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VVW-toervaartreünie
Team toervaartreünie

Coördinator toervaart
Raymond Cuykx
0498 39 21 21
raymond.cuykx@gmail.com

Technisch 
Medewerker 
Clement Keteleer
0476 99 15 57

Catering 
John Van Raemdonck                                 

Catering 
Dirk Declercq

Technisch 
Medewerker 
Julien Sels

Programma 40ste Toervaartreunie 
2022 Leuven
Jaarlijks zoekt VVW-Toervaren een geschikte locatie om meer dan 100 jachten 
af te meren voor een feestweek. Als bestuur waren we dan ook fier om u ook 
in 2020 een week vullend programma aan te bieden, maar wegens de pandemie 
hebben we de Tv verplaatst naar 2021 maar ook hier hield de pandemie de 
bovenhand, daarom een nieuwe poging in 2022.  De stad Leuven en in het 
bijzonder de haven van VVW Leuven nodigen ons uit om de Toervaart reünie 
bij hen te vieren.

Uit het aanbod van activiteiten en bezienswaardigheden die de stad Leuven en 
omstreken te bieden heeft, hebben wij gekozen voor het volgend programma.

VOORPROGRAMMA
zaterdag 21 mei      aanvaren

 14u00 - 18u00  secretariaat open (nieuwe clublokaal)

Zondag 22 mei  aanvaren

 14u00 - 18u00  secretariaat open (nieuwe clublokaal)

 avond  verbroedering, clublokaal/tent

Maandag 23 mei
 8u30  vergadering TV afgevaardigden

 9u00 - 11u00  secretariaat open

 11u00  sportanimatie 

 14u00 - 17u00  gegidste stadswandeling, vertrek clublokaal

 avond verbroedering clublokaal/tent

Dinsdag 24 mei
 8u30  vergadering TV afgevaardigden

 9u00 - 11u00  secretariaat open

 11u00  sportanimatie kwartfinale

 13u00 - 17u00  bezoek Stella

 avond - 19u00 kroegentocht 
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HOOFDPROGRAMMA
Woensdag 25 mei
 8u30  vergadering TV afgevaardigden

 9u00 - 11u00  secretariaat open

 10u00 - 17u00  fietstocht, bezoek wijnmuseum met proeverij

 18u00  officiële opening 40ste Toervaart reünie met                     
  overhandiging van de TV vlag  door VVW-Bocholt  
  gevolgd door een vlaggengroet door VVW-Emblem  
  met toespraak prominenten en voorzitter  
  VVW-Toervaren

 18u30  receptie aangeboden door verzekeringen Klomp en                  
  VVW-Toervaren

 avond  tap in de tent en clublokaal

 

Donderdag 26 mei
 8u00  vlaggengroet door VYCA en VVW-Nete

 8u30  vergadering TV afgevaardigden

 9u00 - 11u00  secretariaat open

 10u00  sportanimatie halve finale 

 10u00 - 17u00 bezoek stadhuis en Sint-Pieterskerk

 14u30 - 16u30 geleid bezoek van de Vaartkom

 19u00  BBQ

 20u30  dansavond

Vrijdag 27 mei
 8u00  vlaggengroet door Den Bleek 

 8u30  vergadering TV afgevaardigden 

 9u00 ontbijt in het nieuwe clublokaal (in 2 shiften)

 11u00  sportanimatie finale  

 14u00  optocht & ontvangst stadhuis

 19u00  diner in zaal Don Bosco

 21u00  uitreiking trofeeën

 21u30 muzikale avond

 24u00 opruimen & poetsen zaal

zaterdag 28 mei
 8u00  vlaggengroet door KNMC & WSV Pol

 12u00  afsluiten reünie en strijken van de vlaggen door                      
  VVW-Leuven en TV bestuur 

 12u30  afdrinken van het vat

 14u00  mogelijkheid tot afvaart

Zondag/maandag 29-30 mei
Afvaartdag. Mogelijkheid om langer in Leuven te verblijven. Af te spreken met 
de plaatselijke havenmeester aan het geldend tarief. 

Bij aankomst in de jachthaven zijn op het secretariaat( nieuw clubhuis ) de nodige 
documenten en de juiste uur vermelding en plaats van afspraak af te halen.

Het bestuur van VVW-Toervaren wenst u
een aangename Toervaartreünie 2022 

in de jachthaven van Leuven! 
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Leuven, gaststad voor de  
VVW-Toervaartreünie 2022
Het kanaal Leuven-Dijle
De jachthaven van Leuven ligt aan het de Vaartkom op het einde van het kanaal 
Leuven-Dijle. Dit kanaal vertrekt bij de samenvloeiing Zenne-Dijle (bij het 
Zennegat).

Leuven verkreeg het recht tot de aanleg van het kanaal op 29 januari 1750. Op 
9 februari gaf landvoogd Karel van Lorreinen de eerste spadesteek, te Wilsele. 
Voor deze gelegenheid werden een mooi bewerkte kruiwagen en een zilveren 
spade ingezet. De kruiwagen is vandaag te bewonderen in het M - Museum 
Leuven, maar de spade is spoorloos. Het graven gebeurde door een vijfhonderdtal 
Ardense boeren. Ter ere van hen is het monument “De Kanaalgravers” in de 
haven te bewonderen. 

Tijdens de werken moest men misrekeningen op vlak van het niveau bijsturen. 
In 1760 kreeg de kanaalinfrastructuur al min of meer zijn huidige vorm en is 
daarmee een van de oudste kanalen in Vlaanderen. Het kanaal telt nu vijf sluizen, 
allen van het zeldzame type buiksas. "Buik" verwijst naar de afgeronde vorm van 
de uitsparingen.

Het kanaal is sindsdien weinig veranderd. Het werd verdiept, de sluis van 
Kampenhout herbouwd, de overige sluizen verstevigd, de bediening van de 
sluisdeuren gewijzigd (oorspronkelijk d.m.v. kaapstanders, nu d.m.v. lieren) en de 
draaibruggen vernieuwd. Alle sluizen en bruggen worden nu trouwens centraal 
bediend, vanuit de bedieningscentrale te Kampenhout. De kanaalinfrastructuur 
is beschermd als industrieel erfgoed.

De kanaalgravers © Toerisme Leuven

De jachthaven
We moeten teruggaan tot 1983 om de eerste pogingen te vinden om in Leuven 
een jachthaven uit te bouwen. Toch duurde het nog tot 1997 wanneer het Leuvens 
Stadsbestuur de beslissende stap zet. De jachthaven zal beheerd worden door een 
vzw en de keuze valt op de pas opgerichte Vlaamse Vereniging voor Watersport, 
afgekort VVW Leuven. 

Rond diezelfde periode beslist N.V. Zeekanaal, momenteel de Vlaamse Vaarweg 
genoemd, de werking van de bruggen en sluizen te verbeteren en in juni 1997 begint 
het uitbaggeren van het kanaal vanaf Leuven tot het Zennegat.

In oktober 1997 installeert VVW Leuven haar bestuur. We vinden er namen als Hugo 
Van Criekinge, Peter Van Mechelen, Clement De Vos, Gaston Stuyts, Willy Le Bruyn 
en als belangrijke medewerker Herman Daems.  Zij zorgen er ook voor dat de 
jachthaven volledig uitgebouwd wordt. Tot op vandaag zijn Hugo en Peter trouwens 
nog steeds drijvende krachten in de jachthaven.

Vandaag ligt de jachthaven midden in de meest hippe buurt van Leuven, en dit op 
wandelafstand van het stadscentrum. Met zijn hypermodern nieuw havenhuis is de 
jachthaven klaar voor het ontvangen van onze toervaartgasten.

Tijdens de Toervaartreünie lig je gratis van donderdag 19 mei tot dinsdag 31 mei 2022.

Buiksluis (Sluis Tildonk) © VVW Leuven
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Leuven: eeuwenoud, springlevend
Universiteitsstad: kennis en innovatie
De KU Leuven bepaalt al zes eeuwen mee het stadsbeeld van Leuven. In 1425 
wordt in de imposante lakenhal de pas opgerichte universiteit ondergebracht. In 
de jaren nadien groeit het aantal studenten en faculteiten gestaag. Het prestige 
van de Leuvense universiteit straalt met beroemde studenten als de humanist 
Erasmus, cartograaf Mercator en anatoom Vesalius. Niet voor niets liet Thomas 
More hier in 1516 zijn befaamde “Utopia” drukken. Talloze colleges verschijnen 
in het straatbeeld, in een variatie aan bouwstijlen, zoals ze tot vandaag de 
binnenstad sieren. De KU Leuven groeit uit tot een internationaal befaamde 
universiteit met een grote aantrekkingskracht. Ze is de oudste van alle nog 
bestaande katholieke universiteiten in de wereld.  

Universiteitsbibliotheek (foto Bert Beckers)

Historisch en hedendaag
De trots van Leuven is het indrukwekkende stadhuis, met zijn sierlijke torentjes 
en 236 beelden één van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld. Het 
Groot Begijnhof, Unesco werelderfgoed, is een oase van rust waar de sfeer 
van lang vervlogen tijden hangt tussen de kasseistraatjes en pittoreske huisjes. 
Deze worden vandaag bewoond door professoren en studenten. Rust en stilte 
heersen ook in de Kruidtuin, de oudste van België. Verspreid over de stad 
vindt je de vele historische universiteits-colleges en andere -gebouwen zoals de 
voormalige Lakenhalle en het Anatomisch theater. Na WOI verrijst de nieuwe 
Universiteitsbibliotheek met beiaardtoren. Achter de imposante leeszaal worden 

meer dan 1,5 miljoen boekdelen bewaard.  Er zijn de vele monumentale kerken 
en liefst vier abdijen: Abdij van Park, Abdij Keizersberg, Sint-Geertruiabdij en 
Abdij van Vlierbeek.

De oude industriezone Vaartkom bij de jachthaven is in volle transformatie. 
Opgeknapte fabriekspanden worden ingenomen door winkels, restaurants, 
eigentijdse appartementen en kantoren.

Kruidtuin © Toerisme Leuven

Thuishaven van Stella
In Leuven moet je zeker genieten van een frisse pils of streekbiertje op een 
gezellig terras of in een van de vele authentieke cafés. In 1926 werd hier, in 
brouwerij De Hoorn vlakbij bij de jachthaven, de eerste Stella gebrouwen. 
Vandaag onderdeel van het grootste brouwerijconcern ter wereld, AB Inbev, 
is Stella Artois nog steeds stevig geworteld in thuisstad Leuven. Tijdens de 
toervaartreünie maken we trouwens een bezoek aan de brouwerij in volle actie. 
Het contrast kan niet groter zijn dan met huisbrouwerij Domus waar het bier 
rechtstreeks van de ketel naar de tap stroomt. In de rand rond Leuven vindt je 
enkele artisanale brouwerijen die het bezoeken waard zijn.
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Activiteiten tijdens de toervaart-
reünie
De Toervaartreünie zorgt weer voor een gevarieerd programma. De activiteiten 
die typisch voor Leuven zijn worden hier verder toegelicht. Het programma is 
onder voorbehoud van mogelijke veranderingen.

Ludieke stadswandeling met stadsgids 
(maandag 23 mei, 14h00-17h00)

Bij de inschrijving kies je uit één van de twee volgende wandelingen:

Wandeling 1: Luchtig Leuven: volksverhalen
Wil je liefst een wandeling door de Leuvense binnenstad met sappige anekdotes 
en smakelijke verhalen over bekende en minder bekende Leuvense toestanden 
dan vind hier zeker je gading. Je zal je oren soms niet geloven, maar we garanderen 
wel dit: hoe onwaarschijnlijk ook, al onze verhalen zijn echt gebeurd

Wandeling 2: Rode oortjes
Hoe preuts waren de generaties voor ons nu eigenlijk? Afgaande op de verhalen 
en de beelden die zij achterlieten moet dat allemaal behoorlijk meegevallen 
zijn. Een flink geschapen Noach in de gevel van het stadhuis, lichtekooien in het 
Pauscollege, naaktzwemmen in de Dijle, ontucht in openbare badhuizen, het zijn 
maar enkele voorbeelden van de vrijmoedigheid van het Ancien Régime.

Maar niet alle verhalen zijn even scabreus. Ook romantiek vindt zijn plaats op 
deze wandeling.

Wij garanderen je dat je in elk geval rode oortjes zal krijgen van het geboeid 
staan luisteren naar onze gidsen

Brouwerijbezoek Stella-AB Inbev.
(dinsdag 24 mei, 13h00-15h00 of 15h00-17h00)

Het bezoek aan de brouwerij gebeurt in twee tijdsloten, en dit om 13h00 of 
15h00. Voor elk tijsdlot kunnen maximum 50 personen inschrijven.

Aan een bezoek aan de hoofdzetel van de grootste brouwerij ter wereld valt 
niet te ontkomen. De jachthaven bevindt zich letterlijk onder de torens van  
“de Stella”. Wij zorgen voor een geleid bezoek en een proevertje mag uiteraard 
niet ontbreken.

Kroegentocht 
(dinsdag 24 mei, 19h00-..)
Als thuis basis van de grootste universiteit van België, ontbreekt het in Leuven 
uiteraard niet aan kroegen. Hierbij bezoeken we onder andere ook de oude 
Markt, ook wel gekend onder de naam van langste toog van Vlaanderen.

Fietstocht in het Hageland met wijnproeverij
(woensdag 25 mei, 10h00-17h00)

Leuven ligt vlak bij het Hageland. Met een lichte fietstocht (gehele tocht ongeveer 
30 km) volgen we de pittoreske Dijle en Demer en bezoeken we het eerste 
officieel erkende wijngebied in België, met onder andere een bezoek aan het 
Bezoekerscentrum Hagelandse wijn, in een prachtig gerestaureerd, 19e eeuws 
neogotisch gebouw.  

Uiteraard mag een wijnproeverij niet ontbreken.

’s Middags is er een lichte lunch (exclusief dranken) voorzien.

Oude Markt (foto Milo Profi)
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Bezoek Stadhuis en Sint-Pieterskerk
(donderdag 26 mei, 10h00-13h00)

Een gegidst bezoek aan twee van de belangrijkste gebouwen in Leuven.

Het stadhuis heeft een sierlijke rijk versierde  gotische buitengevel en 
bevat  welke 236 beelden bevat. De figuren op de voetstukken dragen allen 
Bourgondische kledij, de figuren in de nissen dragen kledij uit de periode waarin 
ze geleefd hebben. Binnen zijn de salons in verschillende stijlen ingericht. Zo is 
er een salon in Lodewijk XIV-stijl, één in Lodewijk XV-stijl en één in Lodewijk 
XVI-stijl. In één van die salons hangt een schilderij van elke burgemeester sinds 
de Franse tijd.

Vlak bij het stadhuis  herbergt de Sint-Pieterskerk heel wat kunstschatten. 
Absoluut meesterwerk is ‘Het Laatste Avondmaal‘ van de Vlaamse primitief 
Dirk Bouts. De triptiek hangt nog steeds in de kapel waarvoor hij ruim 500 jaar 
geleden werd geschilderd.

Verkenning van de Vaartkom
(donderdag 26 mei, 14h30-16h30)

Een verkenning van de buurt van de Vaartkom zelf mag uiteraard niet ontbreken. 
Deze wandeling vertelt je over de geschiedenis van de Vaart, de Vaartkom en 
hoe deze de laatste tien jaren zich transformeerde tot de meest hippe buurt 
van Leuven.

Aanvaart naar Leuven
Voordat men op het kanaal Leuven-Dijle komt, vaart men  langs de Rupel of de 
Nete. Dit zijn getijderivieren en om deze efficiënt te bevaren is enige planning 
zeker op zijn plaats.

Spoorbrug in Boom
Wanneer men aanvaart via de Schelde en de Rupel, dan komt men op de 
Rupel  langs de spoorbrug in Boom. Hou er rekening mee  dat bij hoog water 
de doorvaarhoogte hier soms beperkt is tot minder dan 3 meter. De actuele 
doorvaarthoogte staat duidelijk aangegeven. Een brugopening kan gevraagd 
worden op kanaal 20. De tijdssloten voor brugopening zijn in verband met het 
treinverkeer: 20 minuten en 50 minuten na het uur.

De Zennegatsluis
De Zennegatsluis in Mechelen verbindt de Beneden-Dijle met het kanaal naar 
Leuven. Aangezien de Beneden-Dijle getijdewater is,  is dit een zeesluis met zeer 
specifieke bedieningstijden. De Zennegatsluis kan het beste  genomen worden 
tussen 3 uur vóór hoogwater tot 3 uur na hoogwater (anders is het water 
voor sommige boten te laag). Hieronder geven we de bedieningstijden  voor de 
periode van de aanvaart en terugvaart van de Toervaartreünie.

Zennegat Start Einde Hoog-
water

Start Einde Hoog-
water

Do 19/5 05:00 11:58 07:58 16:24 23:00 20:24

Vr 20/5 05:00 12:46 08:46 17:14 23:00 21:14 

Za 21/5 07:00 13:40 09:40 18:14 19:00 22:14

Zo 22/5 07:00 14:47 10:47 - - 23:20

Ma 23/5 07:57 15:57 11:57 20:28 23:00 00:28 (+1)

Di 24/5 09:09 17:09 11:57 21:41 23:00 -

Wo 25/5 05:00 05:41 01:41 10:22 18:22 14:22

Do 26/5 - - 02:49 11:25 19:00 17:02

Vr 27/5 05:00 07:45 3:45 12:17 20:17 16:17

Za 28/5 07:00 08:32 04:32 13:02 19:00 17:42

Zo 29/5 07:00 09:14 05:14 13:42 19:00 17:42

Ma 30/5 05:00 09:52 05:52 14:17 22:17 18:17

Di 31/5 05:00 10:27 6:27 14:50 22:50 18:50

De Zennegatsluis luistert op kanaal 20, en is bereikbaar op het nummer  
+32 15 27 12 57.

Het laatste avondmaal van Dirk Bouts (foto Tina Cuyt)
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Onmiddellijk na de Zennegatsluis is er uitgebreide plaats om gratis aan te meren 
en eventueel ook de nacht door te brengen. Je kan dan ook  een bezoekje te 
brengen aan het volkse café aan de sluis.
Alle sluizen op het kanaal naar Leuven, met inbegrip van de Zennegatsluis kunnen 
minstens 6 gemiddelde jachten tegelijk schutten.

Stadhuis Leuven © Visit Leuven

Sluizen en bruggen op het Kanaal Leuven-Dijle
De vier sluizen op het kanaal, Battel-, Boortmeerbeek-, Kampenhout- en 
Tildonksluis worden, samen met de 13 bruggen op afstand bediend van uit de 
bedieningscentrale te Kampenhout. De communicatie met de Centrale verloopt 
via VHF 20 of telefonisch +32 16 44 17 24 - +32 16 44 17 25.

Samen overbruggen zij een hoogteverschil van 14 meter. De vaartijd is ongeveer 
4 à 5 uur. De gegarandeerde diepgang is 2.50 meter, de laagste doorvaarthoogte 
5.70 meter. 

Voor het afmeren in de sluizen zijn alleen op rechteroever bolders op de sluisboord 
en haalkommen in de sluiswand voorzien. Ze zijn mooi onder elkaar geplaatst; een 
bolder van boven en twee haalkommen in de wand. Voor de kleinere boten zijn 
er op linkeroever twee glijpalen voorzien. Bij het opschutten wordt de sluiskolk 
gevuld langs een paar verlaten in de bovenste sluisdeuren. Het instromend water 
heeft nog al wat impact op uw boot. Daarom raden wij aan, zo mogelijk, achteraan 
in de sluiskolk af te meren. 

De bedieningstijden van deze sluizen en bruggen is als volgt:
• Van maandag tot vrijdag van 6.00 uur tot 22.00 uur.
• Op zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. 
• Op zon- en wettelijke feestdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur (enkel vanaf de 

laatste zondag van april tot laatste zondag van september).

Aanvaart Vanuit Duffel (Nete)
Men vertrekt bij de sluis van Duffel best rond het moment van hoogwater. 
Dan heeft men stroming mee op de Nete en is men op iets meer dan een uur 
aan de Zennegatsluis. De laatste kilometer op de Beneden Dijle  gebeurt dan 
tegenstrooms.

Aanvaart vanuit Antwerpen (Schelde + Rupel)
Het beste moment om te vertrekken is ongeveer 2 uur vóór hoogwater in 
Antwerpen. Dan heeft men stroming mee tot aan de Zennegatsluis, waar men dan 
rond het moment van hoogwater toekomt.

Aanvaart vanuit Gent (Schelde + Rupel)
Wanneer men vanuit  Merelbeke vertrekt, kan men hier best een uur vóór 
hoogwater vertrekken. Dan profiteert men op de Schelde zoveel als mogelijk van 
het afgaande tij. Men kan dan wachten aan de aanlegsteiger van de veerpont in 
Schelle of in Boom totdat het water weer voldoende hoog is om verder door te 
varen naar de Zennegatsluis.
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Info voor de toervaarders
Gastclubs
Onderstaande clubs geven gastvrijheid aan de toervaarders van en naar de 
Toervaart reünie tijdens het aanvaren en de terugreis

De blauwe Kei • jachtclub Leopoldsburg • VVW Emblem • VVW Gent Leie •  
VVW Nete • VVW Taxandria • VVW Yakan • Yachtclub Flandria Brugge • 
VVW-Bocholt

Voor de havenmeesters en de schippers
Afspraak is één gratis overnachting 10 dagen voor 21 mei en één gratis 
overnachting 10 dagen na 28 mei, of in samenspraak met de respectievelijke 
havenmeester.

Voor de schippers
Bij VVW Leuven meren we gratis af van donderdag 19 mei tot dinsdag 31 mei 
inclusief het elektrisch verbruik met een max. van 6A. Wie voor 19 mei en na 
31 mei een ligplaats wil bij VVW Leuven, zal de normale ligdagprijs betalen aan 
de geldende tarieven van de  club. Tevens zal vanaf 31 mei de elektriciteit in 
rekening worden gebracht.

Secretariaat
Het secretariaat bevindt zich in het nieuwe clublokaal. Je kan er vanaf zaterdag 
21 mei tot donderdag 26 mei dagelijks terecht tussen 09u00 en 11u00.

RESPECTEER Ieder zijn vakantie en kom enkel  tijdens de openingsuren naar 
het secretariaat. Zend of mail uw inschrijvingsformulier ten laatste op 05 mei 
2022, Naar info@vvw.be en in cc naar uw toervaartafgevaardigde van uw club 
indien het een VVW club is. In cc naar paula.dillen@hotmail.com. Of zenden 
naar de VVW Beatrijslaan 25 2050 Antwerpen, fax: 03 219 69 67

Wij durven rekenen op ieders medewerking voor een vlot verloop en op de 
onmiddellijke betaling van de inschrijving.

Marifonie
· Varend

Voor navigatiegegevens: VHF 10

· Babbels
Alle babbels METEEN naar VHF 77

· Toervaarthavenmeesters
De vlootverantwoordelijke kan de havenmeester(s) oproepen na sluis
Tildonk en dit enkel op VHF Kanaal 72.

Vlagetiquette
Zie elders in de toervaartgids.

Vaarroutes en afmeren
Om de jaarlijkse problemen bij het aan en terugvaren te voorkomen, maak 
onderlinge afspraken in jullie club. Volg de aanwijzingen van jullie konvooileider 
en de plaatselijke verantwoordelijke in Leuven.

Praktische tips bij het aan en afvaren van de toervaart in Leuven
Maximum snelheid op de Leuvense vaart is 12 km/uur zonder golfslag. Volg 
stipt de aanwijzingen van de toervaarthavenmeester op bij aankomst. Hij zal 
alle boten zo goed mogelijk afmeren, het afmeren gebeurt in volgorde van 
binnenvaren.

Vuilcontainers
Zullen tijdens de reünie geplaatst worden. Sorteren is van belang, ook op de 
reünie. 

Bunkeren
Omwille van veiligheid is bunkeren op de locatie niet toegelaten. Houd hier 
rekening mee, aanvaren met volle tanks.

Inkomkaarten
Omwille van verlies en dergelijke voorzien we jaarlijks gekleurde armbandjes 
met het VVW- logo. Bij je inschrijvingspakket ontvang je deze bandjes. De 
kleurcode staat vermeld op de enveloppe.

Let op!! Tijdens onze feestdagen worden GEEN maaltijden meegenomen aan
boord.

Afvaren
Kan beginnen na het afsluiten van de reünie en strijken van de vlaggen. Maak 
duidelijk afspraken om onnodige opstoppingen aan sluizen te voorkomen.

Nuttige telefoonnummers
Brandweer of ambulance Tel 112

Europees noodnummer Tel 112

Politie Tel 101

Tele-onthaal Tel 106

Cardstop 070 344 344
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Speciaal woordje van dank
Voor onze 40ste Toervaartreünie:

• aan de Stad Leuven, VVW-Leuven en de toeristischdiensten 
voor de gastvrijheid en alle logistieke steun bij de realisatie van onze 40ste 

Vlaamse Toervaartreünie.

• Aan de Vlaamse Waterweg die het nautische gedeelte garanderen 
en verzorgen met bruggenwachters en sluismeesters.

• Aan onze trouwe Belgische marine kadetten voor het verzorgen 
van het protocol van onze Toervaartreünies.

• Aan alle VVW-gasthavens die de verplaatsing naar deze reünie echt 
gastvrij maken.

• Aan al onze sponsors die de uitstraling van VVW-Toervaren mee 
helpen uitdragen en voor ons een zorgeloze sportbeoefening waarmaken.

Aan alle medewerkers die van de toervaart een echte 
discipline maken:

• Aan onze toervaartcoördinator die het weer voor mekaar heeft 
gekregen om opnieuw meer dan 100 boten bijeen te brengen. 

• Aan al onze toervaartafgevaardigden die het voortouw nemen 
om het toervaren naar hun clubleden te promoten.

• Aan de administratieve medewerkers die noodzakelijk zijn om 
een afdeling in goede banen te leiden, van deze manifestatie mee een 
succes te maken en die het ook mogelijk maken dat deze toervaartgids 
weerom van de persen kan rollen. 

• Aan de toertochtleiders die de verantwoordelijkheid en het initiatief 
nemen om met andere watersporters te varen op voor hen nog onbekende 
waterlopen. 

• Aan de catering die van tochten en bijeenkomsten telkens opnieuw 
een culinair avontuur maken. 

• Aan de technische ploeg die achter de coulissen enorm veel werk 
verzet.

• Aan allen die in deze oplijsting niet genoemd zouden zijn maar ook op 
een of andere wijze hun steentje bijdragen.

De voorzitter VVW-Toervaren




