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21 Januari  Algemene Vergadering 
WORSTENBRODEN FEEST 

26 Januari  Nieuwjaarsreceptie SOOS 
3 maart Bijeenkomst Senior Pilots 
24 maart MTB Arendonk 

2 april Dinner Senior Pilots 
28 april Lentefietstocht 
2 mei BVL 75 jaar!!!!!!! 
13-14-15 mei Moto 3 daagse 

21-22-23 mei EMPA toernooi Alesund 
2-3-4 juni Fiets 3 daagse Voerstreek 
8 juni  Bijeenkomst Senior Pilots 

22 juni Hondenwandeling 
10 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,  2020. 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, uiteraard 
vergezeld door de nodige appelbollen en worstebroden. Hiervoor 
hebben wij dit jaar gekozen voor een nieuwe locatie, namelijk 
“Pier 165” op linkeroever.  
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 en de fietsdriedaagse die dit jaar naar de 
Voerstreek trekt. Ook de motards komen terug aan hun trekken 
met een driedaagse tocht.  
Meer details  over deze en alle andere activiteiten vindt u verder 
in dit programmaboekje. Wij hebben ons best gedaan om weer 
een attractief programma in elkaar te steken en hopelijk mogen 
we jullie dan ook met velen verwelkomen op onze activiteiten! 
Sportieve groeten, 
Dirk D’hondt 
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Worstenbroden feest – Algemene Vergadering 

Onze Algemene vergadering gaat dit jaar door op dinsdag 21 
januari 2020 om 19u. 
Opgelet! Nieuwe locatie: “Pier 165”, Thonetlaan 165, 
Linkeroever! 
 Naar jaarlijkse traditie nodigt het bestuur van de Loodsen Sport 
Vereniging zijn leden met partner uit op haar jaarlijkse Algemene 
Vergadering.  
Kostprijs: 25€/pp, inschrijven via lsvavzw@gmail.com, voor 17 
januari 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE SOOS 

Ook dit jaar worden we opnieuw uitgenodigd in de 
Loodsensociëteit in Vlissingen voor de Nieuwjaarsreceptie. Deze 
zal doorgaan op zondag 26 januari 2020.  
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. 
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VOETBAL – TRAININGEN 

Je kan nog steeds ons team komen versterken. 
Check onze WEBSITE voor de data van de trainingen! 

 

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 

 

SENIOREN DINER “Jagger” 
Donderdag 2 april 2020 

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. 
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Inschrijving via Jean Pierre Michaux: pierrot1952@hotmail.com, 
0478599443 

 

SENIOR PILOTS – bijeenkomsten 

Van 14u00 tot 16u00 in de voormalige Captain’s Lounge, VVW, 
Beatrijslaan 27  Antwerpen LO  
Dinsdag 3 maart 
Maandag 8 juni 
Woensdag 2 september 
Donderdag 3 december  
Meer info bij Geert De Vriese en JP Michaux 

   

MTB  
24 maart, dinsdag 

We starten het nieuwe fietsseizoen op de MTB.  
Onder vakkundige begeleiding van onze lokale gids zullen we 
vanuit Arendonk het Nederlandse grensgebied gaan verkennen. 
verdere info bij Ben Stevens, lsvavzw@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

LENTE fietstocht 
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28 april, dinsdag 

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

 

MOTO DRIEDAAGSE 
13-14-15 mei 

Dit jaar gaat onze driedaagse al door in mei, een maandje vroeger 
dan vorig jaar, dus we hopen dat het weer ons dan al goed gezind 
is…  
De bestemming ligt nog niet vast maar er zijn een aantal opties 
die we in overweging nemen. Een eerste is een uitstapje naar 
Engeland via Calais met de ferry. Maar waarschijnlijk is drie dagen 
net iets te kort hiervoor. Ten tweede is er ook natuurlijk altijd het 
Zwarte Woud. Een derde optie is dan weer Duitsland met een 
hotel midden in de Eiffel. En als dat allemaal niet interessant lijkt 
kunnen we hetzelfde doen als vorig jaar, namelijk Luxemburg 
maar dan met andere routes. We zien wel wat onze 
“routemeister” Tanguy dit jaar uit zijn hoed tovert, misschien 
wordt het wel nog iets helemaal anders. 
In elk geval zoeken we weer drie dagen de leukste baantjes met 
de meeste kronkels en vertellen we ’s avonds weer de strafste 
verhalen bij een frisse pint! 
Meer info en de routes volgen later… 

 

 

 

 

mailto:lsvavzw@gmail.com


 

 
VOORJAARS 

PROGRAMMA 
2020  

 

Uitgave van de Loodsensportvereniging - Italiëlei 74  2000 Antwerpen    
www.loodsensportvereniging.be - email: lsvavzw@gmail.com - BE42 0012 7859 1554  Pag. 7 van 9 

VOETBAL – EMPA TOERNOOI – 21-22-23 mei                                                         

 
Na een meer dan geslaagde editie vorig jaar in Antwerpen, 
trekken we dit jaar naar Alesund voor het jaarlijkse 
voetbaltornooi. Een ideaal moment om je Europese collega’s 
eens te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Ondertussen 
hebben zich al wel wat spelers aangemeld maar er kunnen er 
zeker nog bij. Als je niet wel meespelen maar toch de sfeer wil 
komen opsnuiven is dit ook mogelijk, supporters zijn meer dan 
welkom. Ook voor de meereizende partners wordt er weer een 
Ladies tour voorzien. Het tornooi begint donderdagavond met 
een trekking en op vrijdag worden dan de wedstrijden gespeeld 
met aansluitend het bal.  
Meer info op: empafootball2020.com of bij Stijn Hendriks 

 

FIETS DRIEDAAGSE  2-3-4 juni, di-do                  

Onze jaarlijkse topper... dit jaar gaan we naar onze mooie 
Voerstreek. We logeren in het Waalse gewest in Plombieres. 
Mooie tochtjes gegarandeerd, dit zowel in eigen land als bij onze 

noorderburen. Er zullen tochten zijn voor MTB, GT en 

baanrenners! 
Verdere info en startschot voor inschrijving volgen per mail: Ben 
Stevens, lsvavzw@gmail.com 
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HONDENWANDELING 22 juni 

Graag nodigen wij jullie op 22 Juni uit op de eerste 
Hondenwandeling van het LSV... ja hoor, wandelen met de hond 
kan zeker ook als sport beschouwd worden. We spreken af in het 
pittoreske Rupelmonde (geboortedorp Mercator) vanwaar we 
een prachtige wandeling aanvatten die ons langs de mooiste 
stukjes van de BovenSchelde brengt. De wandeling zal ongeveer 
8km zijn en we sluiten achteraf vrijblijvend af met een hapje en 
een drankje op het gezellige terras van Taverne Scadiana met 
zicht op de Schelde. Uiteraard bent u ook welkom zonder hond. 
In dat geval kan u eventueel opteren u echtgenoo(t)e (al dan niet 
aangelijnd  ) mee te nemen.   
Praktisch: 
Datum 22/06/2020 
Afspraak op parking Scaldiana om 14h30 
Adres: Gelaagstraat 55, 9150 Kruibeke (Rupelmonde) 

 

Nacht van de Schelde, zaterdag 10 oktober 2020 

Uiteraard doen we er nog een editie bij, na het spetterende 
succes van de voorbije twee jaren! 
We schuiven dit jaar wel op naar de tweede 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 10 oktober met stip in uw agenda!! Info volgt… 
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LSV Bestuurders  2020  

Dirk D’hondt 
(voorzitter) 

0499 542 672 dirkenlies@telenet.be 

Ben Stevens 
(secretaris) 

0491 356 065  ben.nadia@skynet.be 

Koen Vandenberghe 
(penningmeester)  

 koen_van_den_berghe@hotm
ail.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 

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 

Tim Heiremans  0492 153 660 timheiremans@hotmail.com 

Stijn Hendriks  
(voetbal) 

0491 356 063 hendriksstijn@hotmail.com 

 

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