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Weer een jaar voorbij… 

23 tot 26 mei Oostende voor Anker 
 

 

 

 
 
 
Met Oostende voor Anker ging het nieuwe 
vaarseizoen van start. We hadden een mooie 
ligplaats zodat de bezoekers gemakkelijk tot 
aan  D’n Bruinen konden komen. 
Zoals steeds op dit evenement was er veel 
belangstelling en de bemanning gaf met 
enthousiasme uitleg over de vzw Tolerant en 
de schepen van onze vloot. 

 

http://www.tolerant-vzw.be/


16 juni Hoogtij Noord 
 

 

Op zondag 16 juni organiseerde Regionaal 
Landschap Schelde – Durme in samenwerking 
met met meer dan 40 Scheldegemeenten en 
verenigingen HOOGTIJ, de opvolger van de 
Scheldehappening. Tolerant was er bij met 
een infostand aan de CNR-loods en tochtjes 
met D’n Bruinen naar Kallebeekveer. 

 

 

5-6-7 juli  Zeeland Zeilregatta  
 
 

 

De Zeeland Regatta is een 3 daags zeil-
event met 2 wedstrijd dagen. Het was de 
2de editie van een zeilwedstrijd die 
internationale bekendheid ambieert. De 
wedstrijd wordt georganiseerd door WV 
Arne en de RBYC Antwerpen. Net als in 
de eerste editie deden we dienst als 
gastschip. Geïnteresseerde ouders, 
sponsoren, burgemeesters, wethouders 
en gedeputeerden konden aanmonsteren 
voor een traditioneel zeiltochtje. 
 
Onze aanwezigheid werd blijkbaar 
gesmaakt want Tolerant is uitgenodigd 
voor de 3de editie. 
 

 
 
 

 

19-20 juli Van Loon Hardzeildagen 
 

   
Dit jaar nam Tolerant deel aan de Van Loon Hardzeildagen met zowel D’n  Bruinen als de 
Pegasus! 

Schipper Steven ARCAY en bemanningsleden Tony Peeters, Albert De Kimpe, Koen Cassiers 
en Luc Kerremans brachten D’n Bruinen op 18 juli van Veere naar Zierikzee. 

Schipper Pascal VIDTS, Leo Maes en Jan Coucquyt namen deze tocht voor hun rekening met 
de Pegasus.  



‘s Avonds werd er, samen met andere deelnemers, deelgenomen aan de traditionele 
mosselmaaltijd bij café “de Gekroonde Suikerbiet”.  

Na het palaver werd op vrijdag 19 juli gestart met de aanbrengtocht naar Veere. Hiervoor werd 
de ploeg van D’n Bruinen versterkt met Kris Vanderheyden en Annick Verschuren. Bedoeling 
is hier om de tijd, nodig om het traject op de Oosterschelde af te leggen, zo juist mogelijk in te 
schatten. ‘s Avonds was het aanschuiven voor het BBQ-buffet.  

Zaterdag 20 juli was dan “de grote dag”. De bemanning van D’n Bruinen kreeg nog extra 
versterking van Els Van Kerchove en Ann Meel. Pegasus kreeg bijstand van een ervaren 
schipper van S.B.H. ‘s Morgens leken de weergoden even roet in het eten te gooien met zware 
regenval en krachtige windstoten, maar... het kwam allemaal goed en de wedstrijd kon 
doorgaan! 

In de klasse “ongemeten schepen” behaalde D’n Bruinen een 5de en Pegasus een 9de plaats 
op 12 deelnemers. Tijd voor een glaasje Ketel 1 ! 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

7-8 september Weekend op de Helling 
 

 



 

 
20 jaar Tolerant, dat konden we niet 
onopgemerkt laten voorbijgaan! 
 
Er werd een brochure samengesteld over de 
geschiedenis van de vereniging maar ook de 
omkadering van nautisch erfgoed en een visie 
op de toekomst kwam aan bod. 
De brochure is nog steeds verkrijgbaar aan 5 €. 

 

In het kader van 20 jaar Tolerant 
organiseerde onze vereniging een teken- en 
poëziewedstrijd voor de schoolgaande 
jeugd met als thema de Schelde. 

Een kleine honderd werken werden 
ingestuurd door drie basisscholen.  

Per klas werd er een laureaat gekozen die 
hiermee een mooie Tolerant-puzzel 
verdiend heeft. Ook alle andere deelnemers 
kregen een ‘maritiem’ geschenkje. 

De winnende inzendingen kan je nog eens 
bewonderen op onze website. 

 

 

 

 

Op zaterdag werd de gerestaureerde BB11 officieel terug overgedragen aan het Sportimonium 
Hofstade. 



 

  

Ondanks het feit dat de weergoden ons niet goed gezind waren was het weer een gezellig 
weerzien met vrienden en bekenden. En Gaffeltuig zorgde met hun optreden voor de sfeer! 

 
14-15 september Scheldefeesten Baasrode 
 
Wij waren, ondertussen als vaste waarde, 
uitgenodigd op de Scheldefeesten in Baasrode. 

We genoten er van de goede ontvangst van de 
Feestraad, het mooie weer en de vele 
belangstellenden die ons kwamen bezoeken en 
met ons een tochtje op de Schelde maakten. 

 

 

 

21 september Decamerone Mechelen 

 

 

 

 

Tolerant was ook dit jaar aanwezig te 
Mechelen in het kader van het 
Decamerone festival.  

Om 14u en 16u werd er uitleg 
gegeven over de mosselboten van 
weleer en D’n Bruinen in het 
bijzonder. 

 



28-29 september Water-rAnt 

 

 

 

 

Er was veel watererfgoed te 
bewonderen op Water-rAnt met 
als blikvangers de 
stoomaangedreven 
Graanzuiger 19 en de Kamper 
Kogge. 

Tolerant was uiteraard ook 
aanwezig! 

D’n Bruinen kreeg een 
‘buitenplaats’ toegewezen 
naast een aantal Nederlandse 
collega’s. Een bezoekje 
brengen aan boord was dan 
ook iets lastiger. 

Even klinken op het geslaagde 
optreden van Gaffeltuig hoorde 
er uiteraard ook bij. 

 

 

21-23 oktober Blue Peter Hardzeildagen 

 
De seizoensafsluiter  voor vele zeilers inclusief Tolerant. 
Blue Peter staat voor 3 dagen zeilen op de 140km² water van het Grevelingenmeer.  We 
spraken met onze bemanning af op zondag ochtend om nog een dagje te oefenen.   
Zondagavond werd er  verzamelen geblazen op de Mosselbank met een aantal schepen. Of er 
na 3 jaar van traditie mag worden gesproken weet ik niet maar, het is ondertussen de gewoonte 
om op zondag avond te verbroederen op de Alcyon met de vrienden van SBH en bij te praten 
bij een likeurtje of  3, 4, … Gezelligheid troef!  
 

   



  
 

 

 
Voor een uitgebreid verslag over hoe de race in elkaar zit, verwijs ik naar de nieuwsbrief van 
vorig jaar. Maar hier even in ’t kort: maandag, de poorten race;  dinsdag, de Grevelingen 8  en 
woensdag de klassieke rondjes varen  rond de mosselbank.   
De sfeer was top! Zowel aan boord als tijdens de volledige 3 dagen. Het weer viel mee en de 
omgeving blijft weergaloos! Mensen de die meer willen weten over de Blue Peter editie 2019 
kan ik volgende tips mee geven: vraag bij gelegenheid eens langs uw neus weg aan  Luc, Jos, 
Carmen, Pascal, Bart, Gi, Filip of aan ondergetekende hoe dit nu precies zat met die verdwaalde 
tros aan mosselbank-oost  of wie er nu met zijn zitvlak aan de kluiverboom in het 
Grevelingenmeer hing, tussen wal en schip, of hoeveel kg we zijn bijgekomen na de race… Je 
zal ongetwijfeld smakelijk/spannende verhalen te horen krijgen.  
O ja! Op het eindklassement waren we 14de van de 17 schepen.  Andermaal besloten we dat 
we moeten oefenen – oefenen – oefenen en niet in het minst met tros-werpen ook van héééél  
ver … ☺ 
Om jullie lezers een beetje warm te maken voor de wedstrijd krijg je hier een  aantal 
sfeerbeelden, speciaal voor jou geselecteerd uit de ruim 1200 foto’s en filmpjes genomen door 
de organisatie van de Blue Peter Hardzeildagen.  
 

 

Wat is er loos in de loods ? 

Onze schepen zijn weer in winterberging. 

Dit wil echter helemaal niet zeggen dat er niets meer te doen zou zijn in Rupelmonde. 

Wel in tegendeel ! 

De vaste ploeg werkt naarstig verder aan de (h)eemer. De spanten zijn bijna allemaal klaar en 
worden nu provisorisch gezet, zodat de gangen kunnen aangebracht worden. Er wordt  dus weer 
eens gebrand en gekromd. 

De BB11 is klaar en wordt een dezer zaterdagen terug aan Sportimonium bezorgd. 

 

Maar ondertussen loopt dan het plan voor de uitbreiding van onze site op volle toeren. 

De sleepspits Tijl wordt klaar gemaakt om als opslagplaats dienst te doen. 

Onze mekaniekers hebben een toegangsdeur geslepen in de zij en Albert heeft menige baguette 
tot lasnaad verwerkt. In het ruim werd een houten vloer gelegd met een totale oppervlakte van 
125 m2. Aan stuurboord kant komen er over een lengte van 18m telkens drie legvlakken. Genoeg 
om alle rondslingerende onderdelen uit de loods een veilige bergplaats te geven. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ook de inhoud van de blauwe container moet naar daar verhuizen, want deze is bedoeld om als 
opslagplaats te dienen voor gassen en licht ontvlambare producten plus verven.  

Ook de grijze container wordt leeg gemaakt en ter beschikking van de zeescouts gesteld. 

Hiermee willen we de loods weer op orde krijgen en meer ruimte scheppen. 

Dat deze verhuis en de bijhorende selectie van, wat mag definitief weg en wat willen we houden, 
wordt nog een hele klus. 

Vandaar hierbij de oproep aan alle helpende handen om vanaf midden november hierbij in te 
springen. Iedereen kan “ zijn steentje “ hier bijdragen ! 

Want rond aanvang januari worden de onderdelen voor de mezzanine ( d.i. de loopbrug in de 
loods ) geleverd en dan moeten we de nodige ruimte hebben om die te monteren. 

De bedoeling is het geheel in te huldigen met aanvang april.  

Ook voor de verwezenlijking van onze langshelling kregen we een principieel groen licht. 

De betonwerken worden eerlang aanbesteed en met de constructeur voor de botenwagen zijn 
we nu volop in onderhandeling. 

Eindelijk zullen we dan onze schepen weer terug in Rupelmonde kunnen verzorgen ! 

Alvast bedankt voor de hulp en tot kijk in de loods. 

 

 



Nieuwjaarsetentje 

Na het succes van het bezoek aan Boekhoute en het etentje daarna plannen we dit jaar weer 

een bijeenkomst om samen het nieuwe jaar in te gaan. 

Binnnenkort meer nieuws hierover. 

Hou alvast zaterdag 25 januari 2020 vrij! 

 

 

Cursus Varen met platbodems 

 

In het voorjaar van 2020 organiseert Tolerant terug een cursus “Varen met platbodems”. 

Theorielessen: 

De theorie wordt gegeven op zaterdag 14, 21 en 28 maart en 4 april vanaf 14.00 uur. 

Locatie: CNR-loods 

  Scheepsbouwersstraat 16 

  9150 Rupelmonde 

Praktijkdagen: 

De eerst van de 5 praktijkdagen gaat door op zaterdag 2 mei in Rupelmonde, de volgende 

dagen worden met de deelnemers afgesproken. 

Prijs: 

De prijs is €350, inclusief cursusmateriaal. 

Te betalen op onze rekening BE57 4022 5549 2135 BIC KREDBEBB met vermelding “cursus 

varen met platbodems”. 

 

 

 

 

 

 



Voor wie is de cursus? 

De cursus “Varen met platbodems” is voor iedereen die de typische kneepjes van het 

platbodemzeilen onder de knie wil krijgen. Zeilervaring is niet noodzakelijk! 

Interesse? 

Stuur een mailtje naar varen@tolerant-vzw.be voor meer informatie of inschrijvingen. 

 

Website 

De website van Tolerant is aan vernieuwing en aanvulling toe. Om dit te realiseren zijn we met 

een werkgroep gestart. 

Naast de actualisering van de website komt er vanaf volgend vaarseizoen een on-line 

reserveringsformulier voor de vaartochten. We hopen op die manier de digitale ontwikkelingen te 

volgen en de vaarkalender toegankelijker te maken. 

Ga af en toe eens een kijkje nemen op www.tolerant-vzw.be om de hoogte te blijven. 

 

Wist-je-dat… 
 
… je Tolerant financieel kan steunen als je online winkelt, zonder dat het uzelf iets kost?  

Het vraagt enkel een paar extra kliks op jouw  computer, tablet of smartphone! 

 

Zo doe je het: 

In plaats van direct naar uw online shop te gaan, ga je eerst naar:  

www.trooper.be/tolerantvzw  je ziet er een afbeelding van uw favoriete platbodem ☺,  

je scrolt naar beneden en je komt bij meer dan 100 online shops uit,  

veel kans dat diegene die jij zoekt er bij staat.  

Je klikt op het logo van uw winkel en je bent vertrokken… 

 

Er is ook een lange uitleg maar die wil ik u besparen. Wil je toch iets meer weten? Ga naar: 

https://www.trooper.be/hoe-troopen.  

 

En vertel het vooral voort… Tolerant is u nu al dankbaar! 

 
 

mailto:varen@tolerant-vzw.be
http://www.tolerant-vzw.be/
http://www.trooper.be/tolerantvzw
https://www.trooper.be/hoe-troopen


 

Lid worden van Tolerant vzw 

 

Indien je nog geen lid bent kan je lid worden door een overschrijving van 

50 € voor een lidmaatschap zonder het tijdschrift Ruimschoots 

70 € voor een lidmaatschap met het tijdschrift Ruimschoots 

op onze rekening BE57 4022 5549 2135 BIC KREDBEBB met vermelding lidgeld + naam. 

Bezorg secretaris@tolerant-vzw.be uw postadres en email. 

Leden worden uitgenodigd op al onze activiteiten en blijven op de hoogte door middel van 
mailing. 

Als je lid bent kan je meevaren met onze schepen. 

 

 

Deze nieuwsbrief werd samengesteld met teksten en foto’s van Leo Maes, Luc Kerremans, Jan 

Coucquyt, Dirk Gaudaen, Frank verbist, Anita Van Cutsem,. Boudy en Jeroen (Blue Peter 

Hardzeildagen). 

 

 
 
 
Uitschrijven Nieuwsbrief kan door een mailtje naar secretaris@tolerant-vzw.be 
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