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P R O G R A M M A 

L S V 

Loodsen Sport  

Vereniging 

Italiëlei 74 

2000 Antwerpen 

 

loodsensportvereniging.be 

lsvavzw@gmail.com 

19/01/16 Worstenbrood 

31/01/16 Nieuwjaarsreceptie SOOS 

16/02/16 Brouwerijbezoek 

01/03/16 Mountainbike 

10/03/16 Bezoek BELGICA-project 

01/04/16 Pretparkbezoek 

14/04/16 diner Senioren 

26/04/16 fietstocht Haspengouw 

09-10/05/16 Moto-tweedaagse 

20-22/05/16 EMPA-voetbal (Rotterdam) 

07-09/06/16 Fiets-driedaagse 

 

OM DICK    0490 / 65 50 54 T 

F 

K 

E 

B 

A 

A 

S 

D 

RANK VAN LAEKEN   0499 / 94 92 48 

RIS DE DECKER   0490 / 65 50 55     

DDY DELAETER   0478 / 60 27 46 

EN STEVENS    0491 / 35 60 65 

RMAND STIÉVENARD  0478 / 60 25 94 

RNE BAILLIU    0491 / 86 15 91  

TEVE HEYMANS   0491 / 86 85 05 

IRK D’HONDT    0499 / 54 26 72  

P IETERJAN VAN BROECKHOVEN 0491 / 35 60 66 



V O O R W O O R D 

Geachte leden, 

 

Alweer een nieuw jaar en natuurlijk wordt dan aan iedereen de beste wensen overge-

maakt. Ook uw sportvereniging maakt hierop geen uitzondering; al het beste in deze 

eindejaarsperiode en natuurlijk veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. 

 

Een terugblik op de activiteiten van vorig jaar, is ook een must. Het gaat wat ver om 

hier elke activiteit uitvoerig te bespreken, maar we kunnen toch stellen dat iedereen 

wel aan zijn trekken is gekomen. Die weg blijven we gewoon volgen en proberen hier 

en daar een beetje te sleutelen zodat het niveau van sommige activiteiten opgekrikt 

kan worden. Ook nieuwe uitdagingen gaan we niet uit de weg. Bewijs hiervan reeds 

in dit programmaboekje. We proberen nogmaals onze tegenvoeters, de zogenaamde 

niet-sportploegen, te bereiken om ook voor hen een activiteit aan te bieden.  

 

Ik wil ook een warme oproep doen aan onze leden: indien jullie een activiteit hebben 

die we kunnen aanbieden, gelieve even contact te nemen met één van de bestuursle-

den. Wat input van buitenaf kunnen we alleen maar toejuichen. 

 

Voor een update van al onze programma’s wil ik toch even verwijzen naar onze web-

site; loodsensportvereniging.be. Er wordt zo veel als mogelijk aan gedaan om langs 

deze weg al onze leden te bereiken. Ook ons fotoarchief aldaar is zeker de moeite om 

te bekijken. 

Verder wens ik langs deze weg ook het volledige bestuur te bedanken voor hun inzet 

gedurende het jaar. Laat ik ook eens een bloemetje geven aan Dirk (Terloo) en Bart 

(Allaert) voor hun jarenlange inzet in het bestuur en ik wens hen nog vele sportieve 

dagen toe als gewoon lid. 

 

Een datum om te onthouden 17 september: DAG VAN DE SCHELDE;  

die na een eerste poging deze keer in een luxueuzer jasje wordt gestoken. 

 

Van mijn zijde hoop ik alle leden te mogen verwelkomen op  

één van onze activiteiten, 

 

Met sportieve en culturele groeten, 

Frank Van Laeken 
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01/02  Minivoetbal 

22/02  Minivoetbal 

04/03  Klauwaerts - LSV 

18/04  Minivoetbal 

29/04  LSV - DFC (Ekeren) 

 

20-22/05 EMPA Voetbal ROTTERDAM 

  www.empafootball2016.eu  

  Meer info via Dirk D’hondt 
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BIJEENKOMSTEN SENIOREN 

De senioren zullen traditiegetrouw samenkomen in de “Captains Lounge” op  

donderdag 25 februari, donderdag 26 mei en donderdag 25 augustus vanaf 

14u00. 

Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen LO 

 

   Bereikbaar met tram 3, 9, 15  halte Fr Van Eeden  

      5 minuten stappen naar het zuiden 

      (stroomopwaarts) aan de linker 

       kant van de straat) 

       Parking aanwezig 

       Armand Stiévenard 

        03 658 07 08 - 0478 602 594 

       astievenard@gmail.com                                                                                       

http://www.empafootball2016.eu


Op 19 januari starten we het nieuwe jaar met de algemene vergadering.  Onze voor-

zitter en penningmeester geven een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar.   

Iedereen kan  ondertussen genieten van de overheerlijke appelbollen en worstenbro-

den.   

Waar:   De Watermeulen 
  Burchtstraat 160 
  9150  Burcht 

Wanneer?     Dinsdag 19 januari 2016 om 19.00u 

Inschrijving:     Steve Heymans lsvavzw@gmail.com 

A P P E L W O R S T & 

Net als vorig jaar worden we opnieuw uitgenodigd in de SOOS voor een nieuwjaarsre-
ceptie. Deze gaat door op zondag 31 januari van 16u tot 19u. 
Eveneens net als vorig jaar zorgt LSV voor een bus vanaf het loodswezen in Antwerpen 
die ons naar Vlissingen zal brengen. 
Afspraak om 14u30 aan het loodswezen voor vertrek met de bus, terug aldaar rond 

20u30. 
Inschrijven via lsvavzw@gmail.com 
 

S O O S 

D E N K O C K N I 

Zin om een echt Antwerps icoon beter te leren kennen? De nieuwe interactieve brou-
werijtour van Stadsbrouwerij De Koninck dompelt je volledig onder in de wereld van 
het Bolleke. In verschillende themaruimtes kom je alles te weten over Antwerpen als 
bierstad, de Belgische bieren en het complete brouwproces. Tal van interactieve mid-

delen en audiovisuele effec-
ten zorgen voor een 360° to-
taalbeleving. 

Het LSV neemt je 
graag mee op deze 
totaal vernieuwde 
ontdekkingstocht. 

Wanneer?  
Dinsdag 16 februari 2016 

Hoe laat?  
10:15 ter plaatse  
(Mechelsesteenweg 291, Antwerpen) 

Start tour? 10:30 
Einde tour? 11:30 

Aan het einde van de tour kunnen jullie 
ook nog wat lekkers degusteren. 

Kostprijs? 10 Euro 

De hele tour is toegankelijk 
voor rolstoelen en kinderwa-
gens.  

chen in Afspanning De Hand, vlak naast de Stadsbrouwerij. 
Lunchmenu aan 25 Euro per persoon zonder drank. 

Soep, Stoofvlees of Vol-au-vent, Appeltaart met ijs en slagroom 

Overtuigd? 
Inschrijven via het LSV of via Arne BAILLIU  (+32491861591) 

Vermeld duidelijk of je mee gaat eten, want daar moet een zaaltje voor gereserveerd 
worden. Inschrijven voor 9 Januari 2016 

De hongerigen kun-
nen aansluitend om 
12:30 mee gaan lun-

mailto:lsvavzw@gmail.com
mailto:lsvavzw@gmail.com
tel:%28%2B32491861591


N T I A N 

B I K E 

M O U 

Dinsdag 01 maart 
2016:  

Mountainbike  
Kempen:  

“Smeert de billekes al maar in, winter-
outfit aan en in het zadel, ...” roept den 
Ben 
Dit jaar gaan we het seizoen inzetten in 
de buurten van Herentals/Kasterlee. 

Verdere info volgt per 

mail.   
Inschrijvingen en vra-
gen: Ben Stevens 
lsvavzw@gmail.com 

Hello Boy’s 
 
Doping en drugs zijn terug van weggeweest.  
We gaan eens goed snuiven, jawel, ...  
 
En wel aan de bloesems van het land van Haspengouw.  
 
We voorzien een rit voor recreanten en baanliefhebbers. 
 
Bloesemroute op dinsdag 26 april 2016. 
 
Meer informatie volgt later per mail.  
 
Inschrijvingen en vragen 
Ben Stevens 
lsvavzw@gmail.com 
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BEZOEK AAN DE “NEW BELGICA” werf 

 

Donderdag 10 maart komen wij samen aan de werf waar de BELGICA wordt nage-

bouwd. 

Wij worden verwelkomd en toegesproken door Eddy Stuer , projectleider die ons een 

deskundige uitleg zal geven over de realisatie van dit fantastisch project. 

 

Aantal personen: 20 

Afspraak om 13u45 aan de ingang (liefst met collega meerijden) 

Prijs €5/p (vanaf 20 perso-

nen) 

 

Nadien mogelijkheid om 

samen een pintje te gebrui-

ken en na te praten 

 

Inschrijven voor 15 februari 

2016, betaling ter plaatse 

Vrienden en kennissen ook 

welkom 

Contact:   

Armand Stiévenard 

Tel  03 658 07 08 

Gsm 0478 602 594 

Mail: astievenard @gmail.com 

 

Adres:  NOEVEREN  26 

2850 BOOM 

www.newbelgica.be    

mailto:lsvavzw@gmail.com
mailto:lsvavzw@gmail.com
http://www.newbelgica.


Voor het jaarlijkse pretparkbezoek trekken we dit jaar 

richting Waver. 

Op 1 april 2016, de laatste woensdag van de paasva-

kantie, maken de loodsen voor een dagje hun optrek 

in WALIBI. 

AFSPRAAK: 1 april om 9u45 aan de hoofdingang van 

het park. 

Bereikbaarheid: 

 WAGEN: Autosnelweg E411 Brussel-Namen, uitrit 6 of 9 richting Waver.  

 TREIN:  Via Leuven of Ottignies, station van Walibi Belgium Bierges.  

   Rechtstreekse toegang tot het park (op 150 m).  

 

Toegangsprijs: Vanaf 20 pers, groepstarief @ €26,00 

   Minder dan 20 pers, nomaal tarief @ €30,00 

 

   Inschrijven via Pieterjan Van Broeckhoven, 0491/35.60.66 

      lsvavzw@gmail.com 
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Op donderdag 14 april spreken wij af in de ‘Captains Lounge” voor ons jaarlijks festijn. 

Receptie vanaf 12u00 met de gebruikelijke hapjes, cava, fruitsap, bier, nootjes en olij-

ven. 

 

13u00 aan tafel voor een feestmaaltijd:  

 

OP HET MENU 

ASPERGES MET GEROOKTE ZALM EN MOUSSELINESAUS 

Of 

SLAATJE MET GEROOKTE EENDEBORSTFILET 

*** 

KABELJAUW OP EEN BEDJE VAN ASPERGES 

OF 

VARKENSHAASJE MET GRAANMOSTERD 

*** 

COUPE MET AARDBEIEN 

WIJN, WATERS, KOFFIE of THEE aan tafel  

Dankzij de sponsoring van LSV, dit alles voor € 50 (voor NIET-leden: € 60) 

Betaling voor 15 maart 2016 op rek BE53 0001 2201 1953 met vermelding 

van gemaakte keuze 

Contact:  Armand Stiévenard 

  Tel     03 658 07 08 

  Gsm   0478 602 594 
  Mail:  astievenard@gmail.com  

mailto:astievenard@gmail.com


R D S E A G M E E A 

T O E N H T C 

Dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 juni 2016:  
 
Onze jaarlijkse fiets-driedaagse zal dit jaar weer doorgaan nabij 
Malmedy. 
 
Drie dagen puur fietsgenot in de buurten van de Botrange. 
 
Pro forma afspraak: 
 
Samenkomst is gepland op 7 juni rond 10:00 - 10:30 ter plaatse 

Vertrek aldaar op 9 juni rond 18:30 na het avondmaal en na de spits... 
 
Verdere afspraak volgt per mail: 
Inschrijvingen en vragen 
Ben Stevens 
lsvavzw@gmail.com  

Op maandag 9 mei trekken we er nog 

eens op uit voor twee dagjes motorple-

zier. We spreken af (zoals gewoonlijk) 

op de parking van Ranst op de E313 

richting Hasselt. Vandaar gaat het via de autosnelweg om zo snel mogelijk in de Arden-

nen te belanden alwaar we zoveel mogelijk kronkelbaantjes afrijden richting zuiden. 

We overnachten zoals gewoonlijk weer in een echt “bikers-hotel”. Ofwel zal dit in de 

Ardennen zijn of net over de grens in Duitsland, dit afhankelijk van welke route we 

nemen in verband met het weer.   

Op dag twee vertrekken we na het ontbijt terug richting België en dit via de 

wegen met de meeste bochten uiteraard. Na de middag rijden we terug 

naar Antwerpen via de snelweg. 

De lengte van de route zal wat afhangen van het al dan niet zonnige weer 

maar we garanderen toch weer twee dagen plezier op 

de moto!! 

Tot dan! 

Dirk D’hondt.  

V O N  D G E L 

E M A P 

S E E N Z O I September 

 Fietstocht SOOS 

 Brouwerijfietstocht 

 Dag van de Schelde 

 

Oktober 

 Theatervoorstelling in HetPaleis: Het Hamiltoncomplex (+13j) 

 

The Rotterdam Pilots Society and Loodswezen Rotterdam-Rijnmond welcome you to 
Rotterdam! 

The 52nd European Maritime Pilots Football Tournament takes place in Rotterdam. A 
city well know for her port and her outstanding architecture. We would like to welco-
me you in Rotterdam From May 20th to 22nd, 2016. 

mailto:lsvavzw@gmail.com

