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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 …). Drie 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 



  

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

 

Jeugdwerking Deinse Kajak Club  

 

Beste jeugd en ouders, 

 

De jeugdwerking van de Deinse Kajak Club vzw is na enkele jaren tijd 

enorm gegroeid. Wij hebben nu een 35-tal jeugdleden die samen een toffe 

jeugdgroep vormen. Sinds dit jaar hebben we twee extra trainers, Frederik 

en An, in ons jeugdteam mogen verwelkomen.  

Ons tweede 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 2017 deden we nog enkele ideeën op voor een nog betere 

jeugdwerking. 

Dus tijd om jullie de jeugdwerking 2018 voor te stellen. 
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1. 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. 

 

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

a) DKC 1  

a. Trainers:   Frederik De Rho & An De Ceuster 

b. Leeftijd:  Minimum 8 jaar 

c. Jeugdtraining:  Vrijdag: 17u45 – 20u 

 

b) DKC 2  

a. Trainers:  Arno Corijn & Bruno Simoens 

b. Leeftijd:   Minimum 13 jaar 

c. Jeugdtraining:  Vrijdag:19u30 – 21u45 

 

c) DKC 3  

a. Trainers:   Er word van deze groep verwacht dat zij zelf 

                               gaan varen in groep. Uiteraard kunnen steeds   

                               tips gevraagd worden aan de aanwezige  

                               begeleiders.  

b. Leeftijd:  Minimum 16 jaar 

c. Jeugdtraining:  Vrijdag: 19u - 21u   

 

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 “DKC 1” tot “Volwassenen” 
Wij zullen seizoen per seizoen bekijken wie in welke groep behoort, en wie 

eventueel kan doorschuiven naar een volgende groep. 
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4. Als we toekomen op de training … 

• Aanmelden bij uw begeleiders (Even goeiedag gaan zeggen) 

• Boot en vaarmateriaal klaar leggen aan het water. 

• Omkleden, rugzakken in het lokaal leggen. 

• Verzamelen bij uw jeugdtrainers. 

 

5. Na de training … 

• Iedereen help met het opruimen van het gebruikte materiaal. 

• Als alles opgeruimd is mag je u gaan omkleden. 

• Voor je naar huis gaat: afmelden bij uw begeleiders (Tot volgende 

week!) 

 

6. Vervoer tijdens activiteiten (+20 km) 

 

Van toepassing op trajecten (heen en terug) vanaf dan 20 km. 

Elke persoon die meerijd betaald 5 cent/km aan de verantwoordelijke club 

• Afstand word op voorhand bepaald door verantwoordelijke club 

• Verantwoordelijke vergoedt de chauffeurs na de activiteit 

De leden die vervoer nodig hebben worden verdeeld onder de chauffeurs die 

plaatsen ter beschikking stellen. 

7. Ons nieuw portaal 

Vanaf 1 maart 2017 hebben alle jeugdleden van DKC een eigen jeugdaccount. 

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 het jeugdportaal verlopen. Op deze manier bekomen we een 

centrale plaats voor al onze informatie. 
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Inloggen op het jeugdportaal: 

 

 
 

Mijn kalender: 
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8. 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 ) 

 

 

9. 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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10. 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.  

 

Je kan steeds je behaalde brevetten raadplegen op het jeugdportaal. 

 

 

11. 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.  

Je vindt een blanco medische fiche onder “Mijn Documenten” op het jeugdportaal. 

 

12. Weekendjes … 

Ook dit jaar organiseren wij voor de jeugd enkele weekendjes. 

Hieronder vindt u alvast de data: 

• Paaskamp 2018: 31 maart tot 4 april 

• Zomerkamp 2018: 01 juli tot 08 juli te Sault-Brenaz 

 

 

13. 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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14. Aanspreekpersoon Integriteit (API) 

Wat ?  

Een API kan er in een sportorganisatie mee zorg voor dragen dat jonge sporters, hun 

ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met 

een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of 

lichamelijke en seksuele integriteit.  

Waarom ?  

Het aanstellen van een API wordt verplicht in elke club door de federatie en overheid. 

Omdat het over de bescherming van jonge sporters gaat die aan ons worden 

toevertrouwd, is het aangewezen dat wij als club zelf een duidelijk, eerste aanspreekpunt 

hebben.  

Wie ?  

Een API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige 

competenties heeft en opgeleid is om binnen de sportorganisatie een eerste 

aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.  

▪ Naam: Mireille Van Roosmalen 

▪ Functie DKC: Bestuurslid, API 

▪ Contact: api@deinsekajakclub.be (NA) 

▪ VERTROUWELIJK!!! 

▪ Meer info:  

https://www.vkkf.be/index.php/gezond-ethisch-

sporten/ethisch-sporten  
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15. Milieu en veiligheid 

Ook in 2018 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:  
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➢ 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! 
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✓ Lopen op de steigers is verboden. 

 
 

✓ Zwemvest dragen 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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✓ Heb respect voor jouw trainers 

▪ Als we aankomen op de training: 

• Kom op tijd! Het startuur is niet het uur van aankomst, maar het 

uur waarop je gekleed en wel klaarstaat en de training start. 

• Aanmelden bij uw begeleiders (even goeiedag gaan zeggen), 

omkleden en paddel en zwemvest nemen. 

▪ Na de training … 

• Iedereen helpt met het opruimen van het gebruikte materiaal. 

• Als alles opgeruimd is mag je u gaan omkleden. 

▪ Voor je naar huis gaat: afmelden bij uw trainer (Tot volgende week!) 

 

 

 

 

✓ Toiletten worden te allen tijde proper achtergelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeugd@deinsekajakclub.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiulpDW15PLAhUF8RQKHasiCp0QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/376332112587808977/&bvm=bv.115277099,d.d24&psig=AFQjCNHH3-zve-eeqoVri_6bavJkO2ZQyw&ust=1456516148579983


  

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

✓ Gebruikt materiaal wordt steeds proper en op dezelfde plaats teruggelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Gelieve de lokalen steeds proper achter te laten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ De kelder en zolder zijn voor jullie verboden terrein.  

(Tenzij wij toestemming geven)  

(Zolderkleedkamer enkel toegankelijk voor de meisjes. ENKEL om zich om te 

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

 

 

  

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

niet mee kan naar een activiteit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeugd@deinsekajakclub.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKrOi135PLAhUL1RQKHWQxAugQjRwIBw&url=http://beringen.hvk.be/ehbo&bvm=bv.115277099,d.d24&psig=AFQjCNGGaplQd-lq8hW58OKuhA12TD7G2g&ust=1456518162234952
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjU9sXUnprLAhVHVRQKHQ2WB5sQjRwIBw&url=http://www.menen.be/nieuws/sportdienst-menen-gaat-voor-top-sportomgeving-en-zegt-time-out-tegen-pesten&psig=AFQjCNGC77VqcE5nl_zLD9b3eD3yCV4FAg&ust=1456741363791663


  

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

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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