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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
Juni
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Dag
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25-26
2
9
15
23
7
14
13-14
9

Activiteit
Midzomernachttocht
Tocht Olst, afsluiting beginnerscursus

Groep
Toer

Opbouw International Canoepolo
Tournament
International Canoepolo Tournament
International Canoepolo Tournament

Polo

Rondje Zwolle
Deadline Kajak juli-augustus
Grevelingenmeer
Naardermeer
Gondelvaart
De Regge
Deadline Kajak september
Werkdag
Veluwerally
Deadline Kajak oktober-november
Dinkel
SeizoensAfsluiting Kanopolo Kamp
Deadline Kajak december-januari

Polo
Polo
Toer
Redactie
Toer
Toer
Toer
Toer
Redactie
Toer
Redactie
Toer
Polo
Redactie

Van het bestuur






De bijzondere ledenvergadering is gepland op woensdag 19 september
vanaf 20.30 uur.
Het bestuur ontving een mail met de vraag waarom de periodieken van
de Kajak niet op de website worden gepubliceerd. Dit is een terechte
opmerking, je weet immers nooit wie je er mee bereikt, en dus zullen
vanaf nu de uitgaven van de Kajak na verschijnen ook weer op de
website worden gepubliceerd.
De kanopolocommissie werkt mee aan de introductieweek van het
HBO en zal op 30 augustus een aantal (kano gerelateerde) activiteiten
organiseren op de Brink
Het zijn vaak zijn stille maanden binnen DKV terwijl er genoeg
activiteiten te bedenken zijn om ook in de wintermaanden de
vereniging actief te houden. De verschillende commissies is gevraagd
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met suggesties te komen. In elk geval willen we het (toer-)varen in de
winter stimuleren, maar dan moet er ook aandacht zijn voor kleding en
materiaal. In dat verband organiseren we een tweedehandsmarkt op de
eerste woensdag in oktober.
Vanuit het bestuur zijn er contacten met de gemeente en een
projectontwikkelaar die ideeën ontwikkelt voor het gashaventerrein en
omgeving. Er zijn nog geen concrete plannen, maar het is goed te
weten dat de DKV als serieuze gesprekspartner wordt gezien en aan
tafel zit. Zodra er iets te melden valt zullen we dat uiteraard doen.
Ook de DKV moet voldoen aan de nieuwe privacywet. In het
huishoudelijk reglement wat in de ALV van 21 maart j.l. is vastgesteld
is in artikel 1.2 geregeld hoe we met privacy omgaan. Een en ander is
nader uitgewerkt in een privacyreglement wat binnenkort ook via de
website beschikbaar is. Kern: Wij
gebruiken persoonsgegevens alleen ten behoeve van de
ledenadministratie en verstrekken deze niet aan derden. We gaan er
vanuit dat leden die deelnemen aan
activiteiten ermee akkoord gaan dat foto’s of bewegende beelden,
genomen tijdens deze activiteiten, in publicaties van DKV worden
gebruikt. Wie dat niet wil kan hiervoor contact opnemen met de
secretaris van de vereniging.
In het kader van de nieuwe privacywet moeten een aantal
aanpassingen plaatsvinden aan bestaande formulieren, bijvoorbeeld
het inschrijfformulier. Hier word momenteel aan gewerkt en deze zullen
komende periode worden ingevoerd.
Deventer is host city van de Nationale Sportweek 2018. De Nationale
Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel om sport te
promoten en mensen te inspireren te gaan bewegen. De sportweek
vindt plaats van 15 tot en met 20 september 2018. DKV heeft haar
bijdrage aan deze week toegezegd, zodra er meer bekend is rond het
programma zal dit worden gedeeld, ongetwijfeld met een oproep om
een actieve bijdrage te leveren.
Peet de Graaf
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Oplevering Veenoordse en Teugse Kolk
12 Juni is er een klein feestje langs de oevers van de Veenoordse kolk.
Dan zal de aannemer het gebied Veenoordse en Teugse kolk opleveren
aan de gemeente. De eindstand van zo’n 8 jaar werk. In de
Cebeco/Meelhaven is er een betonnen trap geplaatst en een
zwaluwenwand. Het resultaat is het mooist zichtbaar vanaf de nieuwe
uitkijkpost, een prachtige plek te bereiken via de dijk, maar ook via een
wandelpoort aan de kop van de Teugseweg. Als wedstrijdvaarders hebben
we nu officieel een geweldig trainingsveld, weliswaar net te kort voor een
1000 meter wedstrijdbaan, maar toch. DKV heeft met de gemeente rechten
en plichten op papier gezet. Na de oplevering zal het eigendom en beheer
van de kolken overgaan naar stichting IJssellandschap. Vast blijft staan dat
de Veenoordkolk, de Teugse Kolk en het omliggende landgebied openbaar
zijn en blijven en voor een ieder te gebruiken.
Wat mogen we wel:
 Kanovaren
 Recreatie en Spelactiviteiten
 De trap en het betonnen looppad naar de kolk gebruiken
 Deze looproute schoonhouden
 Melding maken van gevaarlijke situaties, vuilstort en overlast
Wat mogen we niet:
 Rommel achterlaten
 Overlast creëren voor anderen
 Overnachten
 Het westelijk gebied, de eilanden en de oeverlanden betreden
tussen 15 maart en 15 juli
We wensen iedereen een prettig gebruik!
Siep Littooij
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Pinksterkamp,
Ab en ik willen de leden die mee waren met het Pinksterkamp heel erg
bedanken voor het gezellige weekend, het weer zat donderdag en vrijdag
niet zo mee maar dat verpeste ons gezellig kamp niet!
Iedereen heeft het weekend genoten en alles was geslaagd, zeker die 2e
barbecue 😉
Tot volgend jaar (7/10-juni)!
Ab en Jur

Verslag Pinksterkamp
Donderdag 17 mei:

We kwamen aan en in een mooie hoek van de camping hadden we ons
eigen veld. Tent opgezeten toen zagen we de skelters. De drie die het
hardste liepen, klommen er op en hup, we raceten over de camping en
over de weg.
Vrijdag 18 mei:
Inmiddels waren er al veel mensen gearriveerd en het veld stond al
behoorlijk vol. Het was erg koud, maar dat mocht de pret niet drukken. De
stoersten onder ons hebben gekanood en gezien hoe ontzettend mooi het
gebied wel niet is. Op de foto hieronder zien jullie de organisatiecommissie
in spoedberaad.
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Zaterdag 19 mei:
Het kanoën stond zaterdag in het teken van het overdragen. Het is nu
eenmaal Friesland en Friezen klunen. Maar niet iedere DKV-er was van dat
idee gecharmeerd. Zo waren er de doorzetters die de volle tocht
volbrachten en een aantal die gemakkelijk in de boot bleven en een eigen
route volgden. Met z’n allen hebben we volop genoten van het kanoën, de
natuur, van elkaar en alles wat er daar te zien en te beleven was. ’s
Avonds was iedereen weer verenigd bij een overheerlijke en overvloedige
BBQ. En: de zon brak door en het werd warm.

Zondag 20 mei:
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Het was warm, wat een contrast met de dagen ervoor. Met z’n bijna allen
hebben we wederom een fantastisch mooie tocht gevaren.

Maandag 22 mei:
Het was nog steeds erg mooi weer. De meeste van ons gingen inpakken
en Hans ging op de meest passende wijze terug: met de kano van
Friesland naar Deventer! Hij arriveerde woensdagavond precies op tijd
voor de training.
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Deze foto heeft Hans onderweg gemaakt.
Mathilde Hart en Carolien van der Laan

Kanosprookje. Een waargebeurd verhaal.
Zomaar een dag uit het sprookje van de toervaarder… .
Er waren eens 2 toervaarders. Zij gingen op een gewone zondagmiddag uit
varen. Nadat de bootjes in de Gashaven te water werden gelaten, maakten
zij ene keus…. Gaan we links of gaan we rechts? Omdat de wind uit het
noorden kwam, besloten zij richting Deventer centrum te gaan. De eerste
kilometer ging voortvarend. Weinig beroepsvaart en zo nu dan een klein
scheepje. Ter hoogte van het veerpont werd de rivier wat onrustig. Wellicht
had dat te maken met de harde kermisgeluiden uit de stad en/of de vele
mensen die per pontje het water over staken.
Voorbij de spoorbrug met de immer opbeurende tekst “altijd blijven lache”
kabbelde het water rustig verder en babbelde beide kanoërs er lustig op
los. Onderweg zagen zij een prachtig ganzenpaar met een hele rits met
wat opgeschoten jeugd onder hun toezicht. Bij de haven van Deventer
werden zij opnieuw voor een keuze gesteld, de haven in of verder richting
Terwolde. Eensgezind besloten zij voor Terwolde te gaan. Onderweg
zagen zij veel vissers langs de kant. De meesten groetten gezellig terug.
Bij het stoomgemaal, waarvan zij de naam niet goed konden lezen,
vermoedelijke door de leeftijd van dit varend stel, waanden zij zich in
onbekende wateren. Dit stukje hadden ze nog nooit eerder vanaf het water
gezien. Wel wisten zij dat Sinterklaas in december hier altijd aankomt. Naar
alle waarschijnlijkheid niet in een kajak, maar zij sloten niets uit.
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Op de terugweg probeerden de clubleden nog enkele technieken uit, als
buigen wij naar links als we rechts willen en omgekeerd. Tussen 2
kribbetjes probeerden zij in de boot te blijven zitten en toch met de voetjes
in het water te geraken om enigszins wat af te koelen. Zij hadden namelijk
een spatzeil aan en met deze temperaturen was de binnenkant van de boot
natter dan de buitenkant. Ook testten zij het geleerde uit de kanocursus uit
door stil tussen 2 kribben te gaan liggen en tot de ontdekking kwamen dat
de wijze woorden over de stroming van de IJssel klopte. Tevens kwamen
zij erachter dat het heel handig kan zijn om een petje en een zonnebril bij je
te hebben, ook als de zon niet schijnt. Over insmeren hebben ze het maar
helemaal niet meer gehad.
Ter hoogte van het IJsselhotel werden zij veelvuldig op de foto gezet. Het
kan niet anders dan dat er nu velen zich gaan opgeven voor de
beginnerscursus! Jammer genoeg hadden zij geen sticker van de
Deventer Kano Vereniging op de boot… En schreeuwen naar de menigte
vonden zij geen goed idee.
Even verderop leden zij bijna schipbreuk doordat de ruimte tussen het
water en de keien van de uitlopers van de kribbe toch iets minder groot
bleek dan tevoren ingeschat. Na anderhalf uur waren zij weer terug bij het
vertrekpunt waar zij vrolijk zwaaiden naar de gebruinde man op de boot
van de waterscouts. (Let hierbij vast op het woord gebruind…)
Bijna zou dit sprookje eindigen als een geslaagde zondagmiddagtocht.
Gelukkig ontdekten zij vlak voor de aftocht bij de pontons een ruim lang
geleden overleden brasem, enorm opgeblazen en ogenloos. De kanoërs
dachten dat het vast een goed idee zou zij om deze richting de IJssel te
begeleiden. Zo gezegd, zo gedaan. Zij maakten een vlotje met de dode vis
tussen hen in en gingen al peddelend richting de uitgang van de haven. Tot
hun verbazing sloot daar binnen enkele ogenblikken een lichtbruin gekleurd
uitwerpsel van de mens bij aan. Zij weten tot op heden niet welk mens,
maar hadden wel een bruin vermoeden… Bijna hadden zij de aftocht
geblazen maar hielden moed. Zij hielden maar eenmaal een korte pauze
omdat de ene vaarder bijna stikte van de slappe lach (heeft de gespoten
uitspraak op de spoorbrug toch zin gehad) en de ander van de stank.
Eenmaal weer uit de boot doken zij direct onder de douche. En hadden zij
bij de club van de Deventer Koffie Vereniging een echt sterk verhaal.
En zo eindigde het sprookje alsnog in een nachtmerrie waar nog lang over
gesproken zal worden! In ieder geval door betrokkenen.. Maar zij laten zich
zeker niet weerhouden opnieuw het water op te gaan voor nog meer mooie
avonturen!
Agnes
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Update kanopolocommissie
Dit seizoen is de kanopolo voortvarend van start gegaan. Door het
opstellen van een actielijst, waarvan we elke laatste zondag van de maand
de voortgang bespreken, hebben we al een flink aantal ideeën kunnen
uitwerken en realiseren.
Kanopolo is een vrij ontoegankelijke sport voor beginners. Behalve
balbehendigheid en tactisch inzicht, vormen ook rechtuit varen en overeind
blijven in onze kleine en wendbare kayaks een grote uitdaging voor
onervaren kanovaarders. Om ervoor te zorgen dat zij goed begeleid
worden verzorgen we tot en met september een doorlopende
beginnerscursus. Na een gratis proefles kunnen geïnteresseerden het
kanopoloën voor slechts € 60,00 twee maanden uitproberen. Door middel
van een trainingsschema zorgen we er met wekelijks wisselende trainers
voor dat alle facetten aan bod komen. Voor vragen kunnen beginners
terecht bij onze beginnersbegeleider, Jochem Bossenbroek. We hebben
ondertussen al 5 deelnemers!
Ook voor jeugd van 12 tot 16 jaar zijn we bezig een beginnerscursus te
organiseren onder de pakkende naam "Kanopolo Zomer Experience". We
hebben gemerkt dat dit geen gemakkelijke doelgroep is. Veel jeugd op die
leeftijd doet al een sport, of is niet geïnteresseerd in sport. Ook de
zichtbaarheid van de locatie van onze vereniging, en de naamsbekendheid
van onze discipline, helpen niet.
Ten behoeve van het vaarplezier in verenigingsboten, hebben we een
aantal kayaks bijgekocht. Onze zogenaamde xp3's zijn daarmee uitgebreid
van 4 naar 6 boten waardoor er zowel de jeugd als de beginners nu altijd in
een goeie boot kunnen varen. Via deze weg willen wij de toercommissie
graag nogmaals bedanken voor de budgetruil die de aanschaf mogelijk
heeft gemaakt.
Om de jeugd, en Deventer in het algemeen, bekend te maken met
kanopolo zijn we een social media campagne begonnen. Een
charmeoffensief om de "unique selling points" van kanopolo bij de
Deventer Kanovereniging op de kaart te zetten. Hierbij brengen we behalve
de fantastische plek van onze vereniging, ook onze identiteit in beeld: een
spectaculaire en ruwe teamsport waarbij sportiviteit en gezelligheid hoog in
het vaandel staan. Hiervoor zijn we ook in gesprek met scholen en bezig
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om voor volgend seizoen een promotievideo te maken. Ook het
kanopolomenu op de website krijgt een make-over.
Voor de binding met nieuwe en bestaande leden hebben we daarnaast het
aantal activiteiten uitgebreid. Een Seizoensopening Kanopolokamp (SOKK)
en afsluiting (SAKK), twee extra toernooien voor jeugd en beginners uit het
oosten van het land en eigen klusdagen waarbij we de fysiek zwaardere
klussen van de vereniging adopteren. Als promotieactiviteit nemen we dit
jaar tijdens de HBO-introdagen deel aan een spellenmiddag op de Brink.
De wedstrijddiscipline zal hierbij ook vertegenwoordigd zijn. Bij alle
activiteiten staat naast de sport vooral ook de gezelligheid centraal.
Tot slot willen we de topsportgeschiedenis van Deventer A meer uitdragen.
De jeugd doet dit jaar mee met het Nederlands kampioenschap en Paul
Snijders en Jeroen Dieperink zullen naast hun bondscoachschap een
aantal jeugdtrainingen verzorgen. We hebben op de vrijdagmiddag een
extra trainingsmoment toegevoegd, waarbij Paul Snijders en Alex van 't
Veer onze techniek naar een hoger niveau brengen.
We zijn dus al flink bezig geweest en zijn voornemens de ingeslagen weg
de komende jaren voort te zetten.
De kanopolocommissie
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