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13 januari Samenkomst Senior Pilots 

26 januari 
18.30  

Algemene Vergadering 
WORSTENBRODEN FEEST 

29 januari  Nieuwjaarsreceptie SOOS 

6 februari Hondenwandeling 
17 en 23 maart Wandeling geleid door onzen Eddy 

de Laeter – NIEUW!! 
20 april MTB  

25 april Padellen 
27 april Lunch Senior Pilots  

2-3-4 mei Moto driedaagse 

11-12-13 mei EMPA-toernooi Vlissingen 
11 mei Lente fietstocht 

30-31mei-1 juni Fiets 3-daagse  
6 juni  Kanotocht 

Nog te bepalen 
data 

Wakeboarding – Waterski – 
Fatbike – Cultuur  

16 september 

 

Draakbotenfestival - race – 
NIEUW!! 
(www.drakenbootfestival.be) 

7 oktober Nacht Van De Schelde in Bebronna 
bij den Huts 

 

HAPPY NEW YEAR !! 
En veel sport- en feestplezier dit jaar!! 

mailto:lsvavzw@gmail.com
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 
Beste leden en sympathisanten, 
 
Vooreerst wens ik u en uw dierbaren, ook uit naam van het volledige bestuur het 
allerbeste voor het nieuwe jaar, 2023. Na twee jaar pandemie zijn we er nog steeds niet 
honderd procent van verlost maar het sociale leven heeft zich toch weer volledig op 
gang getrokken!  
Zo konden we het voorbije najaar alweer genieten van een aantal leuke activiteiten 
zoals mototochten, fietstochten, padellen, enz.… Ook het zeevissen was weer van de 
partij en in december vierden we nieuw gepensioneerden Herman Croenen en Daniel 
Dequick. Uiteraard was er ook de nacht van de Schelde met maar liefst 125 deelnemers, 
benieuwd of we dat aantal dit jaar kunnen evenaren… 
Zo hebben we ook dit voorjaar weer een stevige kalender met veel activiteiten in elkaar 
gebokst. Zo zijn er de klassiekers als de moto3daagse, de fiets3daagse en het EMPA 
voetbaltornooi dat dit jaar doorgaat in Vlissingen. Na twee jaar afwezigheid zullen we 
eindelijk de algemene vergadering terug “live” kunnen laten doorgaan en we gaan eind 
januari ook weer met de bus naar Vlissingen voor de nieuwjaarsreceptie in de soos. Er is 
ook nog een hondenwandeling, padellen en nog eens een heuse kajaktocht.  
Tot slot ook nog wat minder leuk nieuws. Het laatste jaar is alles heel wat duurder 
geworden en helaas is dit voor ons als vereniging niet anders. Wij zien ons dan ook 
genoodzaakt om het lidgeld vanaf 2023 te verhogen met 5 euro. Dit jaar bedraagt het 
lidgeld dus 35 euro in plaats van 30 euro maar normaal gezien ontving u hiervan reeds 
een mail van onze penningmeester. Vergeet ook zeker niet om het formulier van de 
ziekenkas in te dienen, zo krijgt u nog een deel van het lidgeld terug. 
Ik wens iedereen nog eens het beste voor het nieuwe jaar, blijf vooral allen gezond en 
hopelijk tot snel op één van onze activiteiten… 
 
Sportieve groeten, 
Dirk D’hondt 

 

  
D.D., Winnaar zeevissen 2022 

mailto:lsvavzw@gmail.com
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SENIOR PILOTS – bijeenkomsten, eerste op 13 januari 

Om 14u00 in de voormalige Captain’s Lounge, VVW, Beatrijslaan 27 
Antwerpen LO, voor een drankje en gezellige babbel… 
Vergeet ook de Lunch niet op 27 april om 11.30 in den Engel te 
Zandhoven 
Meer info bij Geert De Vriese en JP Michaux. 

 

Worstenbroden feest – Algemene Vergadering – 26 januari 

Onze Algemene vergadering gaat dit jaar door op 26 januari 2023 om 
18.30u in “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, en verkiezen we het Actiefste Lid Van De Vereniging 
(NIEUW!!) 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE SOOS – 29 januari 

 Na twee jaar te zijn uitgesteld door corona, worden we opnieuw 
uitgenodigd in de Loodsensociëteit in Vlissingen voor de 
Nieuwjaarsreceptie. Deze zal doorgaan op zondag 29 januari.  
We verzamelen om 14u30 op de parking van de Metropolis, 
Groenendaallaan 394 te Antwerpen. De bus vertrekt stipt om 14u45 
zodat we tegen 16u in Vlissingen zijn.   
Van 16u tot 20u zal dan de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden zoals de 
voorbije jaren.  Om 20u zal de bus dan terug naar Antwerpen 
vertrekken zodat we rond 21u 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. 
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HONDENWANDELINGEN – 6 februari 

Onder de vakkundige leiding van uw topgids én penningmeester Koen 
worden prachtige wandelingen gemaakt, de eerste op 6 februari. 

 

VOETBAL – TRAININGEN 

Je kan nog steeds ons team komen versterken. 
Volgende trainingen liggen reeds vast: 7 Feb, 28 Feb, 23 Maart, 25 
April. Verdere info bij Stijn Hendrickx… 

 

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. Info: Wouter Lenaerts, 0491.86.15.93. 

 

WANDELING in de Kalmthoutse Heide GELEID DOOR EDDY DE LAETER 

Wat? Een natuurhistorische wandeling naar de Mont Noir. Het traject 
volgt in grote mate (zie kaart Kalmthoutse heide) het wandelpad 
“duin”, “schaap” en “Mont Noir”, tot in het vroegere landgoed van de 
Mont Noir. 
Deze wandeling werd samengesteld als project eindwerk door 3 
kandidaten natuurgids op de Kalmthoutse heide in 2020. 
Tijdens deze wandeling van 10 km, die een 4,5 tal uren zal duren, wordt 
wat meer inzicht gegeven in een aantal elementen die bepalend zijn of 
waren voor de huidige heide, zoals bv. Het ontstaan van de heide en 
zijn natuurlijke evolutie, De invloed van de mens op de heide, Het 
beheer van de heide, De zandwinning in de Vossenbergen, De kantine 
van moeder Kee in de Cambuusduinen, De korte geschiedenis van het 
landgoed op de Mont Noir en De Putse moer als turfontginningsgebied 
en oorsprong van de waterverdeling voor de meer noordelijke heide. 

mailto:lsvavzw@gmail.com
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We zullen op een 6tal punten even halthouden om deze onderwerpen 
toe te lichten. 
Samenkomst aan De Vroente, parking, Putsesteenweg 129, 2920 
Kalmthout 
Gelegenheidsgids: Eddy De Laeter 0478/602746, 
eddy.delaeter@telenet.be  

 

MTB – 20 april 
 

Tijd om het carbonnen ros weer vanonder het stof te halen of om die 
nieuwe leasefiets eens de sporen te geven. Vandaag trekken we veld en 
bos in, verdere details volgen later. 
Verdere info bij Frederik Coninx, lsvavzw@gmail.com 

 

PADELLEN – 25 april 

De padel gaat door op dinsdag 25 april in 'Ter Eiken’, Kattenbroek 33 
Edegem van 1030u tot 1200u. 
Info bij Stijn Hendrickx. 

 

https://www.empafootball2023vlissingen.nl/ 

VOETBAL – 57STE EMPA TOERNOOI – 11-12-13 mei 

  
We trekken dit jaar naar Vlissingen voor het jaarlijkse voetbaltornooi. 
Een ideaal moment om je Europese collega’s eens te ontmoeten in een 

mailto:lsvavzw@gmail.com
mailto:eddy.delaeter@telenet.be
mailto:lsvavzw@gmail.com
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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, tis nie ver hé! 
Meer info bij Stijn Hendriks. 

 

MOTO DRIEDAAGSE - 2-3-4 mei 

We trekken er dit jaar iets vroeger op uit maar hopelijk krijgen we 
hetzelfde mooie weer als vorig jaar! 
Er is nog geen echt plan maar we houden alle opties open. Het zuiden 
van Engeland staat nog steeds op het verlanglijstje maar misschien is 
drie dagen net iets tekort hiervoor. We kunnen ook naar het Zwarte 
woud of nog eens een stukje Nederland ontdekken maar de grootste 
kans is toch weer de Eiffel en Luxemburg, lekker dichtbij en toch 
heerlijke bochtige wegen. Onze routemeister Tanguy zal zeker weer iets 
leuks in elkaar steken dus zet deze dagen al zeker in het rood in de 
agenda en hopelijk tot dan! 

Uiteraard zeker ook de regenkledij meenemen “just in case”😊. 
Verdere info en routes volgen zoals gewoonlijk per mail. 

 

LENTE fietstocht - 11 mei, donderdag 

Een dag vullende sportactiviteit voor zowel de weg- als de GT-fietsers. 
We komen ’s middags samen voor de lunch en wie weet wordt er 
achteraf nog een kleine versnapering genuttigd.  
Details volgen. Verdere info via lsvavzw@gmail.com  

 

FIETS DRIEDAAGSE  30-31 mei-1 juni                  

Wegens groot succes hebben we besloten dit jaar terug richting de 
Voerstreek te trekken voor drie dagen sportief vertier op 2 wielen. De 
zachte glooiingen van Nederlands Limburg en de pittige hellingen van 
onze Voerstreek liggen binnen bereik. Kilometervreters, modderduivels 
en gezapige trappers komen allen aan hun trekken in deze mooie 

mailto:lsvavzw@gmail.com
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streek. We overnachten in dezelfde accommodatie als vorig jaar in 
Hombourg, alwaar het vertrouwde keukenteam de verbrande calorieën 
vakkundig bijvult. Verdere info en startschot voor inschrijving volgen 
per mail: Frederik Coninx, lsvavzw@gmail.com 

 
 

KAJAKTOCHT 6 JUNI 

Kajak door het historische centrum van Gent samen met onze collega’s 

van het Glos (https://glosbe.wordpress.com/ ). 

Verdere info bij Wouter Lenaerts, lsvavzw@gmail.com. 

 

WAKEBOARDING - WATERSKI - FATBIKE tour in Prosperpolder – 
CULTUUR 

De data worden later medegedeeld! 

 

Nacht van de Schelde, zaterdag 7 oktober 2023 

Dit jaar gaan we naar de spectaculaire zaal Bebronna op LO, bij den 
Huts! 
We hopen alvast weer op uw talrijke opkomst en zet dus zeker al 
zaterdag 7 oktober met stip in uw agenda!!  

 

 

 

mailto:lsvavzw@gmail.com
mailto:lsvavzw@gmail.com
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UW BESTUUR VOOR DIT JAAR 2023: 

Dirk D’hondt 
(voorzitter) 

0499 542 672 dirkenlies@telenet.be 

Tim Heiremans 
(secretaris) 

0477 499 785 timheiremans@hotmail.com 

Koen Vandenberghe 
(penningmeester)  

0472 434 604 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 

Frederik Coninx 
(nen échte fietser) 

0486 297 531 fredconinx@hotmail.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 

Bjorn Van Riet 0471 667 857 bjorn.vanriet@gmail.com 

 

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