelen en met een
vormgever en redacteur maken we daar nu een mooi boek van.
Omdat de drukkosten behoorlijk in de papieren lopen, ben ik een
crowdfund actie begonnen om de oplage van 400 boeken te financieren.
Het is een boek met een aantal foto’s en de mooiste kajakverhalen van
veel verschillende kajakkers (waarvan er zeker een aantal zijn die u ook
zult kennen).
Donateurs van €18 of meer krijgen het boek thuis gestuurd en de
opbrengsten van de boeken bij diverse verkooppunten doneer ik namens
alle schrijvers aan de Marker Wadden, een nieuw natuurproject.
In de toekomst zijn de Marker Wadden ook een mooie kajak bestemming.
Van Natuurmonumenten hoorde ik dat daar ook een veldje wordt
aangelegd voor trekkerstentjes en elke gedoneerde 100 euro is goed voor
5m2 grond.
Rein Hazewinkel
(lid van KV Zeeburg)

Toerprogramma 2018
Op woensdag 7 februari jl. zaten 13 toervaarders bij elkaar om samen een
toerkalender voor 2018 op te stellen. Het resultaat is nog niet definitief. Niet
iedereen die een tocht wilde organiseren kon aanwezig zijn. Onderstaande
is daarom een soort voorpublicatie van de definitieve toerkalender, waarin
nog veranderingen kunnen optreden. Maar er staat voldoende aan mooie
plannen in om duidelijk te maken dat we in 2018 weer volop kunnen
genieten van leuke kanotochten. Onze doelstelling van minstens één
verenigingstocht per maand wordt ruimschoots gehaald. We wilden jullie
daarom alvast inzicht geven in de voorlopige toerkalender. Er blijft altijd
plaats voor meer tochten, zeker met een specifieke doelgroep (variërend
van Canadees tot wild water en van natuurbeleving tot stadstocht).
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De voorlopige toerkalender voor 2018 bevat:
18 maart, De Dinkel, De traditionele opening van het vaarseizoen op dit
prachtige Twentse riviertje.
2 April (tweede paasdag), Rondom "de Rijp", Jaarlijkse kanomarkt in
Wormerveer en een toertocht in de Noord Hollandse polders.
21 en 22 April, Bollentocht, HKV (Haarlem) organiseert de bollentocht.
Geen verenigingstocht, maar we willen wel samen inschrijven en vervoer
regelen.
29 April, De Linde, Een rustig stromend riviertje op de grens van Friesland
en Drente.
10 - 13 mei, Het hemelvaartsweekend, Houden we vrij voor de Kamper
Kano Kampeer Klassieker.
18 – mei, Pinksteren, Zie ook de aankondiging elders in dit blad.
25 - 30 mei, Trektocht over de Weser (in Duitsland), Zie ook de
aankondiging elders in dit blad.
3 juni (onder voorbehoud), Reddingsoefeningen buiten, We willen samen
oefenen met reddingstechnieken, slepen, scullen en eskimoteren in het
zandgat.
10 juni, toertocht op de Friese meren, De Friese meren blijven terecht een
Mekka voor de watersport in Nederland.
22 juni, Midzomernachttocht, Omdat we de langste nacht van het jaar
optimaal willen benutten varen we 's avonds van Zutphen naar Deventer.
27 juni, Tocht naar Olst, Een korte toertocht op woensdagavond waarmee
we de deelnemers aan de beginnerscursus verwelkomen in de vereniging.
15 juli, Rondje Zwolle, Een tocht door grachten en wateren rondom Zwolle.
29 juli, het Grevelingenmeer, Een grootwater tocht op de Zeeuwse
wateren.
19 augustus, het Naardermeer, Een mooie rondtocht langs Muiderslot en
Naardervesting over de Vecht, het Naardermeer en de Karnemelksloot.
25 - 26 augustus, Gondelvaart Giethoorn, We combineren een bezoek aan
de Gondelvaart in Giethoorn met een paar dagen ontspannen varen in de
Wieden.
2 september, De Regge, De Regge is bevaarbaar vanaf even voorbij
Ommen (waar ze van de Vecht afsplitst) tot ongeveer Rijssen.
23 september, De Veluwerally, De jaarlijkse Veluwerally viert dit jaar een
jubileum en start opnieuw vanuit Deventer.
14 oktober, De Dinkel, Zoals we het vaarseizoen begonnen, sluiten we het
ook weer af met een rustig tochtje over de prachtige Dinkel.
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Pinksterkamp
Lekker kamperen in je tent, caravan of camper, twee of drie dagen heerlijk
(relaxed) kanoën, barbecueën, samen of apart koken/eten, bij elkaar zijn in
de GKV kantine....
Oftewel: een gezellig weekend met DKV leden onder elkaar. We kennen bij
DKV al jaren een geslaagd Pinkster-kanoweekend!
Het Pinksterkamp is dit jaar bij GKV, de Groninger Kano Vereniging te
Haren.

Ga je mee? Geef je voor 18 april op bij Ab Kolkman (zie ook de inschrijflijst
bij DKV)!
Wil je de kano op de trailer meenemen? Geef dit dan aan bij de opgave.
De kanotrailer gaat mee maar heeft beperkte capaciteit, dus het is van
belang dat we duidelijkheid hebben over het aantal kano’s wat met de
trailer mee moet.
Het kanotransport op de trailer is voor eigen risico.
De kosten voor het kanovervoer is per plaats €4,- voor heen- en terug,
€2,50 bij een enkele reis.
Let op!! Zelf op- en afladen (woensdagavond laden, donderdag vertrek).
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Kampeerkosten: nog onbekend.
Locatie: GKV Haren (Groningen)
BBQ: zaterdagavond (vergeet je BBQ dus niet ;) )
Opgave: bij Ab Kolkman of de lijst bij DKV (voor 18-april)
Samen koken? Geef bij Ab / op het formulier aan wat je wilt
Toercommissie

Voorjaarsschoonmaak
Ook dit voorjaar hebben we weer een werkdag gepland en wel op zaterdag
7 april. Elk jaar is er weer veel te doen, dus we zien je graag meedoen; ook
als je twee linkerhanden hebt kunnen we je hulp goed gebruiken! Er is altijd
wel iets passends te doen.
We ontvangen je zaterdag 7 april vanaf 9 uur (9-12 u, 13-16 u of de hele
dag); de koffie staat dan klaar.
De lijst met de klussen hangt dan klaar; je kunt zelf kiezen welke klus je op
je wilt nemen. Noteer dan gelijk even je naam er bij zodat voor iedereen
duidelijk is wie wat doet.
Wegens beperkt gereedschap bij DKV verzoeken we je om -indien
mogelijk- eigen gereedschap mee te nemen.
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We zouden het fijn vinden om na de lunch nog een aantal uurtjes door te
gaan, tot ongeveer 16u. Rond 15:30u ruimen we gezamenlijk op.
Zien we jou zaterdag de 7e op de werkdag?
De polo commissie houd de werkdag op zaterdag 31 maart en mocht je
dan kunnen ben je natuurlijk ook welkom.

Namens de onderhoudscommissie,
Jur Diteweg
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