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Najaarsprogramma 2018

● di 11 september:  Soos fietstocht

● vr 14 september:  “In Flanders Fields”

● do 27 september:  Moto tocht

● za 29 september:  Spartacus run.

● za 6 oktober:  NVDS

● di 16 oktober:  Kleiduifschieten Weert

● do 25 oktober:  Mountainbike

● zo 28 oktober: Telemarken

● za 17 november:  Pensioenviering

● do 29 november:  Zeevissen

● do 24 januari 2019:  Worstenbollen

● zo 27 januari 2019:  Receptie SOOS

6 okt.

2018

Nacht van de Schelde
Swingend avondfeest

Toplocatie
> > RESERVEER NU < <
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Vaste Activiteiten
 

 

>> VOETBAL 
In 2019 wordt het EMPA toernooi georganiseerd in onze thuisbasis: 
Antwerpen. Het hotel, de partyvenue en velden liggen al vast. Nu 
nog een volledig elftal bij elkaar krijgen. Ons objectief ligt hoog: we 
willen net zoals de Rode Duivels de beker naar huis brengen. 
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: Dirk D’hondt 0499/54.26.72 

>> 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 - bijeenkomsten
 Donderdag 30 augustus
 Donderdag 29 november
 Donderdag 28 februari 2019
   Telkens vanaf 14uur in Captain’s Lounge
Voor de nieuwe: Beatrijslaan 27  Antwerpen LO 
Bereikbaar met tram 3, 9, 5 15 en verschillende bussen

SOOS fietstocht
dinsdag 11 september

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met de verschillende korpsen 
Zeeland nog eens verkennen met de fiets.

Tochten voor zowel baan-, als toeristenklasse zullen voorzien zijn.
 

Concrete afspraken rond vertrek, plaats en terugkeer volgen nog 
per mail. Info: Ben Stevens

De Slagvelden van de Grote 
Oorlog

(In Flanders Fields - Bus uitstap)

vrijdag 14 september

Vertrek 08u30 aan de voetgangerstunnel Linkeroever
2 de opstapplaats 08u35 a/de parking van Plaasj Caffee
hoek Thonetlaan/Gloriantlaan (parking aan de manège)
Wij vertrekken met een luxe autocar van Lauwers via

de E17 richting Ieper en maken een rondrit tegen de wijzers van de 
klok in een boog rond Ieper en bezoeken bekende plekken: 

Langemark, Tyne Cot, De Dodengang, Hill 60, en minder bekende 
namen : Essex Farm, Caterpillar Crater, Lyssenthoek, Vladslo

Middag pauze met lunch in Oost Vleteren
Een aanrader voor wie ter plaatse wat wil opsteken van dit stukje 

oorlogsgeschiedenis.

Terug te Anwerpen Linkeroever rond 18u00.
Prijs € 40 pp. (In de prijs inbegrepen: busvervoer, lunch, fooi)

Inschrijven ten laatste 15 augustus door betaling van
€ 40 op rekening BE53 0001 2201 1953 van Armand Stiévenard

Meer info via Herman Croenen 0478 599 724 
of Armand Stiévenard 0478 602 594



1 2

Vaste Activiteiten
 

 

>> VOETBAL 
In 2019 wordt het EMPA toernooi georganiseerd in onze thuisbasis: 
Antwerpen. Het hotel, de partyvenue en velden liggen al vast. Nu 
nog een volledig elftal bij elkaar krijgen. Ons objectief ligt hoog: we 
willen net zoals de Rode Duivels de beker naar huis brengen. 
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: Dirk D’hondt 0499/54.26.72 

>> 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 - bijeenkomsten
 Donderdag 30 augustus
 Donderdag 29 november
 Donderdag 28 februari 2019
   Telkens vanaf 14uur in Captain’s Lounge
Voor de nieuwe: Beatrijslaan 27  Antwerpen LO 
Bereikbaar met tram 3, 9, 5 15 en verschillende bussen

SOOS fietstocht
dinsdag 11 september

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met de verschillende korpsen 
Zeeland nog eens verkennen met de fiets.

Tochten voor zowel baan-, als toeristenklasse zullen voorzien zijn.
 

Concrete afspraken rond vertrek, plaats en terugkeer volgen nog 
per mail. Info: Ben Stevens

De Slagvelden van de Grote 
Oorlog

(In Flanders Fields - Bus uitstap)

vrijdag 14 september

Vertrek 08u30 aan de voetgangerstunnel Linkeroever
2 de opstapplaats 08u35 a/de parking van Plaasj Caffee
hoek Thonetlaan/Gloriantlaan (parking aan de manège)
Wij vertrekken met een luxe autocar van Lauwers via

de E17 richting Ieper en maken een rondrit tegen de wijzers van de 
klok in een boog rond Ieper en bezoeken bekende plekken: 

Langemark, Tyne Cot, De Dodengang, Hill 60, en minder bekende 
namen : Essex Farm, Caterpillar Crater, Lyssenthoek, Vladslo

Middag pauze met lunch in Oost Vleteren
Een aanrader voor wie ter plaatse wat wil opsteken van dit stukje 

oorlogsgeschiedenis.

Terug te Anwerpen Linkeroever rond 18u00.
Prijs € 40 pp. (In de prijs inbegrepen: busvervoer, lunch, fooi)

Inschrijven ten laatste 15 augustus door betaling van
€ 40 op rekening BE53 0001 2201 1953 van Armand Stiévenard

Meer info via Herman Croenen 0478 599 724 
of Armand Stiévenard 0478 602 594



3 4

Nacht van de Schelde
zaterdag 6 oktober

Een leuk avondfeest in een toplocatie.

Om 19:00h in de Royal Yacht Club van België
Thonetlaan 133

2050 Antwerpen (Linkeroever)

79€ all inclusief
Inschrijven voor 26 september

via lsvavzw@gmail.com

Motortocht Ardennen
donderdag 27 september

Onze najaarstocht gaat dit jaar door op donderdag 27 september. We 
verzamelen om 9u op de park en ride aan de E19 in Kontich. We 
nemen de E19 naar Brussel en dan een klein stukje E411. In Overijse 
rijden we eraf en dan doen we een stukje Vlaams Brabant en rijden 
we naar het Zuiden de Ardennen in. Zoals gewoonlijk zoeken we een 
lekker restaurantje om te lunchen en nadien zoeken we nog wat leuke 
weggetjes met lekkere bochten…
De lengte van het toerke zal zoals gewoonlijk wat afhangen van het 
weer maar we hopen uiteraard op een zonnige maar vooral droge 
dag!
Verdere details volgen nog via mail,
Hopelijk tot dan,

Dirk D’hondt.

Spartacus Strongest 
Company Run

zaterdag 29 september

Ook dit jaar nemen we deel aan de Spartacus Run op zaterdag 29 
september 2018. Eerst de inspanning en nadien de ontspanning bij 
een BBQ met muzikale ondersteuning. Reeds 2 teams (6p) 
ingeschreven. Wil je nog mee? Neem dan snel contact op met Arne 
Bailliu via het lsv mail adres.
Kostprijs: €100
Locatie:  Energy Park in Averbode

                                                Smeer die billen in, en inschrijven maar.
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Pensioenfeest
zaterdag 17 november

Dit jaar vieren we 4 collega’s die na een goed gevulde carrière met 
pensioen gaan. Jan De Pauw, Eddy De Laeter, J-P Michaux en Geert 
Devriese van ploegen 1, 4, 5, 7 en 9. Het feest gaat door in de zaal 

Lucullus op 17 november 2018 om 11:00 stipt. We beginnen met een 
aperitief en nadien genieten we van een live cooking pasta buffet. Een 

gelegenheid om een babbeltje te slaan met collega’s en hun 
echtgenoten. Iedereen is van harte welkom ook van andere ploegen. 

Hoe meer hoe liever!
Inschrijvingen tot 3 november 2018 via lsvavzw@gmail.com

Prijs: €50 p/p all-in van 11:00 tot 16:00
Zaal LUCULLUS, Bredabaan 570, 2930 Brasschaat

Zeevissen op de Schelde
donderdag 29 november

Ook dit jaar zijn wij terug uitgenodigd door onze vrienden van 
Multraship voor een dagje zeevissen op de Schelde. Zoals gewoonlijk 

worden we met de bus opgehaald aan de voetgangerstunnel op 
Linkeroever 's morgens om 8u en dan rijden we naar Terneuzen. Daar 
gaan we aan boord van het schip “Maatje” en varen we de Schelde op. 

Aangekomen op de visplaats krijgt iedereen die wil vissen dan een 
hengel en proberen we wat vis te vangen. Op de middag krijgen we 

soep en broodjes en we vissen meestal tot rond een uur of vier. 
Daarna varen we terug naar Terneuzen alwaar we dan rond 17 à 18u 

nog naar De Tollebol gaan waar we lekkere ribbetjes aangeboden 
krijgen. Rond 22 à 22u30 vertrekken we terug naar Antwerpen zodat 

we rond 23 à 23u30 terug aan de voetgangerstunnel zijn.
Deze activiteit wordt ons aangeboden door Multraship en is dus 

volledig gratis…
Inschrijven via mail naar lsvavzw@gmail.com 

Kleiduifschieten Wildenberg
woensdag 17 oktober om 14:00u

Dit najaar gaan we voor de eerste keer schieten. We volgen een 

initiatie kleiduifschieten gevolgd door schieten met een klein kaliber. 

Het gaat door in Weert (Nederland) ongeveer 1u10min rijden vanuit 

Antwerpen. De initiatie duurt ongeveer 1u1/2. Nadien kunnen we er 

iets drinken. Het arrangement kost 37,5€ (15 kleiduiven + 10 klein 

kaliber).Inschrijvingen via lsvavzw@gmail.com voor 10 oktober 

www.schietbaandewildenberg.nl

Schietbaan de Wildenberg Op Kernies 3 6002 NC Weert

MTB afsluiter
donderdag 25 oktober

Afsluiter van ons LSV-fietsseizoen. De route zal gekozen worden in 
functie van de weersomstandigheden / verzadiging van de bodem. 

Verdere info volgt via mail. Info: Ben Stevens

Telemarken
zondag 28 oktober

Telemarken met Arne. Verdere info volgt via mail. 

http://www.schietbaandewildenberg.nl
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Nacht van de Schelde
Zaterdag 6 oktober 2018

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.  Meer info op pagina 4

Algemene Vergadering 2019
Worstenbollenbuffet

donderdag 24 januari 2019 om 19u

Naar jaarlijkse traditie nodigt het bestuur van de Loodsen Sport 
Vereniging zijn leden met partner uit op haar jaarlijkse  Algemene 
Vergadering. Meer info volgt

SOOS Receptie 2019
zondag 27 januari 2019

Ook dit jaar worden we opnieuw uitgenodigd in de Loodsensociëteit 
in Vlissingen voor een Nieuwjaarsreceptie. Meer info volgt

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

Stijn Hendriks +32 491 356 063 hendriksstijn@hotmail.com

 - LSV Bestuurders 2018 -


