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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: Vacant dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.
nl 

Bestuurslid: Paul van der Lee 
Toercommissie 
T 0570 859058 
 

dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl 
 
 

Bestuurslid:  dkvbeheer(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Bestuurslid: Raimond Hof 
Polo 

 

Bestuurslid: Lennard Vaandrager 
Jeugd/Wedstrijdcommissie 

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Commissie: Jurre Diteweg 
Onderhoudscommissie 

dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Trainer:   

Wedstrijd:   

Jeugd: Lennard Vaandrager 
Marius Roeterdink 
 

lennardvaandrager(at)hotmail.com 

Redactie Kajak: Arie van Eijk 
Ineke Pikkerij 
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 evenementen 
Deelname aan activiteiten binnen verenigingsverband is voor eigen risico, wat impliceert 
dat het lid stilzwijgend onderschrijft dat de vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden 
voor ongevallen en / of door schade gemaakte kosten. Een en ander voor zover niet strijdig 
met het Nederlands Burgerlijk Recht. 
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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 

December 21 Lezing Vancouver Island  

Februari 12 Deadline Kajak Februari-Maart Redactie 

April 8 Werkdag  

 9 Deadline Kajak April Redactie 

Mei 7 Deadline Kajak Mei Redactie 

Juni 11 Deadline Kajak Juni Redactie 

Juli 9 Deadline Kajak Juli-Augustus Redactie 

September 10 Deadline Kajak September Redactie 

 16 Werkdag  

Oktober 8 Deadline Kajak Oktober-November Redactie 

December 10 Deadline Kajak December-Januari Redactie 

Nieuwjaarsreceptie en vrijwilliger van het jaar 

De nieuwjaarsreceptie bij de DKV is op zondag 8 januari 2017 vanaf 14.00 uur. 
Het bestuur zal dan de naam bekend maken van de vrijwilliger van het jaar. 
Jullie kunnen je stem uitbrengen door die te deponeren in de stembus die op 
de bar in de kantine komt te staan. 

Het Bestuur 
 

Brandverzekering 

DKV heeft o.a. een inboedelverzekering afgesloten tegen schade als gevolg 
van brand in het botenhuis.  Daar vallen ook de verenigingskano's onder 
(eigendom van DKV). Eigen kano's die door leden gestald zijn bij DKV vallen 
niet onder deze verzekering. Als je wilt dat je eigen kano verzekerd is bij brand, 
dan zul je daar dus zelf een verzekering voor moeten afsluiten. 
 

Het bestuur 
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Lezing Kajaktocht rond Vancouver Island 

 
 
Wij nemen u mee op onze kajaktrektocht in British Colombia Canada. 
We varen rond Vancouver Island een tocht van 1600km langs ruige kusten. 
Op de voet gevolgd door beren en wolven. Waar de Pacific West Coast 
bekend staat als Grave Yard. Kortom een avontuur om nooit te vergeten. 
Woensdag 21 december om 19:30. 
 

Paul en Marian 
 

Nieuwe vloer in de kantine 

Op 29 en 30 december a.s. wordt de vloerbedekking in de kantine 
vervangen. Dit betekent dat de kantine op deze twee dagen niet 
toegankelijk is. Dat geldt ook voor de trainingszaal omdat het meubilair en 
alle overige spullen uit de kantine daar worden neergezet. Woensdagavond 
28 december gaan we de kantine leeghalen, maar dat doen we pas om 
21.30 uur, zodat de bar die avond nog gewoon open is. Dus als je 
woensdagavond 28 december bij de DKV bent, help dan mee met de 
verhuizing zodat we snel klaar zijn. 

Het Bestuur 
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Verlichting van de gashaven 

Circus op zondagmiddag 30 oktober bij DKV. Na 
lang over en weer praten en voorbereiden was ’t 
dan zover:  verlichting boven de gashaven. Maar 
dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Met de 
eerste twee palen ging alles goed dankzij het lage 
water. André W. met z’n klimattributen, die kruipt 
er zo bovenin (hij had vergeten zich als aap te 
verkleden) en J.D met een lange ladder terwijl 
Jurre en Derk en Hendrik onderaan bleven. De 
derde werd al moeilijker, namelijk met de ladder 
op het glibberige vlot, wel eerst vastgebonden om 
te voorkomen dat hem ’t zelfde lot was beschoren 
als Frans vorig jaar. 
Maar toen de vierde. Eerst met een bootje met z’n 
allen inclusief alle spullen naar de andere kant. 
Toen de ladder rechtop tegen de paal, terwijl deze 
in de boot stond en hun tweeën weer naar boven. 
Het is maar goed dat Loes het niet gezien heeft, 
dan was ze vast jaloers geworden vanwege de 
manier waarop Jeroen die paal omhelsde. Het 
laatste wat ik me afvroeg was of die knapen 
kattenogen hadden, ’t was namelijk al praktisch 
donker en moesten ze nog weer terugvaren, nog 

wel zonder verlichting. Dit alles vond plaats onder ’t wakend oog van Lotte 
(de jongste dochter van André). 
En die eerste woensdagavond was er, ondanks dat er nog maar twee 
lampen brandden, al een zee van licht. 

           Ab 
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Afscheid André Hartgers 

Na een lidmaatschap van meer dan 22 jaar bij de DKV ga ik mijn 
lidmaatschap van deze mooie vereniging per 1 januari 2017 opzeggen. De 
aanleiding daarvoor is dat Marja en ik begin dit jaar besloten hebben weer 
terug te keren naar onze geboorteplaats Ede waar wij vanaf 1 september 
dit jaar weer zijn gaan wonen. De mooie momenten die wij in de achter ons 
liggende jaren bij de DKV hebben beleefd zullen wij nooit vergeten. 
 

Veel toertochten mocht ik, vooral in mijn beginperiode maar ook daarna, 
voor de leden van de DKV organiseren. Het vrijwilligerswerk binnen de 
toercommissie was vele jaren de rode draad die op mijn lidmaatschap een 
speciale indruk heeft gemaakt.  
Veel werk dat door de leden erg gewaardeerd werd en waar ik zelf erg van 
heb genoten. 
Zo ook de jarenlange deelname aan de Veluwe Rally met als hoogtepunten 
het tot tweemaal toe succesvol uitvaren van de 100 km, samen met Henk 
Duinker. 
De jaarlijks terugkerende reddingsoefeningen en eskimoteercursussen 
waren erg nuttig en waardevol om aan deel te nemen. 
 

 
Molen ’t Hoog- en Groenland te Baambrugge tijdens de toertocht bij 

Abcoude 
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Met name mijn deelname als de DKV-penningmeester aan de organisatie 
van het eerste internationale polotoernooi in 2012, samen met de helaas 
veel te vroeg overleden voorzitter Ans Vriendts, heeft grote indruk 
gemaakt. 
 

De vele gezellige verenigingsavonden en bijzondere persoonlijke contacten 
zullen ons altijd bijblijven. 
De band met de DKV zal door onze verhuizing wat ons betreft niet definitief 
verbroken worden. 
We blijven graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de 
vereniging en komen zo af en toe graag nog even langs op de 
woensdagavond of zondagmiddag. 
 

Voor mij komt de kanosport hiermee niet ten einde. Zoals het er nu naar uit 
ziet ben ik met ingang van het nieuwe jaar lid bij de Wageningse 
Kanovereniging “De bovenste Polder”. Wie weet kunnen  we t.z.t. eens een 
gezamenlijke (toer)tocht gaan varen. 
 

Bedankt voor de mooie tijd bij de DKV, 
 

André en Marja 
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