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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 

Juni 25 Ruiten Aa Toer 

Juli 1-2 Internationaal Kanopolo Toernooi Polo 

 9 Deadline Kajak Juli-Augustus Redactie 

 9 Stadsgrachtentocht, locatie volgt later Toer 

Augustus 26-27 Toertocht Giethoorn  

September 2 Linschoten Toer 

 9 Werkdag  

 10 Deadline Kajak September Redactie 

 16 Werkdag  

 17 Linde Toer 

 24 Veluwerally  

Oktober 8 Deadline Kajak Oktober-November Redactie 

 15 Dinkel Toer 

November 4 Landelijke Kanodag  

December 10 Deadline Kajak December-Januari Redactie 

 

Kanopolotoernooi 2017 

Voor de zesde keer organiseert de Deventer Kano Vereniging het 
internationaal kanopolotoernooi. Op 1 en 2 juli a.s. komen wederom vele 
kanopolotoppers naar Deventer. 
 
Het toernooi wordt gespeeld op drie velden in hoofd- en eerste klasse, vele 
teams hebben zich ingeschreven. Per klasse strijden maximaal 16 teams 
om de eerste plaats. Deelnemers komen dit jaar uit België, Duitsland, 
Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Nederland. Hiermee is de top van het 
Europese Kanopolo (en verder) in Deventer aanwezig en daarmee beloofd 
het een spectaculair kanopolo weekend te worden. 
 
DKV komt aan de start met 2 teams; haar jaren aan de top staande 
Hoofdklasse team (8x Europees kampioen, 13x Nederlands kampioen). 
Het eerste klasse team bestaat uit oud-hoofdklasse spelers en talentvolle 
recreanten. 
 
De wedstrijden worden gevaren in de Cebecohaven bij de Deventer Kano 
Vereniging op 3 speelvelden op zaterdag 1 juli van 9 tot 19 uur en op 
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zondag van 9 tot 15.30 uur. De finales op zondag 2 juli worden gespeeld 
tussen 14 uur en 15.30. Iedereen is zijn beide dagen welkom  bij de 
wedstrijden op het terrein van DKV, einde Gashavenstraat (afslag na de 
sluis richting Zutphen). 
 
Het toernooi levert spectaculaire wedstrijden en 24 uur per dag 
gezelligheid, met meer dan 25 deelnemende teams en zo'n 200 spelers. 
We verwachten een even gezellig toernooi, mede door de inzet van de vele 
vrijwilligers van DKV. 
 
Kanopolo is een spel dat gespeeld wordt met kleine wendbare kano's op 
een veld van 23 bij 35 meter. Het doel hangt 2 meter boven het water. De 
bal mag gespeeld worden met de hand en met de peddel. Elk team speelt 
met 5 spelers (max. 3 wissels). Een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten. De 
wedstrijden zijn snel, dynamisch en op het hoogste niveau zeker 
spectaculair. 
 
Meer informatie over het kanopolotoernooi vind je op: 
www.deventerkanovereniging.nl 
en op www.canoepolodeventer.nl 
Meer over kanopolo: http://kano.watersporters.nl/kanopolo/ 
 

 

http://www.deventerkanovereniging.nl/
http://www.canoepolodeventer.nl/
http://kano.watersporters.nl/kanopolo/
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Kanopolotoernooi BBQ  op 1 juli 

Zoals elk jaar hebben we op de zaterdag van het kanopolotoernooi onze 
barbecue.  
Wil je daaraan deelnemen? Van te voren aanmelden bij Inge: mail haar 
met je naam en het aantal personen naar: ingehospers(at)gmail.com. 
Inge zet je dan op de lijst. 
Geen mail: Vertel het dan aan Inge. 
Vegetarisch: Let op dat je dat bij je aanmelding aangeeft. 
Kosten: 10 euro per persoon te voldoen op 1 juli bij het 

ophalen van je voucher. 
Ophalen vouchers: bij de bar en de vrijwilligerscoördinator tegen 

betaling en alleen mogelijk als je van te voren 
aangemeld bent (en op de lijst staat). 
 

 
 

mailto:ingehospers@gmail.com
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“Ledenlijst” voor Toervaarders 

Wil jij ook wel eens een toertochtje meevaren, of anderen benaderen om 
samen te varen? Lastig als je dan iemands mailadres of telefoonnummer 
niet weet.  
Daarom is er een nieuw initiatief. Een soort ledenlijst, voor wie dat wil. Hoe 
werkt het? 
Als jij op de lijst wilt stuur je jouw gegevens naar mij op. Ik voeg je dan bij. 
De lijst is digitaal. Je krijgt een link toegestuurd waarmee je de lijst op 
internet kan bekijken. Zo kan je benaderen wie jij wilt en wordt je 
makkelijker benaderd door anderen.  
Voor wie dat wil kan een papieren versie worden uitgedraaid. 
 
Meedoen? Stuur mij een mailtje (of geef me je gegevens op papier op 
woensdagavond). Irene(at)talentalive.nl 
 

Irene 

Kanocursus 2017: tochtje Olst van 14 juni wordt 

verplaatst 

Ook dit jaar is er weer een kanocursus voor beginners, dit jaar met 8 
deelnemers. 2 Hebben les gehad van Irene, omdat de dinsdagavond niet 
goed uitkwam. De andere 6 volgen de lessen op dinsdagavond. 
Als afsluiting van de kanocursus varen we sinds enkele jaren op 
woensdagavond naar Olst. Op deze manier kunnen cursisten en DKV-
leden kennis met elkaar maken. 
 
De bedoeling was om de laatste les op 13 juni te geven met aansluitend 
tochtje Olst op 14 juni. 
Door het onstuimige weer op 6 juni is die les niet doorgegaan, dus de 
cursus is nog niet klaar op 14 juni. Daarom wordt het tochtje Olst verplaatst 
naar een nog nader te bepalen datum in juni. 
Hou de whatsapp-toergroep in de gaten. 
 
We zoeken nog iemand die de organisatie van de avond op zich wil 
nemen: aanmeldingen en auto's en aanhangwagen regelen. Lijkt je dat 
leuk: zeg het Paul vd Lee of Etina 
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Foto/Mediawedstrijd 

Onze DKV Foto/mediawedstrijd heeft al enkele inzendingen ontvangen en 
gescout. Nu de zomer er aan komt hopen we op meer, inzenden kan nog 
tot eind oktober 2017. Sorry, er was een fout ingeslopen bij het mailadres, 
het juiste adres is : dkvfotomedia(at)gmail.com 
Hoe moet je inleveren:  

 Stap 1:Publiceer. Werk met de scouts/coaches om je mediaproduct of 

een link ernaartoe te (laten) plaatsen, ergens op  

www.deventerkanovereniging.nl  

 Stap 2 Nomineer. Stuur je foto of mediaproduct in een mail naar 

DKVfotomedia(at)gmail.com met daarin een (share)link naar de 

internetlocatie waar het zien is 

We zien uit naar inzendingen en nominaties!   

http://www.deventerkanovereniging.nl/nieuws/foto-media-wedstrijd-2017.html
mailto:dkvfotomedia@gmail.com
http://www.deventerkanovereniging.nl/
mailto:DKVfotomedia@gmail.com
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 Meer info: http://www.deventerkanovereniging.nl/nieuws/foto-media-
wedstrijd-2017.html 
Vr groet, mede namens de hele Jury: Paul v.d. Lee, Lennard Vaandrager, 
Raymond Hof, Etina v.d Sluys, 

Siep Littooij 
 

Gespreksavonden 

In de maand mei hebben we maar liefst drie avonden vergaderd over het 
samen lid zijn van DKV en de gezelligheid voor en na de sportmomenten, 
over de organisatie van de toervaart discipline en de polo discipline. De 
avonden waren intensieve discussies die aangeven dat de vereniging 
springlevend is en dat mensen zich willen inzetten. Op die avonden zijn 
twee mensen opgestaan die deze disciplines willen vertegenwoordigen in 
het bestuur. Voor de toer is dat Martijn Bakker, voor de polo is dat Joost 
van Hoof. In het bestuursoverleg van Juni gaan we de discussiepunten uit 
de avonden ook bespreken, zoals de wensen voor activiteiten van de 
vereniging, over rol en taakverdeling tussen bestuur en commissies, over 
onderlinge communicatie en over vrijwilligersbeleid.  
Daarna is het al zomer, voor iedereen dus ook voor bestuursleden, een tijd 
om te genieten van water en kanosport. In het najaar begint het 
bestuursseizoen en pakken we de draad verder op. Wordt vervolgd. 

Siep Littooij 

Landschapsarchitectuur 

Studenten van de Universiteit Wageningen maakte op 2 mei 2017 vanuit 
het clubgebouw van de Deventer Kano Vereniging, onder begeleiding van 
beeldend kunstenaar Paul de Kort, deze schetsen als onderdeel van hun 
universitaire opleiding landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Een 
bezoek aan de Deventer Kanovereniging maakte onderdeel uit van de 
tekencursus waarbij ook landgoed De Haere in Olst en het Havenkwartier 
in Deventer zijn bezocht. 
In volgorde: schets 1&2: Eline van Remortel, schets 3: Louise Cappelle-
Burny, schets 4: Marthe Haringsma, schets 5: Maud van der Elzen, schets 
6: Daan Laansma  
 
 
 

http://www.deventerkanovereniging.nl/nieuws/foto-media-wedstrijd-2017.html
http://www.deventerkanovereniging.nl/nieuws/foto-media-wedstrijd-2017.html
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