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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
April
Mei

Juni

Juli
Augustus
September

Oktober
December

Dag
15
21-22
10-13
13
18-20
25-30
3
10
10
22
27
3
15
29
19
25-26
2
9
15
23
7
14
9

Activiteit
Linde
Bollentocht, HKV
Kamper Kano Kampeer Klassieker
Deadline Kajak Mei
Pinksterkamp
Trektocht Weser
Reddingsoefeningen
Deadline Kajak juni
Toertocht Friese meren
Midzomernachttocht
Tocht Olst, afsluiting beginnerscursus
Deadline Kajak juli-augustus
Rondje Zwolle
Grevelingenmeer
Naardermeer
Gondelvaart
De Regge
Deadline Kajak september
Werkdag
Veluwerally
Deadline Kajak oktober-november
Dinkel
Deadline Kajak december-januari

Groep
Toer
Toer
Redactie
Toer
Toer
Redactie
Toer
Toer
Redactie
Toer
Toer
Toer
Toer
Toer
Redactie
Toer
Redactie
Toer
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De SOK
In het paasweekend heeft de SOK (SeizoensOpeningsKamp) voor het
eerst plaatsgevonden. Met z'n 15en hebben we de polovelden in de
Cebeco haven gelegd. We hebben er al vroeg in het seizoen een extra veld
neergelegd omdat we met meer leden trainen op de clubavond dan een
paar jaar geleden. En we gaan een extra veld gebruiken voor nieuwe
leden, waaraan apart training gegeven kan worden. En hebben we met
polo materiaal opgeruimd. Daarnaast is de dames kleedkamer wit
geschilderd (in roze schilderen was een 1 april grap). Al het klussen is
bekroond met veeeeel lekkerrrr vlees uit de smoker BBQ van jd,
bierproeverij, en veel gezelligheid rond een vuurtje buiten en later op de
avond binnen vanwege de regen met een aantal kaarsjes. Na de brunch
waren alleen Paul en Kees nog enthousiast om te water op te gaan.
José

Race met de tijd
Normaal denk je bij DKV en een race aan onze wedstrijdkano, of de
eindtijd van misschien een polowedstrijd. Nu is het Jurre die bezig is om
binnen drie maanden na onze NEN 3140 keuring de elektra van DKV op
orde te hebben, 29 April is de einddatum. Het systeem hoort binnen drie
maanden na keuringsdatum foutloos te zijn, dan gaat de keurmeester
terugkomen. Er zijn buizen vast te leggen en stopcontacten te vervangen,
lampen te vervangen, etc. Jurre krijgt wat hulp van enkele leden, als er nog
meer leden zijn die kunnen bijspringen, welkom! Donderdag 12 April komt
er een erkend installateur de gehele groepenkast vervangen. Dan is er de
gehele dag geen stroom. En als alles klaar is, is onze DKV installatie weer
een stuk moderner, makkelijker te bedienen en bovenal veiliger. Hup Jurre!
En Jurre, top zeg, vast bedankt voor je inspanning!
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Het maandelijkse kanopolo overleg was weer
gezellig
Nieuwe ideeën over het betrekken van ouders tijdens jeugdtrainingen zijn
in de maak. Binnenkort op een maandagavond gaan we dit een keer
proberen. En gaan we polsen of er onderscheid de ouders voldoende
behoefte is. Als er toervaarders zijn die op maandagavond ouders willen
begeleiden dan kan je je bij Etina aanmelden. Andere optie is om de
beginnerscursus op maandagavond te organiseren.
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Adoptieklussen
DKV heeft een dun bezette onderhoudscommissie maar heeft wel veel te
doen. De onderhoudscommissie organiseert werkdagen zodat de leden
een steentje bij kunnen dragen aan een schone en opgeruimde
accommodatie. De werkdagen hebben echter een geringe opkomst, de
volgende is pas op 15 September. De schoonmaak van enkele vaak
gebruikte ruimten is al uitbesteed, maar dat is een aanslag op het
verenigingsbudget, dat kunnen we niet verder uitbreiden.
De polo’rs zijn afgelopen winter flink aan het opruimen geweest, hun
verslag in de Kajak laat zien dat werken ook gezellig kan zijn. Daarom
willen we dit jaar we, als experiment, groepen leden uitnodigen specifieke
klussen te adopteren. Dat zijn klussen die we graag willen doen, maar waar
de bar, de onderhoudscommissie of de sportcommissies niet aan toe
komen. We hebben een lijst opgesteld van klussen die slechts geringe
handvaardigheid vragen en die meestal met slechts klein gereedschap of
zeer beperkte onderdelen/ materialen te doen is. De meeste klussen
bestaan uit opeenvolgende acties met begin en eind, wat vooral
doorzettingsvermogen en beschikbaarheid vereist. Wij denken dat adoptie
klussen geschikt zijn voor uitvoering door samenwerkende leden (2-6) die
in samenspraak met de onderhoudscommissie of het dagelijks bestuur
bepalen hoe we de klus aanpakken.
Klussenlijst:
•
Schilderen houten buitengevel
•
Parkeergelegenheid en parkeervakken botenwagens
•
Tenten inventaris groot onderhoud
•
Montage elektrabuizen
•
Grasmaaien en groenwerk
•
Voorterrein ordenen
•
Bordjes/labels maken & monteren
•
Bar ont-rommelen
•
Zithoek (klein) in de kantine inrichten
Leden kunnen natuurlijk ook zelf klussen nomineren, dan bekijken we wat
de ruimte is op de begroting. Zelf bedacht of vanuit de lijst, als je wilt
adopteren, zoek contact met:
Jurre dkvonderhoud@deventerkanovereniging.nl
Siep dkvbestuur@deventerkanovereniging.nl
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Open dag 2018
Zoals jullie misschien weten, organiseer ik (Corrie Nijkamp,
hcnijkamp(at)gmail.com) dit jaar de open dag. Tijdens de ALV kwam de
noodzaak hiervan naar voren en ik heb maar besloten om dit te gaan doen.
Nu is gebleken dat DKV meer leden nodig heeft, dus is deze open dag echt
noodzakelijk.
Daarom wil ik jullie allemaal oproepen om mee te doen en te komen zodat
er genoeg mensen zijn om te helpen en ook om een goed beeld van de
vereniging te geven.
Onderstaande info helpt jullie om enthousiast te worden hoop ik. Aub
verwerk een deel hiervan op uw berichten van facebook en twitter, dat
helpt enorm om de open dag én de vereniging bekend te maken.

Kanoën: een sport voor jong en oud!
Kennismaken met kanoën dat kan op 28 april op de open middag van
13.00 – 16. 00 uur van de Deventer Kano Vereniging Iedereen is welkom
om te komen proefvaren. Stap zelf in de kano en vaar een proefrondje in
verschillende soorten kano`s, onder deskundige begeleiding van onze
leden.
Neem voor de zekerheid droge kleren mee. Verder kun je informatie
krijgen, vragen stellen en rondkijken in ons botenhuis met kantine en
sportzaal. De prachtige locatie van onze vereniging met het uitzicht op de
IJssel is op zich al de moeite waard om te komen kijken…
Enthousiastelingen kunnen tijdens de Open dag meteen lid worden van de
vereniging en inschrijven voor de cursus “Basisvaardigheden kanosport”.
Er zijn 2 groepen (groep 1 vanaf 18 jaar) en (groep 2 = jeugd van 10 tot
18 jaar). In 6 lessen leer je in- en uitstappen in een kano, diverse
peddelslagen en hoe je veilig op de IJssel kunt varen.
Cursussen:
Ben je onder de 18 jaar:
 Jeugdcursus (10-18jaar) 6 lessen vanaf woensdag 9 mei van 18.30-20
uur voor 60 euro.
 Speciaal voor middelbare scholieren is er een stoomcursus kanopolo.
Vanaf donderdagmiddag 24 mei, 11 lessen in totaal 2 keer per week
voor 60 euro. (inschrijven via de scholen of via de website).
Vrijblijvende proeflessen op 14 en 17 mei om 16.15 uur.
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Ben je nieuwsgierig naar kanopolo? Kom eens kijken op de jeugdpolo op
maandagavond om 19 uur.
Voor volwassenen is er:
 De Volwassen cursus toervaren (vanaf 18 jaar) vanaf dinsdag 15 mei
om 19.30 uur, 6 lessen voor 100 euro. Hier hoort ook een kano tocht
over de IJssel naar Olst bij.
 De Kanopolo beginnerscursus: elke woensdagavond vanaf 2 mei. Elke
woensdagavond kun je op proef meevaren. Wil je door? Kom dan 8
keer meevaren voor 60 euro. En elke week krijg je les in een onderdeel
van het kanopoloën en natuurlijk speel je ook een wedstrijdje mee.
Ben je nieuwsgierig? Kijk op www.deventerkanovereniging.nl OF mail naar
info(at)deventerkanovereniging.nl Kijk ook op facebook en twitter.
Kanovaren is een sport met vele gezichten: lekker rustig varen tussen het
riet met toervaren, trektocht maken in Duitsland, records verbreken met
wedstrijdvaren, samen in een team, wedstrijden spelen met kanopolo of je
grenzen verleggen in het wild water varen of met zee kajakken. Er is altijd
wel een kanodiscipline die bij je past. In de cursus van DKV heb je dan de
basistechnieken geleerd en daarna kun je een discipline zoeken die bij jou
past.
Deventer Kano Vereniging heeft plaats voor nieuwe (jeugd)leden
Wedstrijdje?
Ben je graag buiten en houd je wel van een beetje competitie? Loop of lig
je graag vooraan?
Kom wedstrijdvaren bij DKV.
Na een introductiecursus kanovaren ben je welkom in de wedstrijdploeg. Je
kunt gaan varen in 1-, 2- en 4 persoons wedstrijdboten (K1, K2 en/of K4).
De wedstrijdploeg van DKV bevat nu jongeren tussen de 12 en 23 jaar. In
de afgelopen jaren zijn al vele medailles behaald en worden er landelijk
goede prestaties neergezet.
Naast trainingen op kracht, techniek en snelheid ga je mee met
(inter)nationale wedstrijden. De wedstrijdploeg trekt veel samen op en de
weekenden worden begeleid door enkele ouders.
Kanopolo
Sport je liever in een team. Houd je van balsporten en water? Dan is
kanopolo vast iets voor jou!
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Het jeugdteam zoekt nog versterking. We leren je varen, gooien, keepen,
de spelregels en andere technieken. We bouwen aan snelheid, techniek en
samenspelen, zodat je in een team van 5 spelers kunt deelnemen aan
(jeugd)kanowedstrijden. Op een veld van 25 x 35 meter kun je een van de
meest spectaculaire water- en balsporten spelen.
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