
 

Voorwoord 
 

Beste clublid, beste sympathisant, 

 

De 20ste VVW-Toervaartreünie in Leuven was een topper! In 
deze Nieuwsbrief zullen we terugblikken op het succes ervan, 
dank zij de prima voorbereidingen gedaan door het bestuur en 
meerdere vrijwilligers van VVW Leuven. 

Inmiddels heeft ook de zomer zijn intrede gedaan en kijken we 
uit naar de komende vakantieperiode. Plannen worden gemaakt 
om uit te varen naar het hoge noorden of de grens over te steken 
aan Franse of Duitse zijde. De “Circe” geeft alvast het goede 
voorbeeld en is vertrokken begin juni voor een reis van een volle 
drie maanden. De Nos Camino, boot van onze barman Roger, 
is net terug van weggeweest voor een rondvaart door Limburg.     

De werken aan de Hofstadebrug zijn afgelopen; we kunnen 
opnieuw plannen om tijdens de week richting Zennegat te varen. 

Tevens een laatste oproep aan de leden die hun VVW-lidkaart 
nog niet afgehaald hebben in ’t havenhuis. Mits vertoon van je 
lidkaart en het voeren van de clubvlag en de VVW-vlag kunnen 
jullie genieten van gratis of goedkope ligplaatsen tijdens jullie 
vakantie in het binnen- en buitenland. In de Toervaartgids 2022 
(gratis te verkrijgen in de club) staan alle ankerhavens vermeld 
die jullie van deze voorwaarden laten genieten.  

Bij deze wens ik jullie alvast een fantastische vakantie toe, 
geniet van jullie boot! 

 
 Veel leesplezier, 
  
Bernard Decraemere 
Voorzitter VVW Leuven vzw 
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  Te noteren 
   

 

Van begin mei tot eind 
september is ’t Havenhuis open 
op zaterdag en zondag, telkens 
vanaf 16 uur.  

 

In juli en augustus is het bestuur 
van VVW Leuven met vakantie. 
Onze havenmeester Peter blijft 
bereikbaar.  

 

Vanaf 16 september start een 
nieuwe reeks theoretische 
vaarcursussen. 

 

Onze eindeseizoensvaart gaat 
door van vrijdag 23 september 
tot zondag 25 september in 
Emblem.  

 

Begeleid varen: 

 jezelf perfectioneren aan het 
roer van de Curso. Dit kan het 
ganse jaar . Info op      
         www.vvwleuven.be  

     



 

20ste VVW-Toervaartreünie – 2022 - Leuven.  

Van 21 mei tot 29 mei 2022 

Na 3 jaar is het dan toch gelukt om de Toervaartreünie in Leuven te laten doorgaan. Corona heeft ons 
tweemaal het evenement doen verplaatsen en ook dit jaar zijn we gehinderd geweest door problemen op 
het kanaal Leuven-Dijle. Eerst was er te weinig water en werd het schutten aan de Zennegatsluis beperkt 
tot twee uur voor en twee uur na hoog water. En alsof dat nog niet genoeg was werd de Hofstadebrug in 
de maand mei hersteld en voorzien van een nieuw wegdek. Gevolg hiervan was dat er enkel doorgang 
voor pleziervaart mogelijk was van vrijdagavond tot maandagochtend. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat er een aantal schippers forfait hebben gegeven voor deze Toervaartreünie. 
Maar niettemin blikken we terug op een succesrijk evenement. Alle deelnemers waren uitgelaten 
enthousiast over het aangeboden programma. 

De gegidste wandelingen in Leuven, het bezoek aan AbInbev, de fietstocht naar Wezemael met het 
wijnmuseum en de wijnproeverij alsook de Vaartkomwandeling kenden een mooi succes. De BBQ door 
VVW-Leuven voorzien, was van uitzonderlijke kwaliteit en het diner de dag daarop heeft de deelnemers 
goed gesmaakt.  

Door onze federatie VVW-Toervaren werden we gefeliciteerd voor de puike organisatie: er waren geen 
stroompannes of andere noemenswaardige mankementen. Daarom werd voor een nieuwe organisatie in 
2032 gevraagd. We houden hierover, ten gepaste tijde, een beraad met het bestuur en vrijwilligers. 

Langs deze weg dank aan het bestuur voor de de minutieuze voorbereiding en organisatie, alsook dank 
aan de vele vrijwillige medewerkers/leden die ons geholpen hebben bij de op- en afbouw van de 
voorzieningen, het poetsen en de talrijke kleinere klusjes hier en daar. 

  

 
 



 

Vakantieplannen?  
 
Een vakantie met de boot moet grondig worden voorbereid. In april hebben we je, tijdens de technische 
namiddag, uitgelegd hoe je de boot vaarklaar moet maken voor het nieuwe seizoen en welke verplichte 
uitrusting je moet hebben in functie van het te bevaren gebied.  
Zorg ervoor dat je alle nodige documenten aan boord hebt zoals registratie- of vlaggenbrief, 
vaarvergunning, verzekeringsbewijs, marifoonvergunning, enz …. 
 
Vooraf beslis je waar je naartoe wil varen; dit om niet voor verrassingen komen te staan. Neem voldoende 
tijd om je doel te bereiken. Beperk je tot 3 à 4 uur varen per dag zodat er tijd rest om te genieten van de 
bezienswaardigheden rond uw aanlegplaats. Hou er rekening mee dat er zich onvoorziene 
omstandigheden kunnen voordoen zoals een defecte sluis of brug. En als het een ganse dag regent wil 
je misschien niet doorvaren?  
Bestudeer zeker de vaarkaarten van de gebieden langs dewelke je wil varen. Let op de dieptes van de 
vaarwaters en de hoogtes van de bruggen op jullie weg. Hou rekening met de getijdetabellen indien van 
toepassing. Raadpleeg de website Visuris om op de hoogte te blijven van eventuele stremmingen. Zoek 
uit waar je eventueel kunt bijtanken op je vaarroute.    

Tijdens de reis hou je een logboek bij. Dit maak je zo gedetailleerd als je zelf wil. Dergelijk boek kan 
nuttig zijn bij ongevallen of controles (bv als info voor verzekering of politiecontrole).  
Een logboek is een boekwerk waarin gebeurtenissen worden bijgehouden. Het 
logboek wordt ook (scheeps) journaal, dagboek of dagregister genoemd. Kortweg 
spreekt men zelfs van de log. 
Oorspronkelijk was een logboek het verslag aan boord van een vaartuig waarin de 
metingen van de log werden bijgehouden, dus de snelheidsmetingen. Deze 
gegevens waren van groot belang voor de positiebepaling. Later werden in het 
logboek alle gebeurtenissen vermeld die van enig belang waren, ook de 
gebeurtenissen die niet direct met de navigatie verband hielden. 
Het algemene doel van een logboek is dat later teruggelezen kan worden wat er 
precies gebeurd is op een bepaald moment. Op het moment van opschrijven is dus nog niet bekend wat 
men later terug wil lezen. Het is dus van groot belang dat alle details in het logboek terechtkomen, zodat 
men later niets mist. Ook is het van belang dat de vastleggingen in een logboek authentiek zijn. 
 
Herhaling doorvaart Antwerpen: Mocht u deze zomer plannen hebben om te varen naar Nederland via 
het Schelde-Rijnkanaal, weet dan dat op datum van 02 oktober 2021 er een nieuwe politieverordening in 
voege is getreden voor de Antwerpse haven. Meer hierover kon je lezen in onze Nieuwsbrief van april 
2022. 
 
Maak een geïllustreerd verslag je reis: Deel je ervaringen van je bootreis met andere leden van de 
club. Stuur ons een verslag van je reis via mail naar info@vvwleuven.be en wij zullen het publiceren in 
de Vaar-Wel van 2022. Ervaringen, foto’s, tips, alles is welkom! 

Nieuws van de havenmeester: 
VVW Leuven beschikt over een werkvlot gelegen aan steiger F1. Dit is vrij te gebruiken door iedereen. 
De gebruiker haalt het daar op en brengt het na gebruik terug!!! 

 
 



 

Geplande activiteiten! 
 
Eindeseizoensvaart: van vrijdag 23 september tot en met zondag 25 september varen we met z’n allen 
naar VVW Emblem voor de laatste vaartocht van ’t seizoen.  
Wie niet kan vertrekken op vrijdag kan dit eventueel ook op zaterdag doen; vertrek om 8u30 vanuit 
Leuven.  Zowel in de heenvaart op beide dagen als de terugvaart op zondag hebben we op de Nete de 
stroming mee. 

 
 

 
Naar gewoonte zal het bestuur zorgen voor een dagprogramma op zaterdag en een aangepaste 
maaltijd ’s avonds.    
 

Onze voorbije activiteiten: 

10 april 2022: Programma: de boot vaarklaar maken, touwen knopen en splitsen, gebruik van de juiste 
touwen, …enz gevolgd door een première: een Taco-maaltijd. 22 leden hebben deelgenomen aan deze 
dag.  
 
23 april 2022: Infoavond over de praktische kant van de Toervaartreünie; 26 leden waren aanwezig 
waarvan er 21 genoten hebben van een heerlijke spaghetti. 
 

Babbelnamiddagen:  

Van begin mei tot eind september zijn wij iedere zaterdag en zondag open van 16 uur tot 20 uur. Graag 
willen wij alle leden uitnodigen op deze dagen. Weet dat de opbrengst van de bar helpt om de 
havenkosten te dekken en wij de ligplaatskosten hierdoor kunnen beperkt houden. Als lid van de club 
ben je welkom met familie en vrienden voor een pintje aan een democratische prijs!  

Hebben jullie vrienden of kennissen die een stuurbrevet willen behalen?  
Denk aan Navivaar-VVW Leuven!!   In september starten we een nieuwe lessenreeks        


