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Voorjaarsprogramma 2018

►  do 25 JANUARI - LSV Worstenbollenbuffet

►  zo 28 JANUARI - SOOS receptie

►  do 29 MAART - Mountainbike Lichtaart

►  wo 18 APRIL - Rudy’s Brewery

►  do 19 APRIL - Senioren Feest

►  do 03 MEI - Lentefietstocht Vlaamse Ardennen

►  11, 12, 13 MEI - EMPA voetbaltoernooi

►  15, 16 MEI - MOTO 2 daagse

►  05, 06, 07 JUNI - Fiets 3d. La Roche en Ardenne 

►  vr 14 SEPTEMBER - In Flanders Fields

►  za 06 OKTOBER - Nacht van de Schelde

  Uitgave van de Loodsensportvereniging - Italiëlei 74  2000 Antwerpen  
  www.loodsensportvereniging.be - email: lsvavzw@gmail.com - BE42 0012 7859 1554 
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Eddy, 
bedankt voor al jouw inzet, 
steun, tijd, initiatieven, 
toewijding en zo veel meer,
Geniet ervan..
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Voorwoord voorjaar 2018
 
Het bestuur wenst ieder een voorspoedig 2018, met alles 
wat een mens dromen kan. Als bestuur van uw geliefde 
sportvereniging bieden we ook dit jaar weer een 
gevarieerd aanbod op zowel sportief als socio-cultureel 
vlak. In 2018 vliegen we er, zoals elk jaar, direct in met de 
druk bezochtste LSV activiteit van het jaar: het 
Worstenbollen buffet. Dit jaar gaan we ook voor de Nacht 
van de Schelde - noteer alvast zaterdag 6 oktober in jouw 
agenda

In de voorbij twee jaar mochten we 16 nieuwe loodsen 
begroeten: sommigen nog in opleiding en andere reeds 
ingezet als oude Cat 2 loods. Het zijn boeiende tijden 
zowel op ons geliefkoosde werkplek als aan wal. Als 
bestuur doen we een warme oproep aan de jonge 
loodsen om actief deel te nemen aan zowel de socio-
culturele als sportactiviteiten. Dit jaar en de volgende 
jaren zullen er meer ervaren collega’s, (ex)bestuursleden 
kunnen genieten van hun welverdiende rust. Het is nu 
aan de nieuwe collega’s om de LSV te ondersteunen. 

Bij deze wenst het bestuur ook Eddy De Laeter te 
bedanken voor zijn jarenlange inzet, grenzeloze steun en 
bijzondere gedrevenheid. Petje af voor Eddy - een bron 
van inspiratie voor de nieuwe generatie.

Maak er een spetterend 2018 van,

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: Wouter Lenaerts 0491/86.15.93

>> VOETBAL 
De te kleine voetbalploeg is druk op zoek naar (jonge) kandidaten 
om de ploeg te vervolledigen. Voor het EMPA 2018 toernooi in 
Marseille komen we nog enkele spelers te kort - voor een groep 
van 350 vlaamse loodsen zou het spijtig zijn dat we geen 15 
spelers vinden die komen mee genieten van de sfeer en 
wedstrijden in Marseille.

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 

>> SENIOREN - bijeenkomsten
 Donderdag 22 februari
 Donderdag 31 mei
 Donderdag 30 augustus
   Telkens vanaf 14uur in Captain’s Lounge
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Mountainbike Lichtaart
donderdag 29 maart

Tussen de Nete en de Kaliebeek in de Antwerpse Kempen ligt het Dorp 
Lichtaart, deelgemeente van Kasterlee.

Niet zonder reden bouwde hier Bobbejaan Schoepen destijds zijn 
Pretpark,....

De "Heuvelrug" met "Holle Wegen" en de zanderige bodem zijn een 
mooie combinatie voor een dag dolle MTB pret.

Lentefietstocht
Vlaamse Ardennen

donderdag 3 mei
Vlaamse Ardennen, Oudenaarde,.... Ronde Van Vlaanderen
We maken er weer een mooie dag van met deze klassieker.

In samenwerking met het Glos wordt dit weer een dagje genieten.

Fietsdriedaagse
 La Roche en Ardenne

5-6-7 juni
 

Aan de oever van de Ourthe in de provincie Luxemburg,...
Een ruïne van een kasteel met daarin een spook,...

De  slag om de Ardennen,...
En in 2018, heroische verhalen tussen pot en pint aan den toog van 

onze jaarlijkse fiets-3-daagse: snelste klimmer, traagste afdaler, 
hevigste schuiver,... 

aankomst dinsdag 05 juni tussen 10:00 en 11:00.
vertrek donderdag 07 juni na avondeten en afwas rond 18:00.

Voor alle fietstochten: verdere info volgt via Ben Stevens
lsvavzw@gmail.com

Algemene Vergadering 2018
Worstenbollenbuffet
donderdag 25 januari om 19u

Naar jaarlijkse traditie nodigt het bestuur van de Loodsen Sport 
Vereniging zijn leden met partner uit op haar jaarlijkse  Algemene 
Vergadering. Onze voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten 
van het voorbije jaar. Een ideale gelegenheid om iedereen nog eens 
terug te zien. Aansluitend op het officiële gedeelte kunnen alle 
genodigden aanschuiven voor een Worstenbrood– en 
Appelbollenbuffet dat gepaard gaat met de nodige 
drankmogelijkheden. Ook dit jaar vindt dit alles plaats op de 
vertrouwde locatie van De Watermeulen.
Inschrijvingen t.e.m. 15 januari 2017 
adres: De Watermeulen, Burchtstraat 160, 9150 Kruibeke
Dit alles voor de democratische prijs van 20€ p/p
Info:    of 0491 86 85 05Steve Heymans lsvavzw@gmail.com

SOOS Receptie 2018
zondag 28 januari

Ook dit jaar worden we opnieuw uitgenodigd in de Loodsensociëteit in 
Vlissingen voor een Nieuwjaarsreceptie. 
We verzamelen om 13u45 op de parking van de Metropolis, 
Groenendaallaan 294 te Antwerpen. (parking rechts voor het gebouw). 
De bus vertrekt stipt om 14u zodat we tegen 15u in Vlissingen zijn. 
Van 15u tot 16u zal er eerst een bijzondere ledenvergadering 
plaatsvinden in verband met de verbouwing van het gebouw, die zal 
doorgaan naast de soos. Van 16u tot 19u zal dan de  
nieuwjaarsreceptie plaatsvinden zoals de voorbije jaren. 
Om 19u zal de bus dan terug naar Antwerpen vertrekken zodat we 

rond 20u terug op de parking van de Metropolis zullen aankomen. 
Een ideale gelegenheid dus om samen met de collega’s het jaar 
in te zetten bij een hapje en een drankje.
Zo snel mogelijk in te schrijven en dit ten laatste tegen 25 januari 
via Dirk D’hondt met het aantal deelnemers.lsvavzw@gmail.com 

mailto:lsvavzw@gmail.com
mailto:lsvavzw@gmail.com
mailto:lsvavzw@gmail.com
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EMPA Toernooi Marseille
11-12-13 mei

Op het hemelvaartweekend wordt er gestreden voor onze driekleur 
in Marseille. De laatste jaren is het aantal voetballende loodsen sterk 
gedaald - om toch een mooie prestatie neer te zetten zijn we nog op 

zoek naar sportieve collega’s die een balletje kunnen trappen. In 
Marseille zijn de zon en de ambiance verzekerd - kom deelnemen 

aan deze Champion’s League voor loodsen.
Info: Dirk D'hondt > lsvavzw@gmail.com

De Slagvelden van de Westhoek
(In Flanders Fields)

vrijdag 14 september

Honderd jaar geleden kwam de bloedigste strijd ooit, die ons 
contreien overspoeld had, tot een einde met een Wapenstilstand

De Duitse invasie van augustus 1914 was in het najaar vastgelopen 
in een loopgravenoorlog. Vier lange jaren vochten beide kampen 
een eindeloos gewelddadige strijd uit op een morzel tot modder 

geschoten Vlaamse grond. De Grote Oorlog was verworden tot een 
orgie van eindeloze waanzin en geweld die voor vele soldaten 

eindigde in de dood, of voor hen die het overleefden in verminking 
en levenslange trauma. Tijd om de streek nog eens te verkennen op 
zoek naar de monumenten, stukjes slagveld en soldaten kerkhoven 

die ons het verhaal vertellen van WO I
Wij maken een rondrit tegenwijzerzin in een boog rond Ieper en 

bezoeken bekende plekken: Langemark, Tyne Cot, De Dodengang, 
Hill 60 en minderbekende namen: Essex Farm, Vlaslo, The Brooding 

Soldier, Lyssenhoek, Caterpiller Crater
Een aanrader voor wie ter plaatse wat wil opsteken van dit stukje 

oorlogsgeschiedenis.
Meer details over de uitstap in het najaar programma

Herman Croenen  en Armand Stiévenard

Seniorenfeest
donderdag 19 april

Waar: Captains Lounge Wanneer: 19 april 2018

Receptie vanaf 11u00 om 12u30 aan tafel

3 gangen menu met keuze
Voorgerecht: Lauw-warm geitenkaas op krokante roquette

of Trio van gerookte vis met waterkers
Hoofdgerecht: Cassoulet van Noordzeevis met gesafraneerde rijst

of Parelhoenfilet op Oosterse wijze met Paksoi
Dessert: Verse fruitsalade met bolletje vanille ijs

of Tarteletje met fruit

Koffie met versnaperingen

Dit alles voor € 50 dankzij de LSV sponsoring waarvoor dank
Inschrijven ten laatste 10 april 2018

door betaling van € 50 pp op rek
BE53 0001 2201 1953 van A Stievenard

Met vermelding van gemaakte keuze

De „Moto“ 2 daagse
15 en 16 mei

Net zoals vorig jaar verzamelen we op de park en ride in Kontich om 
vandaar langs de snelweg ineens naar Dinant rijden. Daarna zijn er 
verschillende mogelijkheden maar ik zou graag nog eens terug de 
Eiffel intrekken. Hoe ver we gaan zal dan zoals steeds afhankelijk 
zijn van het weer maar in deze buurt zijn genoeg motor hotels dus 

we vinden wel iets op maat. Op dag 2 kunnen we dan terugkeren via 
de Hoge Venen en dan vanaf Luik of nog iets verder (wederom 

afhankelijk van het weer) de snelweg nemen terug naar Antwerpen. 
In ieder geval twee leuke dagen moto plezier langs veel bochtige 

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

mailto:lsvavzw@gmail.com
mailto:lsvavzw@gmail.com
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Nacht van de Schelde
Zaterdag 6 oktober

Na enkele jaren van afwezigheid organiseren wij dit jaar weer de 

“Nacht van de Schelde”. Het wordt een gezellige avond met eten, 

drank en vertier. Info volgt in ons najaar programma.

Rudy’s Brewery
Woensdag 18 april - Haspengouw

Vele collega's hebben interessante nevenactiviteiten. Op 18 april gaat het 
LSV op bezoek bij collega Rudy Scheys-Thys.

Rudy neemt ons mee op stap doorheen de Vlaamse Banken van 
Haspengouw en Hageland. Na deze cultuur-historische wandeling van 

9km genieten we bij de plaatselijke horeca van een lunch. In de 
namiddag brengen we een bezoek aan de brouwerij van Rudy. Daar zal 

hij ons inwijden in zijn bierbrouwproces. 
Wil je graag mee, twijfel dan niet te lang. Het maximaal aantal bezoekers 

voor deze uitstap wordt beperkt tot 12 man.
 via arne.bailliu@gmail.com

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

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

Tom Hardies +32 492 153 298 tom.hardies@telenet.be

 - LSV Bestuurders 2018 -
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