
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft 

ons automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te 

publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan 

telkens te verwittigen. 

Dank voor uw begrip.  

 
Beste vrienden ,  
 
De stad Antwerpen organiseert dit jaar opnieuw de beroemde Tall Ships 
Races. De zeilschepen zullen van 22 t.e.m. 25 juli 2022 opnieuw 
aanmeren in Antwerpen. Het zal al de 7de keer zijn dat het 
zeilevenement plaats vindt in de Scheldestad. De vorige editie in 2016 
trok meer dan 500.000 bezoekers. 
 
Tijdens die  editie organiseerden onze Kring, in samenwerking met 
Rivertours Temse,  een rondvaart op de Schelde om op deze unieke 
manier de boten vanop het water te bezichtigen. Deze uitstap werd toen 
door meer dan 160 leden bijgewoond en heel erg geapprecieerd. Om die 
reden willen wij er dit jaar opnieuw een fijne en onvergetelijke uitstap van 
maken. 
 
Het concept is wel een beetje aangepast . In samenspraak met 
Rivertours  werd ditmaal gekozen voor de Sail Out op maandag 
25/07/2022. 
 
Dan vertrekken  de zeilschepen richting Denemarken. Dat gebeurt 
traditioneel met een parade waarbij de bemanning van de vertrekkende 
schepen een afscheidsgroet brengt aan de bezoekers van de Tall Ships 
Races. In principe wachten de zeilschepen de hoogwaterstand af om te 
vertrekken richting Noordzee. Deze zal in Antwerpen op 25 juli 
omstreeks 15u bereikt worden.  
 
Zoals bij alle vorige edities van de Tall Ships Race boeken we een 
speciale rondvaart, waarbij het schip reeds 2 à 3 uur voor de 
hoogwaterstand in het centrum van Antwerpen vertrekt.  We varen 
stroomafwaarts  naar o.m. het Deurganckdok, Lillo, Doel en de 
containerterminals. Om dan in het meest noordelijk deel van de Haven 
van Antwerpen rechtsomkeer te maken.  Daarbij kunnen we de uit 
Antwerpen wegvarende zeilschepen, (niet zelden met  de matrozen in de 



mast!)  een laatste groet zien brengen en zullen we van de in volle actie 
op zeil varende schepen kunnen genieten. 
 
We trachten er voor te zorgen dat we het slot van de parade van de 
laatste vertrekkende zeilschepen omstreeks 17:00 aan de rede van 
Antwerpen nog kunnen meemaken.  
 
In principe zal  onze rondvaart  van de Sail Out in het centrum van 
Antwerpen beginnen tussen 11:00 en 12:30 u en er eindigen 
omstreeks 17:00 à 17:30 u   
  
Gezien de tijdsduur van onze rondvaart mogelijk een 4 tot 5 tal uur zal 
belopen, wordt aan de opvarenden een gevarieerde koude schotel (vis & 

vlees) & 2 broodjes 
aangeboden. Dranken 
aan boord zijn wel voor 
eigen rekening. 
  
Het  afgehuurde schip MS 
Mozart  heeft met zowel 
een binnen- als buitendek 
voldoende accommodatie 
voor maximaal 110 
personen. 
 

We beschikken nog niet 
over gedetailleerde informatie rond uur en plaats van inschepen maar 
hebben al wel een idee van de prijs.  
 
Deze mooie uitstap (rondvaart + koude schotel) kunnen we, dankzij extra 
steun van onze kringkas, aanbieden aan 30 euro per persoon. 
 
Wil je deze fijne uitstap met ons meemaken ? Je kan inschrijven door 30 
euro per persoon  te storten op kringbankrekening BE85 4097 5200 
8106 met als mededeling Tall Ship Races  en vermelding van uw 
lidnummer………  Maximum 2 personen per lidnummer  ( lid + partner  ) 
.  
 
Om iedereen een eerlijke kans te geven om tijdig in te schrijven , wordt 
de betaling pas opengesteld vanaf 18/05/2022 en afgesloten op 
25/5/2022.  
 



Bij overboeking gebeurt de toewijzing op basis van het tijdstip van 
betaling.. Te vroege betalingen worden als laatste genoteerd .  
 
Deelnemers  ontvangen verdere info  ( o.a. tijd & plaats inscheping )  van 
zodra we de definitieve modaliteiten van Rivertours ontvangen  . Dit 
hangt nl. af van een aantal factoren zoals de plaatsen die nog vrij zijn 
nadat de aanlegplaatsen aan de deelnemende zeilschepen werden 
toegewezen.     
  
Onze inschepingsplaats zal in elk geval vlot bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer. 
 
Tot inscheping ?? 
 
 
Uw Kringbestuur  .   
 
 
 
 

 

 


