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Loodsen Sport Vereniging 

Najaarsprogramma 2017

►  zo 03 SEPTEMBER - Zeilen op het Veerse Meer

►  di 12 SEPTEMBER - SOOS Fietstocht

►  do 14 SEPTEMBER - Dagtocht Oostende

►  za 16 SEPTEMBER - Dag Van De Schelde

►  wo 20  SEPTEMBER - Motortocht 

►  do 05 OKTOBER: Mountainbike Beringen

►  za 07 OKTOBER: Havenhuis - 1ste bezoek

►  za 07 OKTOBER: Spartacus the Company edt.

►  za 21 OKTOBER: Havenhuis - 2de bezoek

►  zo 22 OKTOBER: Pompoenregatta

2018

►  do 25 JANUARI: LSV Algemene Vergadering

 
 

-----------------------------------------
  Uitgave van de Loodsensportvereniging - Italiëlei 74  2000 Antwerpen  

  www.loodsensportvereniging.be - E-mail: lsvavzw@gmail.com - BE42 0012 7859 1554   



1 2

Voorwoord najaar 2017
 
2017 heeft een vliegende start gekend. De Worstenbollenavond 
was weeral volgeboekt. Die avond werd Frank Van Laeken in de 
bloemetjes gezet en nam Dirk D’Hondt officieel de LSV fakkel over. 
Nogmaals een Dank voor Frank en een Proficiat voor Dirk. De 
actuele lijst van bestuurders vindt U achteraan.

Deelnemers van de recente activiteiten kunnen beamen dat op 
cultureel en sportief vlak zowel de ´sport-´ als de ´tegenploegen´ 
aan hun trekken komen.  Deze succesformule zetten we dit najaar 
zeker voort.  De derde editie van de Dag van de Schelde kan je 
alvast inplannen op zaterdag 16 september. 

Als bestuur doen we een warme oproep aan de jonge loodsen 
om actief deel te nemen aan zowel de socio-culturele als 
sportactiviteiten. De bijeenkomsten, trainingen en wedstrijden 
zijn het ideale moment om mekaar beter te leren kennen. Het 
beloodsen van ´kleine´ schepen is een solitair beroep maar 
dankzij de LSV kan je in een aangename en informele sfeer 
toch ervaringen en verhalen met collega’s uitwisselen.
Varen en genieten doe je samen :)

Het LSV bestuur

Vaste Activiteiten
 
 >> VOLLEYBAL
Iedere maandagavond komt de Volleybalploeg van de loodsen 
samen in de sporthal van PIUS X op  de VIIde Olympiadelaan in 
Wilrijk. Na de sportieve prestaties wordt er geregeld op gepaste 
wijze nog eens nagepraat. Zowel competitieve als louter sportieve 
geesten zijn van harte welkom.  Wedstrijdprogramma en doodle op 
de website.
 Info: Eddy de Laeter 0478/60.27.46 

>> VOETBAL 
De te kleine voetbalploeg is druk op zoek naar (jonge) kandidaten 
om de ploeg te vervolledigen. Op het EMPA 2017 toernooi in 
Bremerhaven hebben we toch knap twee prijzen weggekaapt: de 
´fairplay´ trofee en de ´champions´ heklantaarn.

In mei 2019 is het aan de Vlaamse korpsen om het EMPA toernooi 
te organiseren. Wens je deel uit te maken van het Tournament 
Organising Committee (TOC) neem dan contact op met: Dirk 
D’hondt 0499/54.26.72 
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Bezoek OOSTENDE
Donderdag 14 september

De Senioren en Actieve loodsen gaan Oostende verkennen. Eerst 
bezoeken wij de Mercator. ’s Middags worden wij verwacht in de RYCO 

(Royal Yachtclub Oostende) waar Sliptong à volonté of steak 
geserveerd word. In de namiddag plannen wij een bezoek aan het 

MRCC. Daarna nemen wij de veerboot en vertrekken wij met de bus 
richting Antwerpen waar wij genieten van een broodjesmaaltijd in de 

Captains Lounge.
Praktisch : vertrek 08u45 op Linkeroever aan voetgangerstunnel en 

08u50 aan Plaasj café
(Grote parking voor wie met de auto komt )

Dit alles voor een geschatte 57 Euro pp (exclusief drank) naar gelang 
het aantal deelnemers te storten voor 

21 augustus op rekening BE53 0001 2201 1953
Info: Armand Stiévenard - 0478 602 594 en 

Dirk D’hondt - lsvavzw@gmail.com

„Moto“tocht
Woensdag 20 september

Onze najaarstocht gaat dit jaar door op woensdag 20 september. Zoals 
gezegd op de tweedaagse zijn er verschillende mogelijkheden. We 

kunnen terug de Ardennen intrekken of eens iets anders te doen, een 
optie is bv om via het land van Saeftinghe te rijden en zo helemaal 
naar de kust. Een andere mogelijkheid is om eens in Nederland te 
gaan rijden en dan misschien met een middagmaal in de Soos. De 

Vlaamse Ardennen en de Westhoek zijn ook nog een optie. Jullie zien 
dat er nog veel terrein is om te ontdekken en er zijn zeker nog tal van 
mooie routes beschikbaar. Ik zal dus deze zomer mijn best doen om 

weer een leuke rit ineen te flansen met zoveel mogelijk bochten en een 
leuke locatie om ’s middags een lekker hapje te verorberen. Verdere 

details volgen dus nog via mail, laat ons hopen dat het mooie weer ook 
van de partij Is…

Info: Dirk D'hondt > lsvavzw@gmail.com

Familie uitstap
Zeilen op het Veerse Meer

Zondag 3 september
Zeilen vanuit de jachthaven van Kamperland met twee "Tirion’s”: 

kleine kajuitjachtjes van 6 meter en vijf ”Polyvalken”. Voor de kids is 
er in de namiddag een zoektocht naar de schat van piraat 

Zwartbaard. ‘s Middags eten we een kleine snack in Veere. 
Familieleden die niet (leren) zeilen, kunnen met de overzet van 

Kamperland naar Veere en na de namiddag (met de kids) op het 
klein strand van Veere van de zon genieten. In Veere eet iedereen 

's middags samen. In de namiddag varen met de sloep via de 
afsluitdijk langs de eilandjes terug naar Kamperland. 

Info via Koen Smeets  - 0491 868 501smeets.k@skynet.be

SOOS Fietstocht
Dinsdag 12 september

 Naar analogie met de vorige jaren houden we op de 2e dinsdag 
van September een ware SOOS-Fietstocht. Een mooie tocht door 

Zeeland die georganiseerd wordt door LSVA, LSVO en GLOS voor 
alle loodsen, u aangeboden door onze SOOS. Na afloop drinken 
we tesamen een pint in onze sociëteit. Er zal een parcours voor 

baanfietsers en voor recreanten zijn.
Informatie: Ben Stevens of lsvavzw@gmail.com

mailto:smeets.k@skynet.be
mailto:lsvavzw@gmail.com
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Bezoek Havenhuis
Zaterdag 7 van 10u tot 11u30 en 

Zaterdag 21 oktober van 14u tot 15u30 

Het nieuwe gebouw symboliseert het dynamische, betrouwbare, 
ambitieuze en innovatieve karakter van de haven van Antwerpen. 

Het is de dagelijkse werkplek voor 500 medewerkers van het 
Havenbedrijf en het fungeert als ontmoetingsplaats voor de vele 

internationale contacten van de Antwerpse havengemeenschap. Met 
onze “in- house” gids Mon Bogaert bezoekt LSV dit ambitieuze en 

innovatief complex.
Plaats van afspraak: Aan de voorpoot van het Havenhuis op het 

Zaha Hadidplein
Maximum 20 personen per bezoek 

Een goede fysieke conditie + minimum leeftijd van 6 jaar
Meer info:  Eddy De Laeter > eddy.delaeter@telenet.be

Spartacus the Strongest Company
Zaterdag 7 oktober

De allereerste en enige obstakelrun voorbehouden voor bedrijven. In 
teams van 6 leg je een parcours af van 10km met 25 uitdagende obstakels. 

Bij minstens 10 obstakels is de hulp van je teamgenoten essentieel. De 
race wordt gelopen volgens het principe: samen uit, samen thuis. 

Teamwork is everything. De tijd van de 5de telt. Na de inspanning wordt er 
voor de deelnemende ploegen een Spartacus BBQ en een Spartacus 

Party georganiseerd.
Prijs? €100 pp (€605 per team)

Wanneer? 7 oktober 2017, startpakket afhalen vanaf 11:00. 
Waar? Domein de Vijvers, Abdijstraat 5, 3271 Averbode

Vervoer? Eigen vervoer - carpoolen
 

Inschrijven? Zo snel mogelijk via Arne Bailliu. Uiterlijk tot 25 september. 
Het aantal deelnemende teams wordt tot 500 beperkt. 

Ons eerste team is alvast ingeschreven.

DAG VAN DE SCHELDE
Zaterdag 16 september

Wij ontvangen jullie graag voor de derde editie van de “Dag 
van de Schelde” aan de Schelde. Het gaat door in de 

“CAPTAINS LOUNGE” – club VVW op Linkeroever onder de 
vorm van een Mega BBQ. Geniet van het prachtig zicht op de 
stad! De kinderen zijn van harte welkom! Zij genieten mee van 

de BBQ en de voorziene kinderanimaties.

Prijs: 25€ p/p BBQ volw – 12.5€ BBQ kind tot en met 12j
Drank met jetons aan tarieven VVW

Dagindeling: 11:00 - 12.30 APERO 12.30 – 14.30 BBQ
14.30 – 17.00 Nagenieten en kinderanimatie
Contact: Steve Heymans – 0491/86.85.05

Mountainbike Beringen
Donderdag 5 oktober

We hebben al her en der in de modder geploeterd, dus zoeken we 
het eens op een ander,... De Limburgers heten u welkom: daggetje 
MTB in Beringen en omstreken. Ook het parcours van de Terril van 

Beringen zullen we eens uitproberen.
Informatie: Ben Stevens of lsvavzw@gmail.com

mailto:eddy.delaeter@telenet.be
mailto:lsvavzw@gmail.com
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Pompoenregatta
Zondag 22 oktober - Kasterlee

Nog nooit had een pompoen het voorrecht om bevaren te worden door 
een loods. Daar gaan we 22 oktober definitief verandering in brengen. De 

bedoeling is om met een ploeg van 4 vaarders beurtelings een afstand 
van 100m peddelend in een uitgeholde pompoen af te leggen.

Deelnemers moeten ouder zijn dan 12 jaar, dus kinderen of kleinkinderen 
zijn welkom.

Geloof je het niet? Kijk even op de website www.pompoenregatta.be voor 
meer info.

Kostprijs: €10 per ploeg - Vervoer: eigen wagen - carpoolen
Eten en drinken: Afhankelijk van aantal deelnemers

Gelegenheidsadres: Ark Van Noë, Arkstraat 6, Lichtaart
Inschrijven voor 15 september via arne.bailliu@gmail.com

Noteer alvast de datum:

DONDERDAG 25 JANUARI 2018 >> Worstenbollenbuffet

 We starten 2018 met onze jaarlijkse algemene vergadering.

Naar jaarlijkse traditie gaat dit door in de Watermeulen in Kruibeke. 
Geniet van een lekker worstenbrood en appelbol terwijl onze 

voorzitter en penningmeester hun speech geven.

Wij ontvangen jullie vanaf 19:00h - Prijs: 20€ p/p 

Schrijf u in via lsvavzw@gmail.com voor 19 januari 2018

Contact: Steve Heymans 0491/86.85.05

LSV Bestuurders - 2017 

Dirk D’Hondt (voorzitter) +32 499 542 672 dirkenlies@telenet.be

Ben Stevens (secretaris) +32 491 356 065 ben.nadia@skynet.be

Tom Dick (penningmeester) +32 490 655 054 tomdickpost@gmail.com

Armand Stiévenard (senioren) +32 478 602 594 astievenard@gmail.com

Bailliu Arne +32 491 861 591 arne.bailliu@gmail.com

Eddy De Laeter +32 478 602 746 eddy.delaeter@telenet.be

Steve Heymans (feestmeester) +32 491 868 505 steveheymans31@gmail.com

Kris De Decker +32 490 655 055 krisdedecker@gmail.com

Pieterjan Van Broeckhoven +32 491 356 066 vbpieterjan@gmail.com

mailto:arne.bailliu@gmail.com

