Port of Antwerp en stad Antwerpen geven startschot voor
The Tall Ships Races 2022
Focus op duurzaamheid en verbinding
10 mei 2021 - Van 22 tot 25 juli 2022 verwelkomen stad Antwerpen en Port of Antwerp
de kathedralen van de zee tijdens The Tall Ships Races 2022. Vandaag werd deze
zevende editie, met focus op duurzaamheid en verbinding, officieel gelanceerd.
Jongeren tussen 15 en 25 jaar die het van dichtbij willen meemaken kunnen zich
inschrijven voor een traineeship. In totaal worden in België 100 trainees gerekruteerd.
Voor 10 gelukkigen is er de mogelijkheid om deze zomer al aan boord te gaan van een
van de schepen.
Zevende editie met focus op duurzaamheid en verbinding
Het zal de zevende keer zijn dat The Tall Ships Races Antwerpen aandoen. De zeilwedstrijd,
georganiseerd door Sail Training International, trekt honderdduizenden bezoekers van
binnen en buiten de stad om de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld te bewonderen.
De vorige editie in 2016 lokte meer dan 500.000 bezoekers. Naast de schepen en de
randanimatie staan dit keer ook verbinding en duurzaamheid centraal. Stad en haven
worden letterlijk met elkaar verbonden omdat, naast de Scheldekaaien en het Eilandje, ook
het Kattendijkdok en het Zaha Hadidplein een prominente rol krijgen. Midden op de
evenementensite wordt Ecopolis ingericht, een zone waarin de innovatieve en duurzame
ontwikkelingen van stad Antwerpen, Port of Antwerp en partners in de kijker staan. De
nadruk op duurzaamheid wordt doorgetrokken in de materiaal- en mobiliteitskeuzes, en in de
compensatie van de CO2-uitstoot door het aanplanten van bossen in Vlaanderen.
Traineeships
Verbinding staat ook centraal bij de in totaal 3500 trainees die tijdens The Tall Ships Races
van over heel de wereld meezeilen op de verschillende schepen. Ook stad Antwerpen en
Port of Antwerp geven 100 jongeren tussen 15 en 25 jaar de kans om in 2022 mee aan
boord te gaan op 2 trajecten: Harlingen – Antwerpen en Antwerpen – Aalborg. De trainees
worden financieel ondersteund dankzij peterschappen van bedrijven en begeleid in een
fondsenwervingstraject om zelf een deel van hun trip te financieren. Daarnaast krijgen 10
jongeren via een wedstrijd op sociale media de kans om deze zomer reeds aan boord te
gaan als ambassadeurs van stad en haven, en deel te nemen aan een unieke zeiltocht in
Europa. Alle informatie is te vinden op tallships.antwerpen.be/kom-jij-mee-op-gratis-zeiltrip.
Koen Kennis, schepen voor toerisme: “We zijn trots dat deze zevende editie van The Tall
Ships Races opnieuw Antwerpen aandoet. We hebben dan ook een mooi track record wat
betreft de organisatie en onze gastvrijheid, de opkomst van publiek, maar vooral van
deelnemende schepen. Het enthousiasme bij de schepen om onze prachtige havenstad in
2022 aan te doen is groot. Het zicht van op de vernieuwde Scheldekaaien gaat ongelofelijk
zijn en zal de honderdduizenden bezoekers niet onberoerd laten. We zetten hiermee
Antwerpen, lokaal, nationaal maar ook internationaal op de kaart. Het zal bovendien een
grote impact hebben op het Antwerps toerisme, hotels, horeca, enzoverder.”

Annick De Ridder, schepen voor haven: “De komst van The Tall Ships Races illustreert de
atypische link tussen de traditionele scheepvaart en een innovatieve wereldhaven. Jong en
oud ontdekken daarbij dat het net die traditie en nautische kennis zijn, die de haven van de
toekomst voortdurend vormgeven. Port of Antwerp zet daarom alle zeilen bij voor dit
evenement van wereldformaat.”
Michel Van Aerde, CEO van het evenementbureau Balthazar Events: “Om deze editie nog
spectaculairder te maken en een unieke beleving aan te bieden, kijken we naar de
ondernemerswereld. We zijn dus op zoek naar partners en extra middelen. We bieden
verschillende mogelijkheden tot participatie en in al onze partnerformules is een sterke focus
op maatschappelijk verantwoord ondernemen aanwezig. Van de kleine KMO tot de grote
adverteerder, voor elkéén bieden we zeer interessante partnermogelijkheden aan.”

