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WE ARE BACK!! Tzalwelzijn!! 
23 augustus Wakeboard & ski 
14 september SOOS fietstocht 
20-22 
september 

Moto 3-daagse 

2 oktober Nacht Van De 
Schelde 

nov/dec Pensioenviering  
nog te beslissen Zeevissen 
Via mail en 
website 

Fietstochten 

17 januari 2022 Algemene 
Vergadering 
Worstenbroden 

30 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie 
SOOS 

Veel sport- en feestplezier 
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 

Beste vrienden, 

Net als vorig jaar zijn er net voor de zomer heel wat versoepelingen in 

de coronaregels gekomen maar het grote verschil is dat er nu ook al 

heel wat mensen gevaccineerd zijn. Voor het opstellen van onze 

najaarskalender zijn wij dit keer hoopvol dat de situatie na de zomer 

eindelijk terug naar normaal zal gaan maar we blijven de situatie 

betreffende corona maatregelen natuurlijk opvolgen. 

Als alles blijft zoals momenteel voorzien, zal de volleybal en voetbal in 

september terug opgestart worden. Dit geldt ook voor onze Nacht van 

de Schelde want hopelijk is de situatie tegen dan terug normaal en kan 

dit een echt groot feest worden! 

Verder hebben we in september de fietstocht, georganiseerd door onze 

soos en de moto driedaagse die al drie keer werd uitgesteld.  

Indien de corona maatregelen volledig wegvallen zullen wij ook de 

bijeenkomsten voor onze senior pilots terug opstarten en proberen wij 

ook nog een pensioenviering in elkaar te steken. Ook zullen er zoals 

altijd, nog enkele fietstochten georganiseerd worden, data volgen per 

e-mail en hou ook zeker onze website in de gaten voor meer informatie 

over alle activiteiten… 

Verder hoop ik dat we elkaar spoedig terugzien op één van onze 

activiteiten, het heeft nu toch wel lang genoeg geduurd!  

Sportieve groeten,  

Dirk D’hondt, Voorzitter 
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Wakeboarding en waterski op het Galgenweel 
maandag 23 augustus 

Voor diegene die een "Zomer in eigen Land" houden, of er gewoon 
eens zin in hebben, organiseren we een "Wakeboard-sessie" op het 
Galgenweel, een "Take it easy Session". 
Als je dit altijd al eens had willen proberen, of moest je een "pro" zijn 
die zijn skills wel even wil komen etaleren, schrijf je dan zeker in. 
Er is een gezellige bar, dus er kan achteraf ook nog terrasje gedaan 
worden!  
• van 19u tot 21u 
• 35 € ALL-IN 
Inschrijven op: lsvavzw@gmail.com 

 

SOOS FIETSTOCHT 
14 september 

De jaarlijkse overkoepelende fietstocht met al onze korpsen op 
uitnodiging van het SOOS-bestuur zal ook dit jaar weer doorgaan op de 
2 de dinsdag van de maand september. Exact startschot en verdere info 
volgen nog.  

 

MOTO DRIEDAAGSE 
20-21-22 september 

Hopelijk zijn we tegen september zo goed als verlost van corona en ook 
allemaal gevaccineerd zodat onze driedaagse dit keer eindelijk kan 
doorgaan! We hebben nog steeds het plan om naar Luxemburg te 
rijden. De eerste dag rijden we naar ons hotel en de tweede dag doen 
we van hieruit een toer in Duitsland. Op de derde dag keren we dan 
terug naar Antwerpen via de mooie Ardennen… 
Uiteraard zeker ook de regenkledij meenemen maar we hopen 

natuurlijk op veel zon! Verdere info en routes volgen zoals gewoonlijk 

per mail. 
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Nacht van de Schelde 
zaterdag 2 oktober 2021 

Uiteraard doen we er nog een editie bij, na het spetterende succes van 
de voorbije twee jaren, en de annulatie van vorig jaar! 
We schuiven dit jaar wel op naar de eerste week van oktober en zullen 
ook de volgende jaren iedere keer wisselen tussen de eerste en tweede 
week van oktober. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen ook eens 
aanwezig kan zijn in de “binnenbeurt” en dat het dus ook niet altijd 
dezelfden zijn die verlof moeten nemen. We hopen alvast weer op uw 
talrijke opkomst en zet dus zeker al zaterdag 2 oktober met stip in uw 
agenda!! 

 

Fietstochten 

We houden jullie op de hoogte van zodra we meer weten via mail en 

website. Zeker nu we er nieuwe fietstenu’kes zijn😊!! 

 
 

mailto:lsvavzw@gmail.com


 

 
NAJAARS 

PROGRAMMA 
2021 

 
 

Uitgave van de Loodsensportvereniging - Italiëlei 74  2000 Antwerpen    
www.loodsensportvereniging.be - email: lsvavzw@gmail.com - BE42 0012 7859 1554  Pag. 5 van 6 

Zeevissen op de Schelde 

We houden jullie op de hoogte van zodra we meer weten; we checken 
met de vrienden van Multratug! 

 

Pensioenfeest 

We checken nu nog wie en wanneer en waar we zullen vieren (corona 
afhankelijk) en laten snel iets weten! 
Geert is ermee bezig! 

 

SENIOR PILOTS – bijeenkomsten 

Omwille van de COVID worden deze opgeschort tot nader order, maar 
JP en Geert zullen jullie meer laten weten! 

   

VOETBAL – TRAININGEN op dinsdag of donderdag 

Je kan nog steeds ons team komen versterken, volgende trainingen zijn 
gepland op: 7sep, 30sep, 21okt, 2nov, 23nov, 16dec 
 
Contacteer gerust Stijn Hendriks! 
 

HET EMPA TORNOOI IS VOLGEND JAAR 14 MEI 2022, dus trainen is 

noodzakelijk😉!! 

 

VOLLEYBAL – vanaf september 

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: Wouter Lenaerts, 0491.86.15.93 
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UW BESTUUR VOOR DIT JAAR: 
 

 

LSV Bestuurders  2021  

Dirk D’hondt 
(voorzitter) 

0499 542 672 dirkenlies@telenet.be 

Tim Heiremans 
(secretaris) 

0477 499 785 timheiremans@hotmail.com 

Koen Vandenberghe 
(penningmeester)  

0472 43 46 04 koen_van_den_berghe@  
hotmail.com 

Geert De Vriese 
(senior pilots)  

03 321 53 14  
0475 916 828 

geert.de.vriese@telenet.be 

Jean-Pierre Michaux 
(senior pilots) 

0478 599 443  
 

pierrot1952@hotmail.com 

Bailliu Arne  0491 861 591 arne.bailliu@gmail.com 

Wouter Lenaerts 
(volleybal)  

0491 861 593 wouterlenaerts@hotmail.com 

Tom Hardies  
(webmaster) 

0492 153 298 tom.hardies@telenet.be 

Andries De Munck  
(feestmeester) 

0492 380 414   andriesdemunck@gmail.com 

Stijn Hendriks  
(échte voetballer) 

0491 356 063 hendriksstijn@hotmail.com 

Ben Stevens 
(échte fietser) 

0491 356 065  ben.nadia@skynet.be 

 

CHECK OOK ONZE WEBSITE VOOR FOTO’S EN UPDATES: 
www.loodsensportvereniging.be 
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