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Ons team van jeugdbegeleiders staat in voor alles wat te maken heeft 
met de jeugdwerking (organisatie van activiteiten, communicatie met de 
ouders, afspraken met de jeugdleden, afname van brevetten …). Twee 
van onze lesgevers zijn in het bezit van het diploma 'Initiator Kano/Kajak' 
van de Vlaamse Trainersschool (VTS) van Sport Vlaanderen. 

Opgesteld 
door het 
jeugdteam 
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 Deinse Kajak Club VZW Jeugdafdeling DKC  

Hellestraat 22, B1 Arno Corijn 

9800 Deinze Bruno Simoens  

www.deinsekajakclub.be  Lynn Van Caeneghem  

 

Jeugdwerking Deinse Kajak Club  

Beste jeugd en ouders, 

 

De jeugdwerking van de Deinse Kajak Club vzw is na 2 jaar tijd enorm 

gegroeid. Wij hebben nu een 30-tal jeugdleden die samen een toffe 

jeugdgroep vormen. Sinds vorig jaar hebben we een extra begeleider, Lynn 

Van Caeneghem, in ons jeugdteam mogen verwelkomen.  

Ons eerste jaar met de vernieuwde jeugdwerking zit er op. Het opsplitsen in 

twee groepen op basis van leeftijd lijkt voor ons een geslaagde beslissing. 

In de loop van 2016 deden we nog enkele ideeën op voor een nog betere 

jeugdwerking. 

Dus tijd om jullie de jeugdwerking 2017 voor te stellen. 

Jeugdwerking Deinse Kajak Club V2.0 
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1. Wat verandert aan de huidige jeugdwerking? 

 
De grootste aanpassing tegenover de vorige jeugdwerking is dat we de groepen 

nu enkel indelen op basis van leeftijd en niet meer volgens niveau, om te grote 

leeftijdsverschillen binnen de groepen te vermijden. 

 

Ook hebben onze jeugdleden voor hun groep een nieuwe naam gezocht. Deze 

namen stammen af van de indianen, en hebben elk hun eigen betekenis. 

 

De drie groepen zullen in de toekomst als volgt genoemd worden: 

a) “Wichu’s”: Volk dat aan het water leeft. (minimum 8 jaar) 

b) Groep 2 (minimum 13 jaar) 

c) Seniors  

 

2. Wat is het voordeel aan deze jeugdwerking? 

 Door op te splitsen in groepen kunnen wij onze lessen nog meer richten op 

een bepaalde leeftijdscategorie.   

 Door deze splitsing hebben wij als club de mogelijkheid om verder te 

groeien. 

 

 

3. Doorschuiven van “Wichu” tot “Senior” 
Wij zullen seizoen per seizoen bekijken wie in welke groep behoort, en wie 

eventueel kan doorschuiven naar een volgende groep. 

 

4. Als we toekomen op de training … 

o Omkleden, rugzakken in het lokaal leggen. 

o Kijken op de lijst welk vaarmateriaal (boot, spatzeil, paddel, zwemvest) je nodig 

hebt tijdens de les en deze aan de steiger klaarleggen. 

o Verzamelen voor de opwarming. 
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5. Ons nieuw portaal 

Vanaf 1 maart 2017 zullen alle jeugdleden van DKC een eigen jeugdaccount 

hebben. Hiermee kan je inloggen op het jeugdportaal. Hierop vinden jullie jullie 

eigen portfolio met niveaus en brevetten die je behaald hebt tijdens onze lessen. 

Ook krijg je een overzicht van de cursussen en de kampen waar je aan deelnam. 

Onder het tabblad “Mijn documenten” vind je belangrijke documenten i.v.m. de 

jeugdwerking en onze club, interessant bijscholingsmateriaal en nog veel meer. 

Het is de bedoeling dat vanaf nu alle inschrijvingen voor activiteiten, kampen of 

cursussen via je portfolio verlopen. Op deze manier bekomen we een centrale 

plaats voor al onze informatie. 

 

 
 

 

 
 

6. Extra informatie per groep 

Op de volgende pagina’s vinden jullie wat meer informatie per groep. 
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7. Groep 1: “Wichu’s” 

 

 

 

 

 Varen op vrijdag: 17u45 tot 19u45 
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8. Groep 2:  

 

  

 Varen op vrijdag: 19u30 tot 21u30 
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Groep 3: Seniors 

 

 Varen op vrijdag: 19u tot 21u 

 Varen op toertochten 
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9. Wat doen we aan om te varen? 

 

o Sneldrogende short of trainingsbroek 

o T-shirt 

o Pull (DKC-pull is niet geschikt om te varen, ideaal voor na het varen) 

o Regenvestje (in de boot) 

o Thermisch truitje (aan te raden voor in de lente en herfst) 

o Sportschoenen of waterschoentjes  

(Decathlon: http://www.decathlon.nl/C-949039-waterschoenen ) 

 

 

10. Wat neem ik mee in mijn rugzak? 

 

o Mijn vaarkledij (zie hierboven) 

o Een extra set kledij: 

o T-shirt 

o Ondergoed 

o Dikke trui (Evt. Clubtrui) 

o Lange broek 

o Handdoek 

o Drankkaart (als je iets wil drinken) 

 

Hoe het niet moet…. 
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11. Kajak-vaardigheidsboekje 

In het jaar 2016 startten wij met ons kajak-vaardigheidsboekje. In dit boekje staan 10 niveaus die 

de jeugd gedurende hun kajakcarrière kunnen behalen op de club. Dit boekje is een initiatief van 

de jeugdafdeling van de Deinse Kajak Club VZW. Het doel is de jeugd te stimuleren om hun 

kajaktechnieken en -uithoudingsvermogen te verbeteren en zo te groeien in de kajaksport. Heb je 

niveau 3, 6 of 9 bereikt? Dan kan je het bijhorende VKKF-brevet behalen. Deze officiële brevetten 

worden op de club afgenomen door een Initiator Kano-Kajak. De vaardigheden nodig om het 

niveau te behalen, staan opgesomd op de linker pagina. Als je slaagt in alle proeven, brengt de 

initiator op de rechterpagina de clubstempel aan. De proeven van niveau 1 tot 6 worden afgelegd 

in een toerkajak. Voor de andere proeven staat het boottype erbij vermeld.  

Deze brevettenboekjes worden bijgehouden door het jeugdteam. Na het behalen van vaardigheid 

9, krijgen de jeugdleden dit boekje mee naar huis. 

 

 

12. Medische fiche 

Elk jeugdlid moet een medische fiche van het VKKF en een clubfiche invullen. Zo kunnen wij in 

geval van nood de juiste handelingen uitvoeren. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld. 

Moesten er in de loop van het jaar nieuwe medische gebeurtenissen plaatsvinden die voor ons 

van belang zijn, gelieve dat dan zo snel mogelijk aan ons door te geven. 

 

13. Weekendjes … 

Ook dit jaar organiseren wij voor de jeugd enkele weekendjes. 

Hieronder vindt u alvast de data: 

 Zomerkamp 2017: 14 juli tot 21 juli te Sault-Brenaz 

 

 

14. Sportkamp 

Ook dit jaar werkt onze club samen met de sportdienst van Deinze voor het organiseren van een 

sportkamp. Dit kamp heeft als bedoeling om jongeren het kajakken aan te leren. Jullie als leden 

gaan hier niet zo veel bijleren, maar heb je familie tussen 12 en 16 jaar en zijn ze geïnteresseerd in 

kajak, dan is dit kamp zeker aan te raden.  

Alle info vind je op de site van Stad Deinze 
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15.  Milieu en veiligheid 

Ook in 2017 willen wij als club extra aandacht vestigen op milieu en veiligheid. 

 

 MILIEU: Graag willen wij jullie er nogmaals op wijzen: “Vuilnis hoort in de juiste 

vuilnisbak!”. Dit klinkt logisch maar spijtig genoeg merken wij dat mensen in het 

algemeen nogal gemakkelijk eens vuilnis op straat werpen. Echter beseffen zij niet dat dit 

vuilnis vaak in de waterlopen belandt. Waterlopen die gebruikt worden door 

watersporters zoals wij!  

 

In 2016 organiseerden wij al enkele zwerfvuilacties op en rond de Leie. Bedankt voor alle 

hulp! 

 

                            Conclusie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeugd@deinsekajakclub.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiV_prtzZPLAhVMXRQKHfQwD_oQjRwIBw&url=https://dgm.wikispaces.com/groep062013-In%2BDe%2BVuilbak&bvm=bv.115277099,d.ZWU&psig=AFQjCNE4y0Wjyz9dGP9Px_5QHFoAFwIwGw&ust=1456513516419687


 

Jeugdafdeling Deinse Kajak Club –  Mail to: jeugd@deinsekajakclub.be  

 VEILIGHEID: We overlopen nog even de belangrijkste clubregels: 

 

 Géén alcohol, sigaretten of andere verdovende middelen consumeren op de club. 

 
 

 Alle deelnemers blijven op de terreinen van de Deinse Kajak Club tijdens de 

activiteit, enkel verlaten mits toestemming van de initiators. 

  

 Steigers worden enkel betreden met toelating van de initiators, en mits het 

dragen van een zwemvest. 

 

 

 

 

 Op stromend water is een helm verplicht! 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeugd@deinsekajakclub.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNwoaC1JPLAhWFXRQKHcXZCvgQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/photo_2245323_geen-teken-van-alcohol-met-bier-en-fles-verboden-symbolen.html&bvm=bv.115277099,d.ZWU&psig=AFQjCNGSBXOscVRtmPao_WdwRKPB19rnJw&ust=1456515073069795
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitw_Xs4JPLAhWCXRQKHZLNDxEQjRwIBw&url=http://www.langsvlaamsewegen.be/2015/08/&bvm=bv.115277099,d.d24&psig=AFQjCNGsZ-JKXX1Vlzl2mnQa5-K3INi4Qg&ust=1456518612961722
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuusbF1JPLAhVK6RQKHSP5Cq0QjRwIBw&url=http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/stickers-c-178_180/zwemvest-verplicht-c-178_180_706/&bvm=bv.115277099,d.ZWU&psig=AFQjCNFCJjBnn5oS8m4UNSLrxRn8f0HbWw&ust=1456515320340704
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-wICU1ZPLAhVIvRQKHXDrDokQjRwIBw&url=https://www.informatiebord.nl/p/2627/veiligheidsborden/gebodsborden/veiligheidspictogram-helm-dragen-verplicht-m014/&bvm=bv.115277099,d.ZWU&psig=AFQjCNEpqssfjvFVvVyk_giD6zT9ARBcSQ&ust=1456515428082422


 

Jeugdafdeling Deinse Kajak Club –  Mail to: jeugd@deinsekajakclub.be  

 Lopen op de steigers is verboden. 

 
 

 Zwemvest is verplicht tijdens alle activiteiten op of in nabijheid van het water. 

 
 

 

 Leden en deelnemers volgen de instructies van de monitoren op. 
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 Toiletten worden te allen tijde proper achtergelaten. 

 

 
 

 Gebruikt materiaal wordt steeds proper en op dezelfde plaats teruggelegd.  

 

 
 

 

 Gelieve de lokalen steeds proper achter te laten. 
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 De kelder en zolder zijn voor jullie verboden terrein.  

(Tenzij wij toestemming geven) 

 

 
 

 Elk ongeval op een activiteit, hoe klein ook wordt steeds gemeld aan de lesgevers. 

 

 

 Last but not least: Heb steeds respect voor elkaar en jullie trainers. 

 

 

 De initiators beslissen aan de hand van het niveau van de deelnemers wie wel of 

niet mee kan naar een activiteit. 
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16.  Vuilnis in de juiste vuilbak! 
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17.  Na het varen… 

 

 Boten afkuisen en op de juiste plaats in de loods leggen. 

(kraantje aan de deur) 

 

 Paddels in de juiste rekken leggen volgens type 

 

 Spatzeilen en zwemvesten ophangen. 

 

 Loods proper achterlaten en sluiten. 

 

 Kleedkamers proper achterlaten. 

 

 Boten gebruiken op clubactiviteiten buiten het 

vrijdagavondvaren => logboek invullen 

 

 
Dank u,  

Materiaalmeester Deinse Kajak Club VZW 
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18.  Uw jeugdteam: 

 

 Arno Corijn: 

 Profiel: 

 
 Jeugdverantwoordelijke/ Initiator 

 Woonachtig in Deinze 

 In de kajakclub sinds 2011 

 VTS Diploma: Initiator kano/kajak 

 Gsm: 0476783852 

 Email: jeugd@deinsekajakclub.be  

 

 

 Bruno Simoens 

 Profiel: 

 
 Bestuurslid /Initiator 

 Woonachtig in Deinze 

 In de kajakclub sinds 2010 

 VTS Diploma: Initiator kano/kajak 

 Gsm: 0470522345 

 Email: jeugd@deinsekajakclub.be  

 

 Lynn Van Caeneghem 

 Profiel: 

   
 Jeugdmonitor 

 Woonachtig in Gent 

 In de kajakclub sinds 2009 
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