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24 Januari  Algemene Vergadering 
WORSTENBRODEN 
FEEST 

27 Januari  Nieuwjaarsreceptie 
SOOS 

28 februari Bijeenkomst senioren 
20 maart Karting 
28 maart MTB 
4 april Diner senioren 
30 april Lentefietstocht 
17 mei EMPA toernooi 
4-5-6 juni Fiets 3 daagse 
18-19-20 juni Moto 3 daagse 
5 oktober Nacht Van De Schelde 

 

HAPPY NEW YEAR !! 
En veel sport- en feestplezier dit jaar!! 
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 

Beste leden en sympathisanten, 
Vooreerst wensen wij u en uw dierbaren uiteraard het allerbeste 
voor het nieuwe jaar,  2019. Wij hopen dat het voor iedereen een 
succesvol jaar wordt en wensen iedereen toch vooral een goede 
gezondheid! 
Ook dit jaar bieden wij u weer een rijk gevulde kalender aan met 
sportieve en socio-culturele activiteiten. Naar goede gewoonte 
beginnen wij met onze Algemene Vergadering in de 
Watermeulen, uiteraard vergezeld door de nodige appelbollen en 
worstebroden. En ondertussen stilaan ook een traditie aan het 
worden is de uitstap naar onze loodsensociëteit in Vlissingen voor 
de nieuwjaarsreceptie eind januari. Ook dit jaar is er opnieuw een 
bus voorzien die ons veilig heen en terug naar Vlissingen brengt.  
Verder zijn er dit voorjaar ook de klassiekers zoals het Empa 
voetbal tornooi (dit jaar in Antwerpen!) en de fietsdriedaagse die 
dit jaar naar de Vlaamse Ardennen trekt. En op algemene 
aanvraag is de moto tweedaagse geëvolueerd naar een moto 
driedaagse. Meer details  over deze en alle andere activiteiten 
vindt u verder in dit programmaboekje. 

 

Worstenbroden feest – Algemene Vergadering 

Donderdag 24 januari 2019 om 19u in de Burchtstraat 160, 9150 
Kruibeke. Naar jaarlijkse traditie nodigt het bestuur van de 
Loodsen Sport Vereniging zijn leden met partner uit op haar 
jaarlijkse Algemene Vergadering.  
Kostprijs: 20€, inschrijven via lsvavzw@gmail.com, voor 17 
januari 
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NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE SOOS 

Ook dit jaar worden we opnieuw uitgenodigd in de 
Loodsensociëteit in Vlissingen voor de Nieuwjaarsreceptie. Deze 
zal doorgaan op zondag 27 januari 2019.  
We verzamelen om 14u30 op de parking van de Metropolis, 
Groenendaallaan 294 te Antwerpen. De bus vertrekt stipt om 
14u45 zodat we tegen 16u in Vlissingen zijn.   
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 aankomen. Een ideale gelegenheid dus om samen 
met de collega’s het jaar in te zetten bij een hapje en een 
drankje. Om een zicht te hebben op het aantal deelnemers 
vragen wij om zo snel mogelijk in te schrijven en dit ten laatste 
tegen 20 januari. Graag een mailtje naar lsvavzw@gmail.com met 
aantal deelnemers. 

 

VOETBAL - TRAININGEN 

Je kan nog steeds ons team komen versterken, volgende 
trainingen zijn gepland op 5 februari, 21 maart en 23 april 

 

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 

 

mailto:lsvavzw@gmail.com


 

 
VOORJAARS 

PROGRAMMA 
2019 

 
 

Uitgave van de Loodsensportvereniging - Italiëlei 74  2000 Antwerpen    
www.loodsensportvereniging.be - email: lsvavzw@gmail.com - BE42 0012 7859 1554  Pag. 4 van 8 

SENIOREN DINER 
4 april 2019 

Restaurant 'De Engel'  (Langestraat 12 - 2240 Zandhoven) 
www.deengel.be 
Bereikbaarheid:  
Met de wagen: E34 afrit 19 Oelegem  
Met het openbaar vervoer - afstappen aan halte Zandhoven 
'Hallebaan' (op 100m van het restaurant): 

- buslijn 420 (Berchem-Broechem-Massenhoven-Herentals 
vanaf halte 'Turnhoutse poort' (vlakbij premetro station 
Zegel trams 8 en 10))  

- buslijn 427 (Snelbus Antwerpen-Massenhoven-Herentals 
vanaf 'Antwerpen Roosevelt perron12') 

Prijs : 50 € per persoon voor een 3-gangen keuzemenu inclusief 
aperitief, water, wijn en koffie/thee. Het keuzemenu wordt in de 
loop van februari per email/brief verstuurd. 
Inschrijving via Jean Pierre Michaux: pierrot1952@hotmail.com, 
0478599443 

 

SENIOREN – bijeenkomsten 
28 februari 

Donderdag 28 februari 2019 van 14u00 tot 16u00 in Captain’s 
Lounge, Beatrijslaan 27  Antwerpen LO  
Meer info bij Geert De Vriese en JP Michaux 
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KARTING 
Woendag 20 maart om 20 u: karting bij JPR Karting

 
Op woensdag 20 maart organiseren we een karting wedstrijd bij 
JPR Karting in Sint-Niklaas. 
We rijden eerst 10 min chrono voor de plaatsen op de startgrid. 
Daarna wordt er 10 min wedstrijd gereden. 
Achteraf kan er samen iets gedronken worden. 
Samenkomst om 20u bij JPR Karting. 
JPR Karting, Europark Noord 29, 9100 Sint-Niklaas 
www.jprkarting.be 
Kostprijs: 30€, inschrijven via lsvavzw@gmail.com 

 

MTB  
28 maart 

We starten het nieuwe fietsseizoen op de MTB.  
Verdere afspraken volgen via mail. Info: Ben Stevens, 
lsvavzw@gmail.com 

 

LENTE fietstocht 
30 april 

Zowel de baan- als de toeristenklasse zullen vandaag aan hun 
trekken komen. Verdere afspraken volgen via mail. Info: Ben 
Stevens, lsvavzw@gmail.com 
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VOETBAL – EMPA TOERNOOI – 17 mei                                                         

 
In 2019 wordt het EMPA toernooi georganiseerd in onze 
thuisbasis: Antwerpen. 
Omdat we thuis spelen in Antwerpen zijn er geen dure 
verplaatsingen of vele dagen verlof nodig: kom mee de Belgische 
driekleur verdedigen. De tornooidag is op vrijdag 17 mei. Wens je 
deel uit te maken van het voetbal of vrijwilligers team neem 
dan contact op met Arne Bailliu, 0491 861 591.  
Dit Europees voetbaltoernooi wordt om de 10 jaar in Vlaanderen 
georganiseerd. Het toernooi verwelkomt ongeveer 300 loodsen en 
partners vanuit  verschillende landen (Nederland, Frankrijk, 
Duitsland, Engeland, Noorwegen, Italië, Bulgarije). We zoeken 
collega's die de eerste dag bij de ontvangst en de tweede dag 
tijdens het toernooi komen meehelpen. Voor planningsredenen 
zouden we graag weten hoeveel collega's zich kunnen inzetten. 
Graag een mailtje naar lsvavzw@gmail.com. 

VRIJWILLIGERS NEEDED!! 
 

FIETS DRIEDAAGSE        4-5-6 juni                         

Dinsdag 4 tot donderdag 6 juni. Onze jaarlijkse topper... Onder 
het motto: "verandering van spijs doet eten" laten we dit jaar De 
Ardennen links liggen en halen onze inspiratie in het Heuvelland. 
We zullen logeren in Westouter en met wat geluk komen onze 
geliefde "cuistots" het team vervolledigen.   
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Er zullen tochten zijn voor MTB, GT en baanrenners! 
Verdere info en startschot voor inschrijving volgen per mail: Ben 
Stevens, lsvavzw@gmail.com 

 

MOTO DRIEDAAGSE 
18, 19, 20 juni 

Zoals vorig jaar beloofd maken we er dit jaar een driedaagse 
uitstap van en dit op 18, 19 en 20 juni 2019. 
We vertrekken uit Antwerpen, eerst naar het zuiden en dan naar 
het westen. We rijden via de Ardennen naar Luxemburg langs 
zoveel mogelijk bochtige en mooi geasfalteerde wegen. We 
overnachten dus in Luxemburg en op dag twee vertrekken we 
van ons hotel voor een grote lus in Duitsland.  
Op dag drie keren we opnieuw via de Ardennen terug naar 
Antwerpen maar niet zonder eerst nog even een mooi toerke in 
Luxemburg te doen. 
Uiteraard hopen wij in de tweede helft van juni op mooi 
zomerweer maar het is en blijft België dus zeker de regenpakjes 
niet vergeten. Hopelijk hebben we die niet nodig en kunnen we 
alle routes volledig uitrijden. 

 

Nacht van de Schelde, zaterdag 5 oktober 2019 

Na het ongelooflijke succes van 2018, doen we het dit jaar nog 
eens over! Maak uw beentjes maar al nat… 
En schrijf de “Nacht van de Schelde” nu al in uw agenda! Info 
volgt… 
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Dit jaar zijn er een aantal veranderingen in ons bestuur. We 

bedanken Armand, Pieterjan en Kris voor hun jarelange inzet en 

toewijding, en we verwelkomen tevens enkele nieuwe rakkers.  

LSV Bestuurders  2019  

Dirk D’hondt 
(voorzitter) 

0499 542 672 dirkenlies@telenet.be 

Ben Stevens 
(secretaris) 

0491 356 065  ben.nadia@skynet.be 

Tom Dick 
(penningmeester)  

0490 655 054 tomdickpost@gmail.com 

Geert De Vriese 
(senioren)  

03 321 53 14  
0475 916 828 

geert.de.vriese@telenet.be 

Jean-Pierre Michaux 
(senioren) 

0478 599 443  
 

pierrot1952@hotmail.com 

Bailliu Arne  0491 861 591
  

arne.bailliu@gmail.com 

Steve Heymans 
(feestmeester)  

0491 868 505 steveheymans31@gmail.com 

Wouter Lenaerts 
(volleybal)  

0491 861 593 wouterlenaerts@hotmail.com 

Tom Hardies  
 

0492 153 298 tom.hardies@telenet.be 

Andries De Munck  0492 380 414   andriesdemunck@gmail.com 

Tim Heiremans  0492 153 660 timheiremans@hotmail.com 

Stijn Hendriks  0491 356 063 hendriksstijn@hotmail.com 

 

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