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Eindeseizoensvaart Eindeseizoensvaart 
Omwille van de COVID-19 hebben we de toervaart reünie nog eens 
moeten uitstellen. Op het einde van dit seizoen willen we daarom een 
corona-veilige eindeseizoensvaart organiseren. 

Volg onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van de verdere 
organisatie: www.facebook.com/vvwtoervaren
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VVW-Toervaren, algemene info

Algemeen Voorzitter 
Marc Persoons
m.persoons@periskal.com

VVW-Toervaren vzw
Beatrijslaan 25 • 2050 Antwerpen • info@vvw.be
Ondernemingsnummer: 662.851.973 • www.vvw-toervaren.be   
www.vaarlussen.be • www.facebook.com/vvwtoervaren 

Administratief 
medewerker
Lies Van de Velde 
03 219 69 67 
lies@vvw.be

Voorzitter 
VVW-Toervaren
Willy Mens
0475 48 39 58
willymens@skynet.be

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

Verslaggeving 
Ingrid Vluymans

Adviseur
Lieven Van Maele
0475 55 33 76
lievenvanmaele@skynet.be

Verantwoordelijke  
toerzeilen
Stijn Reunis
stijn.reunis@skynet.be

Adviseur
Hugo Geudens 
0477 32 79 69  
hugogeudens@skynet.be

Team Toervaren

Penningmeester
Leo Trimpe
03 440 14 25
paula.dillen@hotmail.com

Verantwoordelijke 
VVW-boetiek
Bart Torfs
0495 23 12 68
barttorfs@telenet.be   

Woord vooraf

De lente biedt zich aan en de eerste zonnestralen breken door. De boten worden stilaan 
wakker uit hun winterslaap zodat we ze vaarklaar kunnen maken. De vaarmicrobe 
heeft ons nog steeds in haar greep, ondanks de uitdagingen die het coronavirus ons 
voorschotelt. 

Door de pandemie lijkt het een eeuwigheid geleden dat we elkaar konden ontmoeten. 
Het afgelopen jaar konden we geen bijscholingen organiseren, de toervaartreünie is 
uitgesteld en ook uitstapjes kunnen we voorlopig niet organiseren. De toegelaten bubbels 
zijn klein en laten weinig mogelijkheden toe. Dit is ook meteen de reden waarom we 
ons genoodzaakt zien om de 40ste toervaartreünie in Leuven uit te stellen naar 2022. 

Op het moment van schrijven zijn de landgrenzen nog steeds gesloten, maar dat belet 
ons niet om te dromen van een mooi vaarseizoen. Wij plannen alvast onze volgende trip 
en hopen op een zomer vol vaargenot.

Achter de schermen is opnieuw heel wat veranderd in de wetgeving wat betreft uitrusting 
en administratie. In dit addendum brengen wij u graag op de hoogte van de wijzigingen. 

Goed nieuws hebben we van de Vlaamse Waterweg. Tegen 2023 zouden de meeste 
kunstwerken op afstand bediend kunnen worden. Hierdoor kan een vlottere doorvaart 
verzekerd worden. Op de Kempische kanalen worden vanaf dit jaar de vaaruren voor 
de pleziervaart in de weekends aangepast. Hierdoor krijgen we in deze regio veel meer 
mogelijkheden. 

VVW-Toervaren probeert naast het VVW-Ankerproject om de toeristische watersport 
te promoten bij jonge toervaartschippers. Het toerisme in eigen land heeft door de 
huidige crisis een echte boost gekregen. Daar moeten we gebruik van maken. De jonge 
generatie binnen de federatie brengt ideeën aan die we trachten te verwezenlijken. 
Hierdoor hopen we meer jonge mensen de mogelijkheid te bieden om te proeven van 
onze hobby.

Om te beginnen toervaren is kennis van de regelgeving op het water essentieel. Onze 
vaarschool –Navivaar - verzorgt voor VVW de opleidingen die voorbereiden op de 
examens om het stuurbrevet te behalen: zowel theoretisch als praktisch. Het secretariaat 
van VVW vraagt het vaarbrevet en het ICC aan bij de overheid. Op deze manier vullen 
we elkaar aan in de opleidingen van een (nieuwe) watersporter.

Voor onze aangesloten clubs werken we momenteel aan enkele handige tools. Zo zullen 
wij hen in de toekomst op een gestructureerde manier voorzien van informatie om 
in orde te zijn met de uitbating van de haven, de voedselinspectie, verzekeringen, de 
kruispuntendatabank en juridische zaken. Ook de verplichtingen waar je als bestuur best 
aandacht aan besteed, komen aan bod. Op deze manier maken we blijvend werk aan de 
ondersteuning van de clubs.

VVW blijft een zeer sterk merk dat we kunnen koesteren.

Willy
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Info VVW-verzekering
Alle leden die aangesloten zijn bij VVW kunnen genieten van de ledenverzekering 
van de federatie. Deze bevat een dekking voor lichamelijke ongevallen tijdens 
het beoefenen van de sport of tijdens clubactiviteiten en een dekking burgerlijke 
aansprakelijkheid t.o.v. derden. De dekking burgerlijke aansprakelijkheid treedt 
enkel in werking wanneer er geen andere verzekering tussenkomt (bv. familiale 
polis).

De verzekering is geldig in binnen- en buitenland en ook tijdens de verplaatsing 
van en naar de watersportactiviteit (bij verplaatsingen enkel dekking voor 
persoonlijke ongevallen, dus geen burgerlijke aansprakelijkheid).

Onze toervaarders die 75 jaar of ouder zijn, moeten wel jaarlijks een medisch 
attest binnenbrengen om gedekt te zijn door de verzekering.
Het medisch attest of een ongevalsaangifteformulier kan men downloaden op de 
website www.vvw.be. Klik daarna door op ‘info VVW’ en ‘Onze clubservice’. 
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Praktische info vaarwegen
Telefoonnummers en marifoonkanalen alsook verval 
sluizen van de kunstwerken

• Voor alle toegelaten vaarsnelheden op de verschillende kanalen kunt u terecht 
bij VisuRIS: www.visuris.be/vaarsnelheden.

• De bedieningstijden van de kunstwerken vindt u terug in de brochure 
Waterrecreatie op de vlaamse waterwegen en de Vlaamse Wateerweg nv  
downloaden via https://www.vlaamsewaterweg.be/publicaties/brochures).

• VLB = vlottende bolder in de sluis 
• GLST = glijstang in de sluis 
• VAR = getijdenwater

BENEDEN-DIJLE · Maximale snelheid: 15 km/u.

Kunstwerk Km Telefoonnr VHF Verval
Benedensluis in Mechelen 0470 90 51 12 20

VHF kanalen
Kunstwerk VHF
Jachthaven Linkeroever 09

Jachthaven Willendok 23

Stadshaven Antwerpen 23

Bruggen Haven Antwerpen: steeds brugnaam vermelden: 
Londenbrug - Siberiabrug - Noordkasteelbrug - Lillobrug

62

Navigatiekanaal dokken: verplicht uitluisteren 74

Straatsburgdok: melden bij in-/uitvaren dokken* 20

Noordlandbrug: melden bij in-/uitvaren dokken* 02

Kattendijksluis: melden bij in-/uitvaren dokken* op VHF 20* 69

Royerssluis* 22

Boudewijnsluis/Van Cauwelaertsluis* 71

Schip-schip Schelde stroomopwaats boei 100 10

Centrale Zandvliet 12

Centrale Hansweert 65

Centrale Terneuzen 03

Centrale Sluisorganisatie Terneuzen 69

Centrale Vlissingen 14

Sluizen Vlissingen 18

Breskens Jachthaven 31

Cadzand Jachthaven 31

Traffic Center Steenbank 64

Traffic Center Zeebrugge 69

Traffic Center Wandelaar 65

Traffic Center Wandelaar Approach 60

Sluizen Zeekanaal Brussel-Schelde 68

Bruggen Zeekanaal Brussel-Schelde 25

Aanmelden Zeekanaal bij invaren in Wintam 25

Spoorboog Boom en Baanbrug Boom (Rupel) 20

Scheldebruggen Temse (op afspraak) 20

Contactkanaal op rivieren en kanalen 10
* in de Haven van Antwerpen steeds aan- en afmelden met een FD-nummer. 

Aanvragen kan bij www.jachthavenantwerpen.be
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Berichten die bekomen zijn door de bemiddeling van 
VVW in het Subteam binnenvaart.

Belangrijk bericht voor de Kempische kanalen:
De Vlaamse Waterweg, de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg een 
wijziging van de bedieningstijden op het kanaal Dessel - Turnhout - Schoten 
heeft goedgekeurd. Het betreft volgende wijzigingen (rood gemarkeerd):

Bedieningstijden waren (per zone) in 2020:
• Brug 2 Retie - brug 6 Arendonk:

• maandag - vrijdag: 6:00 u. - 20:00 u. 
• zaterdag: 7:00 u. - 15:00 u. • zondag: blokvaart

• Brug 1 Turnhout - brug 11 Brecht: 
• maandag - vrijdag: 6:00 u. - 20:00 u. 
• zaterdag: 7:00 u. - 15:00 u. • zondag: blokvaart

• Sluis 2 Brecht - sluis 10 Schoten: 
• maandag - vrijdag: 7:00 u. - 18:00u. 
• zaterdag: 7:00 u. - 15:00 u.

• Dokken van Merksem: 
• maandag - vrijdag: 6:00 u. - 22:00 u. 
• zaterdag: 6:00 u. - 22:00 u.

Bedieningstijden worden (per zone) in 2021:
• Brug 2 Retie - brug 6 Arendonk: 

• maandag - vrijdag: 6:00 u. - 22:00 u. 
• zaterdag: 10:00 u. - 18:00 u. • zondag: 10:00 u. - 18:00 u.

• Brug 1 Turnhout - brug 11 Brecht: 
• maandag - vrijdag: 6:00 u. - 22:00 u. 
• zaterdag: 10:00 u. - 18:00 u. • zondag: 10:00 u. - 18:00 u.

• Sluis 2 Brecht - sluis 10 Schoten: 
• maandag - vrijdag: 6:00 u. - 22:00 u. 
• zaterdag: 10:00 u. - 18:00 u. • zondag: blokvaart

• Sluis 9 Schoten - sluis 10 Schoten: 
• maandag - vrijdag: 6:00 u. - 22:00 u. 
• zaterdag: 10:00 u. - 18:00 u. • zondag: 10:00 u. - 18:00 u.

• Dokken van Merksem: 
• maandag - vrijdag: 6:00 u. - 22:00 u. 
• zaterdag: 10:00 u. - 18:00 u. • zondag: 10:00 u. - 18:00 u.

De bedieningstijden in de zone sluis 2 Brecht - sluis 10 Schoten blijven tussen 
maandag en vrijdag ongewijzigd in 2021 aangezien deze nog lokaal bediend 
worden en niet zoals de andere delen op het kanaal Dessel - Turnhout - Schoten 
vanop op afstand bediend worden uit de bedieningscentrale in Rijkevorsel. 

Op zondag wordt er in de zone sluis 2 Brecht - sluis 10 Schoten blokvaart 
voorzien, door lokale bediening. De gewijzigde bedieningstijden op het kanaal 
Dessel - Turnhout - Schoten gaan in vanaf 1 januari 2021.

Ook de bedieningstijden van de kunstwerken op Kanaal Briegden-Neerharen, 
Zuid-Willemsvaart en Kanaal Bocholt-Herentals zullen vanaf 1 januari 2021 
worden gewijzigd van 07:00 u. - 15:00 u. naar 10:00 u. - 18:00 u.

Bevraging Jaagpaden:
Naast de bilaterale gesprekken verzamelen De Vlaamse waterweg ook via een 
online jaagpadenbevraging de input van medegebruikers van de jaagpaden. 

Mogen wij u vragen om deze bevraging verder te verspreiden via uw sociale 
media, onder uw leden en onder uw medewerkers?

“De Vlaamse Waterweg nv hecht veel belang aan veiligheid van de 
medegebruikers op het jaagpad. Er zijn heel veel verschillende medegebruikers, 
en ook veel verschillende soorten jaagpaden. Binnen de studie ‘Functioneel en 
recreatief medegebruik van jaagpaden in Vlaanderen’ brengen we dit in kaart, 
zodat we onze beleidsvisie kunnen actualiseren. Jouw antwoorden, ervaringen 
en bezorgdheden helpen ons vooruit. Je kan de vragenlijst invullen t.e.m.  
31 december 2020. Van harte bedankt!”. 

Indien de leden  beschikken over foto’s die bepaalde situaties op het jaagpad 
goed kunnen illustreren, mogen deze altijd aan VVW-Toervaren.
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Uitrusting voor pleziervaartuigenUitrusting voor pleziervaartuigen
U kijkt er vast naar uit om met uw pleziervaartuig op het water te vertoeven. 
Maar pleziervaren moet natuurlijk in veilige omstandigheden gebeuren. Daarom 
moet u aan boord bepaalde uitrusting voorzien. Sommige uitrusting is verplicht, 
andere aanbevolen. Alle uitrusting moet zich in goede staat bevinden en klaar 
zijn voor gebruik. 

De uitrustingseisen hangen af van: De uitrustingseisen hangen af van: 
• het gebruik van uw vaartuig (privaat of bedrijfs- of beroepsmatig) 
• het type vaartuig 
• de registratie van uw vaartuig 
• de zone waarin u wilt varen 

Gebruik Gebruik 
Voor pleziervaartuigen met bedrijfs- of beroepsmatig gebruik is meer uitrusting 
verplicht dan voor privaat gebruik. 

Privaat 
Een pleziervaartuig voor privaat gebruik is een vaartuig (2,5 tot en met  
24 meter) waarmee u aan pleziervaart doet: 

• met maximum 12 passagiers aan boord en 
• dat u niet bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt 

Denk bijvoorbeeld aan een vaartocht met eigen familie of vrienden.

Bedrijfs- of beroepsmatig 
Een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik is een pleziervaartuig 
(2,5 tot en met 24 meter) dat u gebruikt bij de uitoefening van een economische 
activiteit: 

• met of zonder winstoogmerk 
• door een onderneming of een natuurlijke persoon 

Voorbeelden van bedrijfs- of beroepsmatig gebruik zijn:  
• verhuur 
• vervoer van maximum 12 betalende passagiers 
• vaarlessen binnen het kader van pleziervaart 
• gebruik van pleziervaartuigen geregistreerd door een verhuurbedrijf 
• gebruik voor reddingsactiviteiten 

Type pleziervaartuig Type pleziervaartuig 
Er gelden algemene uitrustingseisen voor motor- en zeilboten. De uitrusting 
geldt voor pleziervaartuigen met een romplengte tot en met 24 meter. Voor 
pleziervaartuigen van meer dan 24 meter is er een aparte regeling. 

Voor bepaalde types van pleziervaartuigen is minder uitrusting verplicht of mag 
u alternatieve uitrusting voorzien: 

• waterscooters 

• vaartuigen voor kleinzeilerij 
• sportkieljachten 
• kleine reddingsvaartuigen 

Registratie Registratie 
De uitrusting hangt ook af van de registratie van uw pleziervaartuig. Er zijn twee 
types van registratie mogelijk: 

• binnenwateren 
• zee en binnenwateren 

Binnenwateren 
Als uw vaartuig geregistreerd is voor binnenwateren, moet u minstens de 
uitrusting voorzien voor zone 1.  

Zee en binnenwateren 
Als uw vaartuig geregistreerd is voor zee en binnenwateren, moet u minstens 
de basisuitrusting voor zee (zone 4) aan boord hebben, ook wanneer u zich op 
binnenwateren bevindt.  

Voorbeeld 
Uw vaartuig is geregistreerd voor zee en binnenwateren. Tijdens het weekend 
maakt u een vaartocht op de Leie. Ook al blijft u de hele tijd op binnenwateren 
(namelijk de Leie), u moet standaard de uitrusting voor zone 4 (zee) aan boord 
hebben.   

Zone Zone 
Naast de uitrusting volgens de registratie moet u ook uitgerust zijn voor de 
zone waarin u wilt varen. U moet de uitrusting aan boord hebben voor alle 
zones die u tijdens uw reis doorkruist.  

• zone 0: meren en plassen (nog niet van toepassing) 
• zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren behalve de Beneden-

Zeeschelde 
• zone 2: de Beneden-Zeeschelde 
• zone 3: de havens van de kust 
• zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl 
• zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl 
• zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl 
• zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl 

Voorbeeld 
U maakt een vaartocht van Nieuwpoort naar Londen. Tijdens die tocht bevindt 
u zich op een bepaald moment verder dan 6 zeemijl van een kust (zone 5). U 
moet daarom voor die reis de uitrusting van zone 5 aan boord hebben.
Bron: https://mobilit.belgium.be/sites/default/f iles/resources/f iles/20210216-uitrusting-algemene-pleziervaartuigen-
privaat.pdf en https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/vaartuig/uitrusting



14 I Toervaartgids 2020 - addendum 2021 Toervaartgids 2020 - addendum 2021 I 15

P
ra

k
ti

s
c

h
e

 in
fo

 v
a

a
rw

e
g

e
n

Uitrusting algemene pleziervaartuigen Uitrusting algemene pleziervaartuigen 
voor privaat gebruikvoor privaat gebruik
UitrustingUitrusting
De uitrusting van uw vaartuig hangt nu af van waar en wanner je vaart. Het 
FOD heeft lijsten opgesteld met de verschillende categorieën van vaarwater en 
van zaken die aan boord aanwezig moeten zijn. Naast de uitrusting volgens de 
registratie moet u ook uitgerust zijn voor de zone waarin u wilt varen. U moet 
de uitrusting aan boord hebben voor alle zones die u tijdens uw reis doorkruist.  

• zone 0: meren en plassen (nog niet van toepassing) 
• zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren behalve de Beneden-

Zeeschelde 
• zone 2: de Beneden-Zeeschelde 
• zone 3: de havens van de kust 
• zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl 
• zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl 
• zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl 
• zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl 

(Voor de specifieke uitrusting per zone zie in dit addendum.)

De uitrustingseisen gelden voor pleziervaartuigen (motor- en zeilboten):

• met een romplengte tot en met 24 meter
• die geen waterscooters, vaartuigen voor kleinzeilerij, sportkieljachten of 

kleine reddingsvaartuigen zijn (zie de specifieke tabellen voor die types 
vaartuigen)

1. Registratie binnenwateren1. Registratie binnenwateren

Uitrusting voor zone 1

Verplicht Uitzonderingen en opmerkingen

Veilige navigatie
Radarreflector

Kegel voor zeilboten met motor

Misthoorn

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/
APSB

Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en 
af te meren (waaronder een touw 
van minimum 20 meter)

Opmerking: diameter in functie van 
het bootgewicht

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en 
het ankergewicht in functie van het 
bootgewicht

Lensmiddel aangepast aan het 
vaartuig (zoals handlenspomp, 
elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer)

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U 
moet de werking van de elektrische 
lenspompen kunnen aantonen

Middelen om drenkelingen te vinden 
en bij te staan (zoals reddingsboei 
of lifesling, man-overboord-licht of 
zoeklicht bij nachtvaart)

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor 
gebruik

Communicatie
Vaste VHF Opmerking: mag vervangen worden 

door draagbare VHF, de verplichting 
geldt alleen voor motorboten van 
meer dan 7 meter en kajuitzeilboten

Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende 
(aangepast aan de opvarenden)

Medische uitrusting
EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het 

vaargebied

Navigatiemiddelen
(Bijgewerkte) navigatiekaarten Opmerking: digitale navigatiekaarten 

zijn toegestaan

Getijtafels en stroomtabellen Opmerking: alleen waar nodig

Brandblusbestrijding
Brandblusmiddel Opmerking: volgens de technische 

eisen van de RCD (boten van 
voor 1998 moeten voldoen aan 
de CE- eisen rond draagbare 
brandblustoestellen) en gecontroleerd 
volgens de instructies van de fabrikant

Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/
verwarmings-/verlichtingstoestellen 
met open vlam aanwezig zijn
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Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor 
het vaargebied

Registratiedocumenten en 
radiodocumenten

Aanbevolen Uitzonderingen en opmerkingen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer 
te dichten

Dieptemeter

Speedlog Opmerking: motorboten die sneller 
varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld 
van een log als er een gps/GNSS aan 
boord is

AIS

Uitrusting voor zone 2 - 3

U moet de uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens 
uw reis doorkruist. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 1 als zone 2 - 3 
doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 2 - 3 voorzien.

Verplicht Uitzonderingen en opmerkingen

Veilige navigatie
Radarreflector

Kegel voor zeilboten met motor

Ankerbol

Misthoorn

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/
APSB

Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en 
af te meren (waaronder een touw 
van minimum 20 meter)

Opmerking: diameter in functie van 
het bootgewicht

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en 
het ankergewicht in functie van het 
bootgewicht

Lensmiddel aangepast aan het 
vaartuig (zoals handlenspomp, 
elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer)

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U 
moet de werking van de elektrische 
lenspompen kunnen aantonen

Middelen om drenkelingen te vinden 
en bij te staan (zoals reddingsboei 
of lifesling, man-overboord-licht of 
zoeklicht bij nachtvaart)

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor 
gebruik

Communicatie
Vaste VHF Opmerking: mag vervangen worden 

door draagbare VHF in zone 1 en 
2, de verplichting geldt alleen voor 
motorboten van meer dan 7 meter 
en kajuitzeilboten

3 rode handstakellichten en 2 
parachutes

Opmerking: op de Beneden-
Zeeschelde geen parachutes

Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende 
(aangepast aan de opvarenden)

Waterdichte zaklamp geschikt 
voor het geven van alarmseinen of 
noodsignalen

Medische uitrusting
EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het 

vaargebied

Navigatiemiddelen
Magnetisch kompas

(Bijgewerkte) navigatiekaarten Opmerking: digitale navigatiekaarten 
zijn toegestaan

Getijtafels en stroomtabellen Opmerking: alleen waar nodig

Dieptemeter

Speedlog Opmerking: motorboten die sneller 
varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld 
van een log als er een gps/GNSS aan 
boord is
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Brandbestrijding
Brandblusmiddel Opmerking: volgens de technische 

eisen van de RCD (boten van 
voor 1998 moeten voldoen aan 
de CE- eisen rond draagbare 
brandblustoestellen) en 
gecontroleerd volgens de instructies 
van de fabrikant

Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/
verwarmings-/verlichtingstoestellen 
met open vlam aanwezig zijn

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor 
het vaargebied

Registratiedocumenten en 
radiodocumenten

Aanbevolen Uitzonderingen en opmerkingen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer 
te dichten

Zeilboten - Lifeline en per opvarende 
een harnas (met bevestigingslijn)

Opmerking: lifeline moet niet 
permanent gemonteerd zijn

Motorboten - Lifeline en per 
opvarende een harnas (met 
bevestigingslijn)

Vaste VHF met DSC

PLB met gps/GNSS (406 MHz en 
121,5 MHz)

Rookpot

Gps/GNSS

Verrekijker en peilkompas

AIS

2. Registratie zee en binnenwateren2. Registratie zee en binnenwateren

Uitrusting voor zone 1 - 4

Verplicht Uitzonderingen en opmerkingen

Veilige navigatie
Radarreflector

Kegel voor zeilboten met motor

Ankerbol

Misthoorn

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/
APSB

Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en 
af te meren (waaronder een touw 
van minimum 20 meter)

Opmerking: diameter in functie van 
het bootgewicht

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en 
het ankergewicht in functie van het 
bootgewicht

Lensmiddel aangepast aan het 
vaartuig (zoals handlenspomp, 
elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer)

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U 
moet de werking van de elektrische 
lenspompen kunnen aantonen

Middelen om drenkelingen te vinden 
en bij te staan (zoals reddingsboei 
of lifesling, man-overboord-licht of 
zoeklicht bij nachtvaart)

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor 
gebruik

Communicatie
Vaste VHF Opmerking: verplichting geldt alleen 

voor motorboten van meer dan 7 
meter en kajuitzeilboten

3 rode handstakellichten en 2 
parachutes

Opmerking: op de Beneden-
Zeeschelde geen parachutes

Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende 
(aangepast aan de opvarenden)
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Waterdichte zaklamp geschikt 
voor het geven van alarmseinen of 
noodsignalen

Medische uitrusting
EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het 

vaargebied

Navigatiemiddelen
Magnetisch kompas

(Bijgewerkte) navigatiekaarten Opmerking: digitale navigatiekaarten 
zijn toegestaan

Getijtafels en stroomtabellen Opmerking: alleen waar nodig

Dieptemeter

Speedlog Opmerking: motorboten die sneller 
varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld 
van een log als er een gps/GNSS aan 
boord is

Brandbestrijding
Brandblusmiddel Opmerking: volgens de 

technische eisen van de RCD 
(boten van voor 1998 moeten 
voldoen aan de CE-eisen rond 
draagbare brandblustoestellen) en 
gecontroleerd volgens de instructies 
van de fabrikant 

Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/
verwarmings-/verlichtingstoestellen 
met open vlam aanwezig zij

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor 
het vaargebied

Registratiedocumenten en 
radiodocumenten

Aanbevolen Uitzonderingen en opmerkingen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer 
te dichten

Zeilboten - Lifeline en per opvarende 
een harnas (met

Opmerking: lifeline moet niet 
permanent gemonteerd zijn

bevestigingslijn)

Motorboten - Lifeline en per 
opvarende een harnas

(met bevestigingslijn)

Vaste VHF met DSC

PLB met gps/GNSS (406 MHz en 
121,5 MHz)

Rookpot

Gps/GNSS

Verrekijker en peilkompas

AIS

Uitrusting voor zone 5

U moet de uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens 
uw reis doorkruist. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 1 - 4 als zone 5 
doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 5 voorzien.

Verplicht Uitzonderingen en opmerkingen

Veilige navigatie
Radarreflector

Kegel voor zeilboten met motor

Ankerbol

Misthoorn

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/
APSB

Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en 
af te meren (waaronder een touw 
van minimum 20 meter)

Opmerking: diameter in functie van 
het bootgewicht

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en 
het ankergewicht in functie van het 
bootgewicht

Lensmiddel aangepast aan het 
vaartuig (zoals handlenspomp, 
elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer)

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U 
moet de werking van de elektrische 
lenspompen kunnen aantonen

Middel om klein lek bij huiddoorvoer 
te dichten
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Zeilboten - Lifeline en per opvarende 
een harnas (met bevestigingslijn)

Opmerking: lifeline moet niet 
permanent gemonteerd zijn

Middelen om drenkelingen te vinden 
en bij te staan (zoals reddingsboei 
of lifesling, man-overboord-licht of 
zoeklicht bij nachtvaart)

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor 
gebruik

Communicatie
Vaste VHF Opmerking: verplichting geldt alleen 

voor motorboten van meer dan 7 
meter en kajuitzeilboten

3 rode handstakellichten en 2 
parachutes

Opmerking: op de Beneden-
Zeeschelde geen parachutes

Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende 
(aangepast aan de opvarenden)

Waterdichte zaklamp geschikt 
voor het geven van alarmseinen of 
noodsignalen

Medische uitrusting
EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het 

vaargebied

Navigatiemiddelen
Magnetisch kompas

Gps/GNSS

(Bijgewerkte) navigatiekaarten Opmerking: digitale navigatiekaarten 
zijn toegestaan maar als het 
elektronische systeem in een zone 
5, 6 of 7 uitvalt, moet er een back-
upsysteem zijn voor een veilige 
navigatie

Getijtafels en stroomtabellen Opmerking: alleen waar nodig

Dieptemeter

Speedlog Opmerking: motorboten die sneller 
varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld 
van een log als er een gps/GNSS aan 
boord is

Brandbestrijding
Brandblusmiddel Opmerking: volgens de 

technische eisen van de RCD 
(boten van voor 1998 moeten 
voldoen aan de CE-eisen rond 
draagbare brandblustoestellen) en 
gecontroleerd volgens de instructies 
van de fabrikant

Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/
verwarmings-/verlichtingstoestellen 
met open vlam aanwezig zijn

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor 
het vaargebied

Registratiedocumenten en 
radiodocumenten

Aanbevolen Uitzonderingen en opmerkingen
Motorboten - Lifeline en per 
opvarende een harnas (met 
bevestigingslijn)

Vaste VHF met DSC

EPIRB Uitzondering: zone 5 in 
Noordzeegebied als PLB aan boord

PLB met gps/GNSS (406 MHz en 
121,5 MHz)

Uitzondering: zone 5 als EPIRB aan 
boord

SART (radar) of AIS SART

Rookpot

Reddingsvest met licht per opvarende

Reddingsvlot

Verrekijker en peilkompas

Middel om weerberichten te 
ontvangen

Radar

AIS
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Uitrusting voor zone 6 – 7

U moet de uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens 
uw reis doorkruist. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 5 als zone 6 - 7 
doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 6 - 7 voorzien.

Verplicht Uitzonderingen en opmerkingen

Veilige navigatie
Radarreflector

Kegel voor zeilboten met motor

Ankerbol

Misthoorn

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/
APSB

Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en 
af te meren (waaronder een touw 
van minimum 20 meter)

Opmerking: diameter in functie van 
het bootgewicht

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en 
het ankergewicht in functie van het 
bootgewicht

Lensmiddel aangepast aan het 
vaartuig (zoals handlenspomp, 
elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer)

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U 
moet de werking van de elektrische 
lenspompen kunnen aantonen

Middel om klein lek bij huiddoorvoer 
te dichten

Zeilboten - Lifeline en per opvarende 
een harnas (met bevestigingslijn)

Opmerking: lifeline moet niet 
permanent gemonteerd zijn

Middelen om drenkelingen te vinden 
en bij te staan (zoals reddingsboei 
of lifesling, man-overboord-licht of 
zoeklicht bij nachtvaart)

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor 
gebruik

Communicatie
Vaste VHF met DSC

Extra draagbare VHF

EPIRB

3 rode handstakellichten en 2 
parachutes

Opmerking: op de Beneden-
Zeeschelde geen parachutes

Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende 
(aangepast aan de opvarenden)

Waterdichte zaklamp geschikt 
voor het geven van alarmseinen of 
noodsignalen

Reddingsvlot

Medische uitrusting
EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het 

vaargebied

Navigatiemiddelen
Magnetisch kompas

Gps/GNSS

(Bijgewerkte) navigatiekaarten Opmerking: digitale navigatiekaarten 
zijn toegestaan maar als het 
elektronische systeem in een zone 
5, 6 of 7 uitvalt, moet er een back-
upsysteem zijn voor een veilige 
navigatie

Getijtafels en stroomtabellen Alleen waar nodig

Dieptemeter

Speedlog Opmerking: motorboten die sneller 
varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld 
van een log als er een gps/GNSS aan 
boord is

Middel om weerberichten te 
ontvangen

Tweede onafhankelijke energiebron

Brandbestrijding
Brandblusmiddel Opmerking: volgens de technische 

eisen van de RCD (boten van 
voor 1998 moeten voldoen aan 
de CE- eisen rond draagbare 
brandblustoestellen) en 
gecontroleerd volgens de instructies 
van de fabrikant
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Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/
verwarmings-/verlichtingstoestellen 
met open vlam aanwezig zijn

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor 
het vaargebied

Registratiedocumenten en 
radiodocumenten

Aanbevolen Uitzonderingen en opmerkingen
Motorboten - Lifeline en per 
opvarende een harnas (met 
bevestigingslijn)

PLB met gps/GNSS (406 MHz en 
121,5 MHz)

SART (radar) of AIS SART

Rookpot

Reddingsvest met licht per opvarende

Verrekijker en peilkompas

Radar

AIS
Bron: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/vaartuig/uitrusting en https://mobilit.belgium.be/sites/
default/f iles/resources/f iles/20210216-uitrusting-algemene-pleziervaartuigen-privaat.pdf en 

Veilig op het water: reddingsvesten Veilig op het water: reddingsvesten 
Dragen van het reddingsvestDragen van het reddingsvest
Op zee is het dragen van een reddingsvest verplicht aan boord van een 
pleziervaartuig, onder volgende omstandigheden:

• als de (significante) golfhoogte 1m of meer bedraagt of;
• tussen zonsondergang en zonsopgang of;
• tussen 16 oktober en 15 mei.

Verder geldt de verplichting steeds:
• voor alle opvarenden tot 12 jaar of;
• wanneer het pleziervaartuig 6,5m of korter is. 
• In de kajuit geldt deze verplichting niet.

De verplichting geldt niet voor pleziervaartuigen: 
• groter dan 24m of;
• met een vaste reling van 1,10m hoog.

Voor pleziervaartuigen tot 6,5m binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest 
vervangen worden door een zwemvest.

De pleziervaarder kan zich informeren over de heersende en verwachte 
golfhoogtes voor de Belgische kust via https://meetnetvlaamsebanken.be/
Bron: (https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/veilig_op_het_water)
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Voegen we daar de Waalse bevaarbare waterlopen bij met zo’n 451 km, dan 
telt België een 1850 km vaarplezier. In Wallonië is geen waterwegenvergunning 
nodig, wel is er een meldingsplicht. Zeeland is ook maar een boogscheut van 
Vlaanderen en heeft veel en prachtig vaarwater. Het zijn de drie windstreken 
waar we ons als watertoerist kunnen uitleven. De verscheidenheid is groot en 
elke streek heeft haar eigenheid. 

• Het vrij rustige IJzerbekken in de Westhoek met een vleugje kust langs het 
binnenland.

• Het Scheldebekken met zijn prachtige natuur en zijn variant getijdewater
• De Kempische kanalen met zijn fietsparadijs en relatief rustig water voor de 

pleziervaarder. De uurregeling voor de Kempische kanalen is vanaf 2021 
aangepast aan de pleziervaart. 

• Het Maasbekken in Wallonië met zijn rotsen en steile wanden.
• Zeeland met de waterplassen en binnenmeren van de Delta.

Opening van de Samber in FrankrijkOpening van de Samber in Frankrijk
De wederopbouw van de kanaalbruggen Vadencourt en Macquigny en weder 
indienststellingen van sluizen 1 tot 22 lopen dit jaar op zijn einde. De sluizen 23 
tot en met 25 neemt de VNF voor haar rekening.  Hoewel er in 2020 een eerste 
baggercampagne heeft plaatsgevonden, is er in 2021 een tweede aan de gang, 
goed voor een volume van 38.000m3. Hierdoor zal het kanaal terug bevaarbaar 
worden eind juni 2021 voor boten tot een diepgang van 1m60.

Meer Europees vaarwaterMeer Europees vaarwater
Indien de tijd het toelaat heeft water niet veel gesloten grenzen. Zo zijn er met 
de vereniging al tochten geweest naar Polen, Denemarken, Zweden, Nederland, 
Duitsland en Frankrijk. Het zijn echt toeristische uitstappen met een portie 
avontuur. Het voordeel is dat je in groep weg bent en elkaar kan helpen indien 
nodig. Natuurlijk moet je ook rekening houden met elkaar wanneer je samen 
vaart. Een goede voorbereiding en een aantal afspraken voor vertrek zijn van 
fundamentele waarde.

Toervaren op de binnenwateren: Toervaren op de binnenwateren: 
een leuk avontuur!een leuk avontuur!
Bij de Vlaamse Vereniging voor Watersport ben je aan het juiste adres als niet-
competitieve watersporter. Wij helpen u om van de watersport een echte 
hobby te maken. De keuze ligt bij u om de sportieve richting op te gaan of meer 
het toeristische vlak te verkennen. Met toervaren kies je vooral voor rust en 
plezier met varen.

Hoe beginnen we er eigenlijk aan?Hoe beginnen we er eigenlijk aan?
De watersport kent een grote verscheidenheid aan disciplines. Denk maar aan 
duiken, kajakken, zeilen, surfen en waterskiën. Al deze sporttakken hebben 
uiteenlopende karakteristieken en vereisen elk een ander watervlak. Daarom 
heb je voor al deze sporten een verschillende boot nodig. Dus: denk goed na 
welke sport je wil beoefenen alvorens je investeringen doet.

Wie van water, natuur en rust houdt zou eens moeten proeven van de yachting. 
Uiteraard is daar een boot voor nodig met de nodige voorzieningen om te 
overnachten. Deze koop je niet zomaar aan. De beste optie is een boot te 
huren of meevaren met een andere watertoerist. In de yachting komen veel 
watersporters terecht nadat ze jaren actief waren in fysiek intensievere 
watersporttakken. Maar iedereen kan beginnen met yachting, ook als je geen of 
weinig ervaring hebt. Brevetten zijn bovendien niet noodzakelijk indien de boot 
geen 15 meter is of geen 20 km/uur kan varen. Boven de 7,5m moet er in België 
wel een marifoon aan boord zijn en iemand die deze kan en mag bedienen, 
hiervoor is wel een brevet en een vergunning noodzakelijk. 

We kunnen bijna vertrekken en de trossen losgooien!We kunnen bijna vertrekken en de trossen losgooien!

Nog enkele gouden regels:
• Maak afspraken met de bemanning. Wie neemt welke taak op zich?
• Verwittig de schipper voor het los- en vastmaken van de landvasten.
• Vaar langzaam bij het manoeuvreren.
• Let op: touwen zijn gevaarlijk. Ga er zeer aandacht mee om.
• Sluizen krijgen een ander waterniveau dus hier moeten de touwen gevierd 

(zakken) of aangehaald (stijgen) worden.
• Gebruik de marifoon als communicatie op het water om iets mede te delen 

of te vragen.

VVW-Toervaren werkt aan een document om de beginnende schipper wegwijs 
te maken in de materie.

Ons vaarwaterOns vaarwater
De delta in onze lage landen heeft veel mogelijkheden om te genieten, telkens 
vanuit een andere invalshoek. Op één jaar zal je zeker niet alles afvaren - zelfs niet 
als je zeer veel tijd hebt. Het Vlaams bevaarbaar waterwegennet is zo’n 1395 km 
lang. Om deze te mogen bevaren, hebben we wel een watervergunning nodig. 
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Getijtafels Antwerpen

Omrekeningstabel

na het tijdstip van HW 
te Antwerpen

na het tijdstip van LW 
te Antwerpen

Zeesluis Wintam 0 h 39 min Zeesluis Wintam 0 h 34 min

Temse 0 h 50 min Temse 0 h 57 min

Dendermonde 1 h 47 min Dendermonde 2 h 21 min

Schoonaarde 2 h 20 min Schoonaarde 3 h 07 min

Wetteren 2 h 59 min Wetteren 4 h 02 min

Melle 3 h 30 min Melle 4 h 38 min

Boom 0 h 52 min Boom 0 h 58 min

Lier 1 h 50 min Lier 3 h 25 min

Mechelen 1 h 19 min Mechelen 2 h 11 min

Bediening KattendijksluisBediening Kattendijksluis
De bediening en het beheer van de Kattendijksluis gebeurt door De Vlaamse 
Waterweg. 

Vaartuigen, komende van, of met bestemming Scheldegebied, kunnen gebruik 
maken van de Kattendijksluis:

Type vaartuig tijdens 
bedieningstijden

Maximale afmetingen Verplicht gebruik

Pleziervaartuigen LOA 90 m x GBR 12 x 3 m Ja

De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij. De sluis kan 
enkel bediend worden wanneer het waterpeil van de Schelde voldoende hoog 
is. Bovendien moet de sluis om veiligheidsredenen gesloten worden bij een tij 
hoger dan 5,0 m TAW*. Daarom zal de sluis slechts kunnen gebruikt worden bij 
waterstanden tussen + 2,2 m TAW en 4,6 m TAW Scheldepeil.  Gewoonlijk is 
het +/- 3 uur voor en na hoogtij.

De sluis zal bediend worden op:
• Maandag tot zaterdag: van 6 tot 22 uur
• Zon- en feestdagen (van Pasen tot en met 30 september): van 9 tot 19 uur

Contact Kattendijksluis:
Voor een bediening dienen de waterweggebruikers tijdig contact op te nemen 
met de sluisbedienaars via tel.: +32 3 227 30 99 of VHF-kanaal 69.^



32 I Toervaartgids 2020 - addendum 2021 Toervaartgids 2020 - addendum 2021 I 33

P
ra

k
ti

s
c

h
e

 in
fo

 v
a

a
rw

e
g

e
n



34 I Toervaartgids 2020 - addendum 2021 Toervaartgids 2020 - addendum 2021 I 35

P
ra

k
ti

s
c

h
e

 in
fo

 v
a

a
rw

e
g

e
n



36 I Toervaartgids 2020 - addendum 2021 Toervaartgids 2020 - addendum 2021 I 37

P
ra

k
ti

s
c

h
e

 in
fo

 v
a

a
rw

e
g

e
n



38 I Toervaartgids 2020 - addendum 2021 Toervaartgids 2020 - addendum 2021 I 39

P
ra

k
ti

s
c

h
e

 in
fo

 v
a

a
rw

e
g

e
n

Knelpunten op onze waterwegen
VVW-Fiche Datum:  .................................

Indiener:

Naam & voornaam: .....................................................Tel:  ............................................

Probleem :   
* Sluis / brug / beweegbare brug / vaarweg / haven / verkeer op het 

water / gevaarlijke situatie / Uurregeling / passantensteiger / ondiepte / 
bebakening / kaaimuur / verkeerstekens / personeel

* Schrappen wat niet past

Omschrijving plaats en probleem:  

Voorstel van wijziging: 

Reden om dit voorstel te aanvaarden / motivatie: 

De beschreven knelpunten worden door gegeven aan de waterwegbeheerders 
door VVW. De indiener kan bijkomende uitleg verschaffen indien nodig, 
maar we respecteren de privacy. VVW-Toervaren dankt u voor uw 
medewerking. Graag terug zenden naar het VVW-Secretariaat of afgeven 
aan uw toervaartafgevaardigde.

##
Opmerkingen Toervaartgids 2020 - 
Addendum 2021
VVW-Fiche Datum: .................................................. 

Indiener:
Naam & voornaam:  ................................................................Tel: ...............................

Opmerkingen:  

##
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Ontdek snel  
de unieke vaarvoordelen 

die VVW-Toervaren  
te bieden heeft:

App Ankerhavens: 
'Ankerhavens VVW'

www.vvw-toervaren.be
www.vaarlussen.be

Team Ankerhavenproject

Nederlands  
ankerproject
Willy Mens
0475 48 39 58
willymens@skynet.be

Franstalig  
ankerproject
Projet de mouillage
Patrick De Boeck
0495 59 27 68    
patrick.deboeck@vvwleuven.be

Franstalig  
ankerproject
Projet de mouillage
Eddy Deroo
0475 47 04 09
lydie@telenet.be
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WEST-VLAANDEREN
Beernemse  
Watersportvereniging

Beernem 0479 45 95 26 bestuur@bwsv.be 117

Yachtclub Flandria Brugge Brugge 0475 53 33 76 lievenvanmaele@skynet.be 118

Izegemse Watersport 
Vereniging

Izegem 0478 23 09 79 iwv@telenet.be 131

Kuurnse  
Watersportvereniging 

Kuurne 0478 28 05 46 kuurnsewatersportverenigng@
gmail.com

141

VVW-Blankenberge Blankenberge 050 41 75 36 info@vvwblankenberge.be 174

VVW-Ieperlee Ieperlee 0471 91 46 41 jachthavenieper@proximus.be 122

VVW-Westhoek Nieuwpoort 0486 15 95 89 vvw-westhoek@telenet.be 124

Waregem Yacht Club Waregem 0479 69 52 81 c.devriendt@telenet 140

Westhinder Marina      Zeebrugge 050 81 53 40 info@westhindermarina.be 173

BUITEN VLAANDEREN
Jachthaven Bruinisse NL Bruinisse 0031 111 48 14 85 info@jachthavenbruinisse.nl 183

Delta Marina NL Kortgene 0031 113 307 174 haven@deltamarina.nl 187

Hansa NL Kanaal Goes 0031 113 223 944 info@hansawatersport.nl 187

Marina Cape Helius NL Hellevoetsluis 0031 181 310 056 havenkantoor@marina-capehelius.nl 185

Marina Port Zélande NL Ouddorp 0031 111 671 920 j.kooijman@mpz.nl 185

Jachthaven Atlantica NL Haringvliet 0031 187 612 524 info@jachthaven-atlantica.nl 184

Jachthaven Biesbosch NL Drimmelen 0031 162 683 166 havenmeester@jachthavenbiesbosch.nl 186

Jachthaven Strijensas NL Strijensas 0031 786 742 182 info@jachthavenstrijensas.nl 188

W.V. Neusen/ 
Westerschelde NL

Terneuzen 0031 652 182 564 aaverschel@gmail.com 160

Watersport Vereniging 
Neusen

Terneuzen 0031 115 614 411 pietenineke@gmail.com 115

WSV Oude Tonge NL Oude Tonge 0031 6 30 37 77 70 havenkantoor@wsvoudetonge.nl 184

WSV De Nieuwe Haven 
Schiedam NL

Schiedam 0031 6 57 46 20 92 wsvdenieuwehaven@gmail.com 189

Port de Chièvres Ladeuze 
WAL

Chièvres 068 64 59 61 contact@otchievres.be 101

Port de Plaisance d’Ath 
WAL

Ath 068 26 51 74 office.de.tourisme@ath.be 101

Port de Plaisance Val Escaut  
Valenciennes FR

Valenciennes 0033 633 322 472 pbaton@valenciennes-metropole.fr 93

Snef Yachting WAL Seneffe 0475 643 621 info@snef.be 113

Tielse Watersport- 
vereniging De Waal NL

Tiel 0031 344 614 834 secretaris@twvdewaal.nl 190

WSV De Zandmeren NL Kerkdriel 0031 650 210 098 havenmeester@wsvdezandmeren.nl 143

Port de Halte de Samara FR Samara officedetourisme@valdesomme.com 177

Port de Halte d’Ailly sur 
Somme FR

Ailly sur Somme officedetourisme@valdesomme.com 179

Port de Halte Picquigny FR Picquigny officedetourisme@valdesomme.com 178

Relais nautique de Corbie FR Corbie +33 32 29 69 576 officedetourisme@valdesomme.com 180

Long FR Long +33 322 31 82 50  officedetourisme@valdesomme.com 181

Pont - Remy FR Pont - Remy +33 322 27 20 71 officedetourisme@valdesomme.com 181

Port de plaisance de Cappy FR Cappy +33 32 27 51 642 officedetourisme@valdesomme.com 182

Gouden & Zilveren ankerhavens

GOUDEN ANKERHAVENS (2 nachten aan halve prijs)

ANTWERPEN
De Vaart St. Job-in-’t-Goor 0479 45 30 34 davidenriet@skynet.be 133

Dijle Yacht Club-Mechelen Mechelen 0475 89 23 42 egide@wvd-mechelen.be 95

Sint Job Yacht Club St.Job Brecht 0497 37 32 78 secretariaat.sjyc@telenet.be 134

Recreatievaart Oud-
Turnhout (Het Gevaer)

Oud-Turnhout 0496 12 06 14 48

VVW-Clothilde Ruisbroek 0475 59 83 36 clothildevzw@skynet.be 167

VVW-Emblem Emblem 0471 85 26 86 info@jachthavenemblem.be 154

Yachting Club Geel Geel 0475 80 41 50 de.backer.marc@telenet.be 110

VVW-Kempen Massenhoven 0470 28 79 89 info@vvwkempen.be 80

VVW-Nete Lier 0477 32 79 69 hugogeudens@skynet.be 153

VVW-Taxandria Turnhout 0496 27 96 32 mslbjohanna@hotmail.com 135

VLAAMS BRABANT
VVW-Leuven Leuven 0475 47 43 37 info@vvwleuven.be 128

LIMBURG
Jachtklub Leopoldsburg Leopoldsburg 0470 55 93 22 info@jkl.be 106

Marec ‘De Spaanjerd’ Kinrooi 089 56 75 03 info@marec.be 144

Marec ‘Heerenlaak’ Kinrooi 089 56 75 03 info@marec.be 144

VVW-Bocholt Bocholt 0475 48 39 58 willy.mens@vvw-toervaren.be 171

VVW-HYAC Hasselt 0498 39 21 21 raymond.cuykx@gmail.com 82

VVW-Yakan Kanne 012 45 79 16 info@yakan.be 83

OOST-VLAANDEREN
De Noord Doel Doel 03 575 81 71 p.debelie@skynet.be 159

Eeklose Yachting & 
Kampeerautovereniging

Eeklo 0473 96 03 91 rudi.roegis@telenet.be 85

Koninklijke Gentse 
Watersport Vereniging

Gent 0477 77 32 37 norullie@gmail.com 138

Koninklijke 
Leiesnelvaarders Gent 

Gent 0478 32 95 41 yves@lsvgent.be 139

Koninklijke Temse 
Watersport Vereniging 

Temse 0477 26 41 07 gerard.Stuer@ktwv.be 91

Jachthaven Lokeren Lokeren  09 340 94 75 toerisme@lokeren.be 149

Rupelmondse Watersport 
Vereniging

Rupelmonde 0497 26 59 88 lilianvankeulen@hotmail.com 90

VVW-Aalst Aalst 0486 86 12 11 gustaafredant@hotmail.be 97

VVW-Den Bleek  
Geraardsbergen

Geraardsbergen 0472 40 83 11 antoine.vandenrijse@telenet.be 98

VVW-Dendermonde Dendermonde 0495 57 57 90 lodepien@gmail.com 92

VVW-Gent-Leie Gent 0485 72 91 14 Jonas.verlee@hotmail.com 137

VVW-Mendonk Mendonk 0478 91 82 26 fverlyen@telenet.be 150

VVW-Moerzeke Moerzeke 0475 59 41 67 vvwmoerzeke@telenet.be 93
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Dé federatie van de recreatieve watersporter

kano-kajak • zeilen • toervaren • duiken • waterskiën • zeezeilen 
• wakeboarden • raften • standup paddleboard • jetskiën

Interesse voor recreatief?

VVW vzw
Beatrijslaan 25 • 2050 Antwerpen
tel.: 03 219 69 67 • info@vvw.be
www.vvw.be

VVW vzw

2020_vvw.indd   1 5/01/20   19:13

ZILVEREN ANKERHAVENS (1 nacht aan halve prijs)
Corphalie WAL Huy 0487 177 193 rych.huy@gmail.com 145

Ittre WAL Ittre 0496 94 07 13 vddaniel@hotmail.com 113

Kralingsche Zeilclub NL Rotterdam 0031 613 757 226 info@kralingschezeilclub.nl 189

Port de plaissancede 
Namur WAL

Namur 0476 30 68 13 guillaume@lacapitainerie.be 146

Port de Péruwelz WAL Péruwelz 0491 08 87 58 portdeplaisanceperuwelz@gmail.com 103

Port de Plaisance de Mons 
WAL

Mons 065 87 48 90 portdemons@skynet.be 103

Port Hautmont France Haumont 0033 608 694 431 port.haumont@gmail.com 157

Statte WAL Huy 0475 86 72 98 rych.huy@gmail.com 145

WSV Boxmeer NL Beugen 0031 683 607 910 Info@wsvboxmaar.nl 143

Yachtclub Anseremme WAL Anseremme 0478 67 26 72 Jef.schoonjans@skynet.be 147

YC Haute Sambre WAL Landelies 0474 77 30 80 ychs.landelies@gmail.com 157

VVW-JACHTHAVENS MET BIJZONDERE VOORWAARDEN
Antwerpse Yachtclub Antwerpen 03 235 01 04 info@antwerpsejachtclub.be 162

VVW-Olen Haven Olen 0496 53 08 15 frans_vermeulen@telenet.be 81

VVW-Schelde Antwerpen 03 669 57 36 m.persoons@periskal.com 87

Vrije Antwerpse Yachtclub Antwerpen 0478 34 29 95 vyca.watersport@telenet.be 163

Yachting Club Hoboken Hoboken 0496 57 50 08 yachtingclubhoboken@hotmail.com 88

De Blauwe Kei Lommel 011 39 35 95 info@jkl.be 106

VVW-Kruibeke Kruibeke 03 775 60 08 willy.kersschot@telenet.be 161

Zulte Jachthaven Zulte 0475 65 35 71 pierke.silke@telenet.be 140
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Aanpassingen clubinformatie t.o.v. Aanpassingen clubinformatie t.o.v. 
Toervaartgids 2020Toervaartgids 2020

Clubnaam Aanpassingen
Royal Yacht Club Huy 
(Statte en Corphalie)

Corphalie
e-mailadres: royal.yacht.club.de.huy@gmail.com
havenmeester: L. Van den Bergh: 0487 17 71 93
• defibrillator
• wasmachine en droogmachine
• barbecue beschikbaar voor bezoekers
• nieuwe uitbaters in restaurant

Statte
e-mailadres: royal.yacht.club.de.huy@gmail.com
havenmeester: S. Haudestaine: 0477 89 29 16
• bancontact
• wasmachine en droogmachine
• barbecue beschikbaar voor bezoekers
• nieuwe uitbaters in restaurant

Yacht Club Anseremme Aangepast mailadres: sandrinedauwe@gmail.com 

VVW-Ieperlee Voorzitter: Paul Denayer

VVW-Westhoek Aangepast webadres: www.vvw-westhoek.be

WV Neusen • Op beide locaties is een Defibrillator aanwezig.

Koninklijke Gentse 
Watersportvereniging

• Correct telefoonnummer voorzitter:  
0477 77 32 37

• Geen clubhuis aanwezig. 

Sint Job Yacht Club • Correct telefoonnummer: 0475 44 54 30
• Contact: toervaartafgevaardigde: Jean Van den 

Bussche - 0475 44 54 30 - secretariaat.sjyc@
telenet.be

VVW-Emblem • Correct telefoonnummer: 0495 80 74 31 
• Correct mailadres: julien_sels@hotmail.be

Yachting Club Geel • Geen mobilhome parking beschikbaar. 
• Defibrilator is beschikbaar op deze locatie. 

Vrije Yacht Club 
Antwerpen

Het nieuwe bestuur: 
• Voorzitter: Edmond Devos
• Secretaris/havenmeester: Sven Van Ham
• Toervaartafgevaardigde: Eddy Deroo en Dries 

Roels

Koninklijke Temse 
Watersport Vereniging

• Voorzitter en havenmeester zijn veranderd:
• Dienstdoend havenmeester  

tel: +32 472 714 973 geen mailadres
• Voorlopig kan er geen brandstof meer getankt 

worden.
• Voorzitter: Jacques Van Brussel - Akkerstraat 

68 - 9140 Temse - Tel : +32 475 929 749,    
vanbrusselj@skynet.be

Nieuwe ankerhaven: 
Recreatievaart  
Oud-Turnhout  
(Het Gevaer) 

• Watervlak: Kanaal Schoten - Dessel kom 6.
• Gelegen: Geleg 15 - 2360 Oud-Turnhout.
• Correspondentieadres: Nachtclub Het Gevaer 

-   Geleg 15 - 2360 Oud-Turnhout.
• Voorzitter: Peeters Patrick - 0496 12 06 14
• Havenmeester: Franky Wils - Patrick Peeters  

0496 12 06 14
• Ligplaatsen: van o tot 10 meter - 10 euro per 

nacht. Van 10 tot .....  - 1 euro per meter per 
nacht bijkomend.

• VVW-korting: Gouden Anker.
• Electra: 2 euro .
• Water: 0,50 euro cent / 100 l.
• Douche: 1 euro.
• Clubhuis: Alle dagen open vanaf 12 uur (dinsdag 

gesloten Rekeninghoudend met covid 19).

VVW Kruibeke • Havenmeester: Filip Braem - 0479 67 24 91
• Toervaartafgevaardigde: Gustaaf Claessens - 

0468 17 85 11 (enkel bereikbaar via telefoon)

Dijle Yacht Club-
Mechelen

• Over e-mailadres gebruiken: info@dyc-
mechelen.be 

• Voorzitter Egide Swinnen: aangepast gsm 
nummer: +32 475 89 23 42

• Toervaartafgevaardigde Martine Moens: nieuw 
email adres: secretaris@dyc-mechelen.be

• Egide Swinnen: nieuw email adres: voorzitter@
dyc-mechelen.be

Jachtklub Leopoldsburg • Voorzitter: nieuwe contactgegevens:  
0470 55 93 22 of info@jkl.be






