
Voorwoord 
 
Beste clublid, beste sympathisant, 

2022 staat voor de deur , laat ons hopen dat we in de loop van 
dit jaar verlost worden van de huidige pandemie en het kunnen 
houden bij een jaarlijkse vaccinatie. Weer een normaal leven 
leiden, dit klinkt vreemd maar ik kan toch niet wennen aan het 
dragen van een mondmasker.  

Gezien we noodgedwongen ons eindejaarsdiner hebben 
moeten afgelasten zal de Vaar-Wel 2021 ter beschikking liggen 
in ’t Havenhuis. Wij nodigen jullie dan ook graag uit om deze te 
komen ophalen, op zondag, in de loop van de maand januari. 
De ligplaatshouders onder onze leden kunnen dan ook een 
gratis vlag van VVW Leuven in ontvangst nemen (enkel in 
januari 2022). 
 
Uw clubbestuur heeft inmiddels al heel wat voorbereidingen 
getroffen voor 2022. De jaarkalender werd opgemaakt en is 
terug te vinden achteraan deze Nieuwsbrief. 
Er staan alvast een paar reuze-activiteiten op het programma 
met de Havenfeesten en de VVW-Toervaartreünie. Hiervoor 
zullen we best wat extra handjes kunnen gebruiken; hopelijk 
word jij één van de vrijwilligers. 
 
Zit je met technische of andere vragen, dan helpen we je graag 
op zondagnamiddag tijdens de babbelnamiddag in ’t Havenhuis. 
Dergelijke vragen kunnen eventueel leiden tot de organisatie 
van een technische avond waarbij uw bestuur zorgt voor de 
organisatie van het geheel.  
 
Bij deze wens ik, in naam van het bestuur,  u en uw familie het 
allerbeste voor 2022, een goede gezondheid en geniet van het 
komende vaarseizoen.  

Veel leesplezier,  
 
Bernard Decraemere 
Voorzitter VVW Leuven vzw 
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  Te noteren 
   

 

02/01/2022: Geen babbel-
namiddag in ’t Havenhuis. Wij 
openen terug vanaf zondag 9 
januari om 16 uur voor een 
gezellige babbel tussen pot en 
pint. 

 

06/02/2022: Late Nieuwjaars 
drink samen met de 
pannenkoeken voor Lichtmis.  

 

13/03/2022: Gezellige avond aan 
de teppanyaki.  

 

26/03/2022: Havenwerkdag; we 
zorgen ervoor dat de haven 
technisch en esthetisch klaar is 
voor het nieuwe vaarseizoen. 

 

10/04/2022: Technische 
namiddag: boot vaarklaar 
maken, touwen knopen, 
aanpassingen nieuwe 
reglementeringen. 

 



 

Nieuwjaarsreceptie. 

Omwille van de huidige coronamaatregelen gaat de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie niet door in januari. Wij 
hebben deze alvast gepland op 06 februari 2022. 
Aangezien het dan ook de week van Lichtmis is, 
combineren we de 2 activiteiten en wordt het gedurende 
een paar uur drinken en smullen, aangeboden door de 
club.  

’t Havenhuis: een gezellig plek om te vertoeven! 

In de vorige Nieuwsbrief hadden we u al geïnformeerd over de toestand in ons clubhuis. Tijdens het 
laatste trimester van 2021 hebben we getracht van het nog wat gezelliger te maken in huis. Een nieuwe 
vlaggenlijn werd opgehangen, de kerstboom geplaatst en versierd en een kaarsje op tafel.             
Heb je zelf nog een idee voor de verdere inrichting van ’t Havenhuis, laat het ons weten. Iedere inbreng 
is welkom. 

Samen tafelen. 

Op voorstel van een der leden gaan we op zondag 13 maart 2022 
samen tafelen. Allen gezellig rond de teppanyaki. De club zorgt voor de 
toestellen, borden en bestek, dranken worden besteld aan de bar en de 
voeding brengt ieder lid naar eigen keuze mee.  
Nooit eerder gedaan? Via een Nieuwsflash begin maart zullen wij u 
informeren over hoe het in zijn werk gaat en u vragen uw deelname te 
bevestigen!  

Onze jachthaven! 

Na de winter komt de lenteschoonmaak! We zullen overgaan tot het in orde brengen van onze jachthaven, 
steigers, clubhuis, enz. met het oog op het komende vaarseizoen, de Havenfeesten en de VVW-
Toervaart. Dus er is wel wat werk aan de winkel! 
Op 26 maart 2022 komen we hiervoor samen in ‘t Havenhuis. Wie zich geroepen voelt, kan alvast deze 
datum in zijn agenda noteren. 

Technische namiddag. 
 
Ter voorbereiding van het nieuwe vaarseizoen zal er op 10 april een technische namiddag gehouden 
worden.  

Op het programma staan volgende punten: 
- Waar moet worden op gelet om de boot klaar te maken voor het  nieuwe 
   vaarseizoen?  
- Wat met de nieuwe reglementering, wat is er veranderd?  
- Touwen knopen, touwen splitsen, het gebruik van de juiste touwen, ….. 
- Heb je zelf een onderwerp dat je wilt besproken zien? Laat het ons weten! 

 



Goed om weten!            

2022, een nieuw jaar met als gevolg de vernieuwing van de lidgelden en van de ligplaatsen. Eerstdaags 
zullen de facturen hiervoor  worden uitgestuurd. De tarieven 2022 werden aangepast in functie van de 
indexverhoging. De nieuwe prijzen zijn terug te vinden op onze website: www.vvwleuven.be . 

Een niet te versmaden geschenk!! 

Heb je familie, vrienden of wil je zelf eens aan het roer van een jacht staan, 
dan hebben we voor jou het geschikte cadeau: de “kadobon” ! Onder 
begeleiding van een ervaren instructeur ga je varen met de Curso, de 
lesboot van VVW Leuven. Je staat zelf aan het roer. Gedurende een 3-tal 
uur leer je enkele basistechnieken. Dit laat je toe om kennis te maken met 
deze vorm van watersport en eventueel zelf te gaan voor een vaarbrevet. Bij VVW Leuven-Navivaar kan 
je hiervoor zowel een theoretische als een praktische opleiding volgen. Je kan bij ons, als een door de 
Federale overheidsdiensten erkend examencentra, eveneens uw praktisch examen afleggen. 
Lees meer over de “kadobon” op onze website.     
 

Onze voorbije activiteiten: 

Babbelnamiddagen: Met respect voor de coronavoorschriften in de horeca hebben wij iedere zondag 
ons clubhuis kunnen openstellen voor de leden. Momenteel zijn we met vakantie; de club opent opnieuw 
zijn deuren op zondag 9 januari vanaf 16 uur! 
 

Theorie-vaarlessen: Onze najaar vaarlessenreeks, gestart in september, werd 
gevolgd door 30 cursisten. Meerderen onder hen hebben inmiddels hun theorie-
examen afgelegd bij de Overheid en met succes! Proficiat aan allen voor hun 
inzet en volharding tijdens deze 8 cursusdagen.  
 

Praktijk vaarcursussen en -examen: Ook hier zijn we meerdere malen uitgevaren met onze lesboot 
‘Curso’. Dit waren telkens dagen van +/- 8 uur op het water. Gedurende ¾ van de dag werd er geoefend 
op de manoeuvres ter voorbereiding van het praktisch examen op het eind van de dag. Alle cursisten die 
hun examen hebben afgelegd hebben hun vaargetuigschrift gehaald. Ook hier proficiat aan de nieuwe 
schippers!     
 
Cursus marifonie (VHF): Op 5 december had onze cursus marifonie plaats. Weer 
een leerrijke avond voor de leken in deze materie maar ook een goede opfrissing 
voor zij die al vele jaren een marifoonbrevet in handen hebben.   
 
 

Hebben jullie vrienden of kennissen die een vaarbrevet willen behalen?                                                       
Denk aan Navivaar-VVW Leuven!! 

 
 

Onze allerbeste clubwensen voor 2022 !!! 



 


