
Voorwoord 

  

Beste clublid, 

’t Is weer voorbij die mooie zomer, …….  en zoals Gerard Cox 

het zong, begon die zowat in mei.  

Hoe lang is het geleden dat wij nog gesnakt hadden naar een 

vlaagje regen? We hebben dit jaar dan ook een pracht van een 

vaarseizoen gehad. Wie dit jaar niet is uitgevaren tijdens deze 

zomermaanden heeft wel letterlijk de boot gemist.  

Aan zij die wel gevaren hebben deze oproep: deel uw reis-

ervaringen mee aan de andere leden. Zowel lief als leed vinden 

we graag terug in jullie reisverslag, iedere pleziervaarder kan 

hieruit leren.  

Niettegenstaande de haven van Leuven te midden van één grote 

bouwwerf gelegen is, mochten we toch ook heel wat bezoekers 

ontvangen. Met de steun van de stad Leuven zijn er, voor deze 

bezoekers, toilet- en douchecontainers geplaatst geweest tot 

eind september. Een dikke “merci” aan Roger die ervoor 

gezorgd heeft dat alles netjes bleef in deze ruimtes. 

Sedert 2 september is ons tijdelijk clublokaal “In den Tube” weer 

geopend. Er kan terug gebabbeld worden op zondagnamiddag. 

Wie er nog niet is geweest moet zeker eens langskomen.     

Onze agenda staat weer goed gevuld voor het najaar. Met de 

eindeseizoenvaart, het komend weekend, wordt het vaarseizoen 

afgesloten, wat niet wil zeggen dat er niet meer kan worden 

gevaren. In oktober vaar ik zeker nog uit !!! 

Veel leesplezier, 

Bernard Decraemere 

Voorzitter VVW Leuven vzw 
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Te noteren 
• • • 

28 – 29 – 30 september: 

Eindeseizoenvaart Mechelen 

Te laat, de inschrijvingen zijn 

afgesloten, het feest kan beginnen… 

of toch niet ?  Contacteer snel je club. 

6 oktober 2018: 

Gezamenlijke tankbeurt: gaat NIET 

door bij gebrek aan respons van 

leveranciers.    

28 oktober 2018: 

Kaasavond “in den Tube”. 

Inschrijven verplicht, zie op 

www.vvwleuven.be    

18 november 2018:  

Bezoek aan het kerkschip en aan het 

havenhuis in Antwerpen. Moet je 

zien! 

1 december 2018: 

Eindejaardiner van VVW Leuven 

9 december 2018: 

Leuvense gangenwandeling, gegidst 

door de Prins Karnaval van Leuven 

13 januari:  

Nieuwjaarsreceptie “in den Tube” 

 

 

 U komt toch ook !!!   



 

Nieuws uit uw club 

Bouw van het havenhuis:  

De werken verlopen nog steeds volgens schema. De binnenmuren 

rondom het gebouw zijn volledig opgetrokken en de buitenmuren 

staan al voor een groot gedeelte bekleed met gevelstenen.  

Op een werfvergadering met de stad Leuven heeft VVW Leuven 

de plannen gemaakt rond de indeling van het gebouw. Nog vóór 

eind september hebben wij opnieuw een vergadering, ditmaal om 

de nutsvoorzieningen en toebehoren te bepalen. De loodgieters en elektriciens zullen dan ook aan de 

slag kunnen gaan.  

Hieronder alvast een zicht op het plan van ons toekomstig havenhuis. 

  

 

 

 

 

Hier komt een 

foto van ons 

havenhuis 



Cursus Stuurbrevet en Marifoon. 

VVW Leuven heeft ondertussen een goede reputatie verworven inzake het aanbieden van cursussen 

Stuurbrevet, Praktijkvaren en Marifoon.  

De nieuwe reeks van acht  lesavonden voor het behalen van een Stuurbrevet zit (over)vol. Met het oog 

op de veranderende wetgeving in 2019 hebben we uiteindelijk 32 kandidaten toegelaten deel te nemen 

aan deze cursusreeks. 

Ook het praktijkvaren kent een denderend succes; voor 2018 is geen plaatsje meer vrij!   

Reisverhalen:  

In elke editie van de Vaar-Wel voorzien we voldoende schrijfruimte voor schippers of één van hun 

matrozen die hun reisverhaal willen neerpennen. Een reisverhaal dat nuttig kan zijn voor andere schippers, 

reistips vooral. Een aantal foto’s zijn ook altijd welkom en als je je reisroute doorgeeft, maken we wel een 

kaartje op de redactie. Als er plaatsgebrek is, kan het zijn dat verhalen  wat ingekort moeten worden. We 

doen ons best om ze integraal af te drukken. Insturen naar charlyvangoidsenhoven@gmail.com. Wacht 

niet tot eind oktober om je reisverhaal in te zenden. Het verwerken van de teksten en drukken van de Vaar-

Wel nemen ook wat tijd in beslag. 

Steiger F: 

Voor de 2de maal hebben we de steiger F moeten verplaatsen om de kade vrij te maken. Reden hiervoor: 

de stenen voor het gebouw, waar ons clublokaal deel van uit zal maken, werden per boot aangevoerd en 

moesten gelost worden ter hoogte van de steiger F. Publicitaire stunt of niet? Filmpje te vinden op You 

Tube, zoeken naar Andre Celis 

Bedankt aan de ligplaatshouders die het nodige gevolg gegeven hebben aan de oproep van onze 

havenmeester en hiervoor hun boot hebben moeten verplaatsen. 

Brandblussers: 

In de voorbije week werden de brandblussers op de steigers nagezien en gekeurd. Twee brandblussers die 

niet meer voldeden werden vervangen.  

Ook de brandblussers aan boord van uw vaartuig moeten in orde en gekeurd zijn. In de voorbije maanden 

heeft de scheepvaartpolitie heel wat controles uitgevoerd op de uitrusting, merendeels op de zeegaande 

jachten; 25% hiervan was niet in orde met de veiligheidsvoorzieningen en werden beboet.   

 

Netheid van de boten: 

Toegegeven het is momenteel een hele klus je boot proper te houden in de huidige omstandigheden 

met al de bouwwerven rondom onze haven. Voor 2018 heeft onze havenmeester dan ook een oogje 

toegehouden op de netheid van de boten; enkel bij grote verwaarlozing werd er ingegrepen. Vanaf 1 

november kan uw boot opnieuw winterklaar gemaakt worden en op een correcte manier afgedekt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort nieuws uit het bestuur. 

- Wijziging binnen het bestuur: Patrick Van Dessel heeft zijn ontslag gegeven binnen het bestuur. Bij 

deze willen wij hem bedanken voor zijn bijdrage, gedurende de voorbije periode, als bestuurslid van 

VVW Leuven vzw. 

- Uw volgende nieuwsbrief komt eind december 2018.      


