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Geachte leden, 
 
Naar LSV normen was het voorbije 2012 een rustig 
werkingsjaar.  Het LSV bestuur beperkte zich tot het 
organiseren van de klassieke activiteiten.  
 
 
Een te vermelden hoogtepunt dit jaar was wel het 
internationaal voetbaltornooi in Liverpool. Met een 
uitgebreide delegatie en in samenwerking met onze 
vrienden van LSV Antwerpen werden onze sportieve (?) 
en sociale reputaties hoog gehouden. 
 

 

Voor onze gepensioneerden waren er de traditionele woensdag namiddagen 
en zorgde Jan Vanleke voor een gevulde kalender met o.a. een bezoek aan 
Antwerpen en een fietstocht in de Westhoek.   
 
 
Voor 2013 is het bestuur terug iets ambitieuzer. Bijvoorbeeld in augustus 
komt er een watersportdag voor familie en sympathisanten georganiseerd. 
 
 
Een hele uitdaging wordt het plannen om een grote groep LSV’ers naar het 
Internationaal Voetbal Tornooi in Livorno (Italië) te zenden.  
 
 
Het volledige programma kan zoals altijd worden bekeken op www.lsvo.be.  
 
 
Zoals altijd rest er mij verder niets anders dan alle leden en hun familie een 
voorspoedig en gelukkig 2013 toe te wensen en mijn oprechte dank te 
betuigen aan onze medewerkers en gulle sponsors, met in het bijzonder onze 
Soos in Vlissingen en NHV . 
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HMS Bounty op bezoek tijdens Oostende voor Anker 2011. 

Gezonken tijdens storm Sandy vóór Amerikaanse Oostkust (29 okt. 2012) 



 

Voorzitter-Directeur DABL 

Verresen Tony* 
  
 

 

Management   

Operations LIS Safety & Quality 

Van Craeyvelt Eugeen Van Zandycke Luc Pels Alain 

HRM Commercieel Financiën 

Mertens Liv* De Canck Sandra* Luypaers Re* 
* geen nauticus 

 
 

 

 
            

Nautisch Dienstchef   

Oostende Vlissingen Zeebrugge 

Van Driessche Herman (Vloot) Cleyman Hans Vanden Auweele 

Vandermeersch Jean-Paul (Vloot)  Mesuere Martin (GNA) Michel 

Gyssens Réjane (MRCC)   
 

 

 
 

 

Chefloodsen (GNA) Vlissingen  
De Cocker Marc Van Langendonck Peter Jacquemyn Philip 

Legros Patrick Bruyninckx Rudi Mercenier Philippe 

Vanmeensel Bart   
 
 

 

 
 

 

Loodsboten 
 Wandelaar LB 1 (tender) 

Kpt. Boterberg Marc De Ridder Denis Defloor Marc 

Stm. Waghemans Henk Brys Dennis  

Stm. Bondue Bart Van Akeleyn Dirk  

Stm. Grypdon Tom Mullenders François  

Stm. Van Poucke Willem Vandepoele Steven  
 

 

 

 

 



 

                                           Kustloodsen 

         Reyns Alain  Chesterman William  De Lepeleire Kris 
A Swennen Olivier B Durand Paul C Depoorter Henri 

 Theuns Steve  Duquet Serge  Snykers Frank 

 Verworst Thomas  Jannis Serge  Van Wezemael Paul 

       De Potter Koen  Defurne Hans  Callebout Roland 
D Soete Christian E Geets Luc F Curinckx Manfred 

 Van Laere Jean-Paul  Verlinde Ignace  Mazyn Wouter 

 Wille Richard    Poncelet Alain 

       Carron Peter  Decalf Stephaan  De Clercq Eric 
G Ducheyne Arthur H Hoogwijs Tom I Mahieu Patrick 

 Geerts Bart  Reubens Marc  Markey Emmanuel 

 Reynders Dirk  Verhaegen Karl   Spooren Patrick 

       Petralia Fabio     De Jaegher Kristof  Roels Dimitry 
J Pollen Erwin K Geselle Pierre LL  

 Rys Jan  Ureel Urbain   

       

 

 

 

 

 

Scheldemondenloodsen 

A B C 

Bloemen John Buysse Wim Bracke Kristien 

Burm Steve Carpentier André Chaidron Bernard 

Claessens Christian Demyttenaere Peter Degraeve Pascal 

De Vriendt Christiaan Fonteyne Bart De Meyer Michel 

De Batist Harry Lambert Bart De Vlaminck William 

Genbrugge Philippe Lust Roger Michiels Erwin 

Hautekiet Joost Meert Tanguy Mortelmans Bart 

Puttemans Ward Ruysseveldt Kim Ossieur Kim 

Schevenhels Patrick Ruysseveldt Koen Simons Luc 

Steenackers Hans Vanhoucke Rik Thys Peter 

Van De Wiele Alex Van Liefde Chris Touzani Jaouad 

 Wallaeys Patrick  
 



 

Scheldemondenloodsen 

D E F 

Brams Jan Claus Christophe De Metsenaere Peter 

Buyssens Philippe Deback Ivan Deryckere Jean-Marie 

De Groote Reginald Debal Miguel D’Haeseleer Bart 

Eysackers Yves De Beukelaer Sven Francken Wouter 

Jaouadi Adel De Bruyn Dirk Ide Peter 

Masson Jimmy Devos Bart Stappaerts Dirk 

Sermeus Mark Malfait Patrick Van Moeseke Johnny 

Stroobants Frank Naesen Patrick Vanderplasschen Davy 

Swyssen Peter Pannecoucke Filip Vlieghe Karel 

Van Assche Marc Van Leeckwijck Hugo Wuyts Stefaan 

Vandercappellen Geert Vanthuyne Olivier  

Van De Walle Geert Verjans Noel  

G H I 

Boussé Bert Bleyaert Cyrille Devos Manuel 

Boussy Paul Burke Hans Eneman Luc 

De Witte Gustaaf Clerckx Paul Hoornaert Bernard 

Goossens Peter Cuyckens Jean Mertens Gijs 

Hendrickx Gerrit Gins Firmin Moens Peter 

Kees Johnny Goris Zeno Smedts Paul 

Moerman Dominique Meukens Danny Swillens Hans 

Pandelaers Wim Strick Piet Vercauteren Pim 

Peeters Dennis Tilliere Patrick Verstraete David 

Somers Geert Troch Bruno Vileyn Marc 

Vanderbauwhede Jurca Verryssen Willem Zeebroek Peter 

 Wouters Paul  

J K Loodsen in stage 

Allaert Roger Cappelier Jan De Herdt Frederic 

Blancquaert Patrick Defer Michel Bosmans Bart 

Boutens Dirk Depraetere Luc Naets Sven 

Braem Jan Dierckens Tom Van Tilborgh Roel 

Claeys Dirk Hottinger Jacob  

Depypere Jo Meyvis Jacques  

Everaert Koen Peperstaete Eddy  

Lens Marc Van Couter Hans  

Maes Sven Van Dyck Erik  

Soenens Yves Vandecasteele Bernard  

Verhelst Dirk Verlinden Joeri  

Verhulst Jan   
 



 

“Menhère Herrie*” voor het vissersvolk…PASTER PYPE voor de 
Oostendenaars (1854-1926). 
                                                           Urbain UREEL 

* Mijnheer Henri in de Oostendse tongval. 

 

  

Wie was die Mijnheer Henri en waarom wordt in Oostende de gedachte aan 
hem levendig gehouden? 
 
Henri Pype was helemaal geen visser zelfs geen jongen van de kust. Hij werd 
in 1854 in Geluwe bij Menen geboren in een eenvoudig boerengezin. 
Niettegenstaande op het eerste gezicht de boerenstiel ook voor Henri was 
weggelegd, was de knaap een knap student en zou hij uiteindelijk na het 
seminarie in Roeselare in 1879 priester worden. Hetzelfde jaar nog wordt de 
jonge priester naar Nieuwpoort gestuurd om er in het college te onderwijzen.  
Waarschijnlijk wordt hij daar voor het eerst geconfronteerd met de visserslui.  
Vijf jaar later wordt hij onderpastoor benoemd in de St.Petrus & Pauluskerk in 
Oostende, ook wel de “grote kerk” genoemd.  1884 is dan ook een 
kantelmoment in het leven van pastoor Pype.  Hij gaat zich effectief engageren 
voor het arme vissersvolk in de kuststad.  

 

Er is een straat én een kerkhof naar 
hem genoemd in Oostende en een 
straat in Geluwe én Oostduinkerke,  
bovendien zijn er twee vaartuigen 
van het Zeewezen met de naam 
PASTER PYPE geweest en hij heeft 
zijn standbeeld naast de St.Petrus 

en Pauluskerk in Oostende. 



toen in 1997 de ex PASTER PYPE het oudste nog drijvende schip gebouwd 
op een Belgische werf.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een opwelling van Vlaamse nostalgie voor ons maritiem patrimonium zou 
het schip echter redden, maar er kwam niks van in huis zoals gewoonlijk 
met dergelijke projecten. 
 
Op 3 april 2003 ondertekende Vlaams minister P.Van Grembergen het 
decreet tot bescherming. De Vlaamse subsidies zouden de vzw. Maritieme 
Site Oostende helpen het schip terug zeewaardig te maken tegen 2005.  De 
subsidies droogden op en de PASTER PYPE werd een schandalig roestend 
wrak. (zie foto) 
 
Op 10 juli 2011 werd de PASTER PYPE naar “Van Heyghen Recycling” in 
Gent gesleept en roemloos afgebroken. 
 

……………………      ………………….      ………………        ………………        ……………….       …………….. 



Op 5 maart 1942 is de V2001 onderweg naar Helgoland wanneer zij een SOS 
ontvangt van de Duitse RÜSTRINGEN die in een sneeuwstorm op drift was. 
De RÜSTRINGEN was een voormalige Duitse loodskotter op de Jade en dreef 
nu hulpeloos naar Langeoog op. 
  
De V2001 die ter hulp was gesneld geraakte echter zelf vast in de 
verraderlijke gronden en enkele grondzeeën bezegelden snel haar lot. De 
brugramen werden vernield en het schip werd een total loss. Haar enige 
zwakheid, het panoramisch zicht dankzij de grote ramen waren ook de 
oorzaak van haar ondergang.  
De 29 bemanningsleden overleefden allemaal de stranding.  De PASTER 
PYPE (1) zonk , slechts drie jaar oud, in een positie 53°46’04”N/007°38’O. 
 
Op de RÜSTRINGEN kwamen 23 zeelui om van de 27 opvarenden.   
 
Na de oorlog werd een nieuwe PASTER PYPE gebouwd, bij J.Boel & Fils dan 
wel. Ze deed haar proefvaart op 4 april 1949. Het schip is qua design 
praktisch identiek,a lleen zijn de motoren krachtiger. Tot 1985 was de 
PASTER PYPE vaak te zien op de Vlaamse Banken als peilboot voor de 
Hydrografische Dienst.  
 

 

 
De tweede versie van de PASTER PYPE , let op de gelijkenissen. 

 

 
 
In 1986 kwam de PASTER PYPE als STROOMBANK in bruikleen bij de 
Marine Kadetten terecht.  Daar takelde ze langzaam af en in 1997 zag het er 
naar uit dat de PASTER PYPE voor de sloop bestemd was. Nochtans was 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proefreis Paster Pype (1) 

 

 

In de chaos na de de overgave wordt het land massaal ontvlucht naar veiliger 
oorden.  
 
Alles wat drijft wordt hierbij gebruikt, ook de PASTER PYPE (1) probeert 
Engeland te bereiken maar strandt bij gebrek aan brandstof op de 
havendammen van Dieppe.  De bemanning heeft de tijd niet om het schip 
onklaar te maken vóór de Duitsers arriveren en op 22 mei 1940 wordt de 
PASTER PYPE (1) door de Duitsers in beslag genomen.  
 
Uit Duitse rapporten blijkt dat de officieren van de Kriegsmarine verwonderd 
waren over de moderne techniek in het scheepje.  Zij wordt terstond 
gerepareerd  en niettegenstaande de Kriegsmarine haar eerst terug uit 
Oostende wil laten opereren, blijft ze op de Franse kust.  
 
De PASTER PYPE (1) wordt de V2001 of commandoschip van de 
Vorpostenboot Flotille in Cherbourg van oktober 1940 tot februari 1941. Als 
konvooi begeleider vaart ze tussen Le Havre, Brest, Cherbourg en de 
Kanaaleilanden. Twee andere Belgische staatsschepen vergezellen haar nl. 
V2003 en V2004 respectievelijk stoomloodskotter 7 en 12. 
 
De Kriegsmarine stelt echter gauw vast dat de PASTER PYPE(1) niet echt 
geschikt is om de winterstormen te trotseren  of zelfs windsnelheden boven 
de 5 Bft. De kaartenkamer met haar grote ramen werd gebruikt door de 
Duitse officieren als “sitting room” en wanneer op een onstuimige reis alle 
ramen er aan moeten geloven, besluiten ze het scheepje naar Rotterdam te 
verhuizen, wat gebeurt op 1 maart 1941. Bij Wilton in Schiedam wordt het 
schip verbouwd. Op de bak komt een walvisrug (whaleback) om de golven te 
breken.  
 
De bewapening wordt gemoderniseerd en het schip voer dan vaak tussen 
Rotterdam, Cuxhaven, Den Helder en Vlissingen. Meerdere malen komt de 
V2001 onder vuur te liggen van Britse destroyers en MTB’s (Motor Torpedo 
Boats).  



“We zullen hem dus nimmer meer zien! Niet meer den schonen kop waarover 
zoveel adel gespreid lag. Niet meer den fijnen glimlach waaronder zoveel 
sappigs speelde. Niet meer de hoge gestalte lichtjes gebogen , herkenbaar van 
heinde ver.” 
Zo begon de rede van Minister Baels… 
 
Eerder in het artikel heb ik gewag gemaakt van twee schepen van het 
Zeewezen die de naam PASTER PYPE hebben gedragen.  
 
 
De meesten onder ons kennen wel het hydrografisch peilschip dat jaren lag 
te verroesten in Oostende na haar actieve carrière op de Vlaamse Banken. 
Maar er was een voorganger, een bijna exact hetzelfde scheepje in 1939 
gebouwd maar dat WOII niet heeft overleefd. 
 
Ze werd te water gelaten op 30 maart 1939 en de toenmalige gespecialiseerde 
pers had het over een revolutionair schip. De PASTER PYPE(1) had namelijk 
geen schoorsteen en een panoramisch zicht vanaf de brug.   
 
 
De machinekamer was even bijzonder met haar twee maal 270 PK diesels 
gekoppeld aan één elektrische motor. Dit was niet zo evident toen en liet het 
schip toe heel langzaam en precies te manoeuvreren.  Dit lijkt nu wel stenen 
tijdperk met de huidige techniek van pitch propellers en boegschroeven 
etc…. 
 

We gaan terug naar maart 1939.  De PASTER PYPE (1) glijdt bij Cockerill 
Yards van de slipway.  Zes maand later start de mobilisatie van de Belgische 
troepen en in mei 1940 geeft België zich over aan de bezetter: de Duitsers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 
De Paster Pype (1) bij de tewaterlating in 1939. 



Toen dat jaar het aanlanden van de vis vrij werd gegeven (liberalisering avant 
la lettre ), dus ook buitenlandse schepen hun vis in Belgische vismijnen 
verhandelen, brak de hel los. Het kwam tot een veldslag tussen vissers en 
gendarmes. Drie vissers werden dood geschoten, tientallen werden gewond. 
Het liep goed uit de hand en de staat van beleg werd afgekondigd. De 
Engelse sloepen die hun vis in Oostende wilden verkopen kozen het 
hazenpad. Maar de vissersgemeenschap weigerde om nog uit te varen. Paster 
Pype heeft toen dankzij zijn vertrouwenspositie de gemoederen kunnen 
bedaren en de oproer en het ongenoegen luwde.  
 
Vissers hadden nog maar al te vaak te maken met ongevallen en verliezen. 
Vaak waren ze genoodzaakt om op oudere leeftijd nog altijd deze harde 
ambacht uit te oefenen om hun gezin en huishouden overeind te houden. 
Mijnheer Henri heeft voor hen een pensioenkas opgericht en een 
voorzorgskas om de getroffen families bij catastrofes te steunen.  
 
Henri Pype wordt vaak alleen als aalmoezenier en filantroop herinnerd, 
minder bekend is zijn bijdrage aan de wetenschap. De hele Noordzee en haar 
aanpalende havens heeft hij bezocht om de havens te bestuderen, andere 
visserijmethoden, scheepsbouw en techniek. Maar ook de mariene biologie 
lag hem aan het hart. Honderden specimen van de Noordzeebodem heeft hij 
wetenschappelijk beschreven. 
 
 In navolging van Professor Gilson heeft hij plankton en hun migraties 
bestudeerd, teneinde de verschuivingen van vispopulaties te doorgronden. 
Allemaal ten dienste van de visserij ten slotte. In 1897 heeft hij trouwens een 
schoolschip voor de visserij ingericht.  Pype was gefascineerd door techniek, 
dat blijkt eens te meer uit het feit dat hij op zijn reizen naar Denemarken het 
voordeel leerde kennen van een voortstuwingsmotor in de visserssloepen. In 
1905 komt hij met een heuse “petrolmotor” terug die hij in de vissersschool 
als studieobject opstelde. Deze motor zou nota bene nog in de collectie van 
het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen moeten staan.  
 
 
De aalmoezenier had overigens die edele 
verdienste dat hij geen onderscheid maakte 
tussen gelovigen en anderen. Een zieltjeswinner 
was het geenszins. Deze humane, 
onbaatzuchtige aalmoezenier uit de Westhoek 
werd dan ook diep betreurd toen hij in 1926 
kwam te overlijden, niet alleen door zijn 
vrienden het vissersvolk… maar de hele 
kustgemeenschap. Uit alle lagen van de 
maatschappij waren ze getuige van zijn uitvaart, 
eenvoudige vissers maar ook ministers en 
senatoren, professoren en commandanten. Niet 
voor niets werd hij soms de “Daens” van het 
vissersvolk genoemd.  



Maar de boerenjongen had helemaal geen achtergrondkennis van de visserij 
en de zeevaart in het algemeen.  Als begenadigde student kon hij echter snel 
de handboeken over visserijtechnieken, scheepvaart en voortstuwing onder 
de knie krijgen. Meer nog, hij voer mee op de vissersschepen om het harde 
leven te zien én te voelen. Zijn goedhartigheid en zijn gemoedelijke houding 
maakte hem snel een vriend van de vissers en de bemanning van die 
wachtschepen. Door met hen te spreken en te luisteren kreeg hij meer 
empathie voor de stakkers.  
 
Dit was voldoende reden voor hem om bij de gegoede burgerij op bedeltocht 
te gaan en kledij en giften te verzamelen voor de armsten onder de vissers. 
Zelf leefde hij in eenvoud en gaf vaak zijn eigen geld en bezittingen aan de 
vissers.  Pype werd daarom in Oostende fel gerespecteerd… hij werd zelden 
“mijnheer pastoor” genoemd maar eerder “mijnheer Henri”. 
 
Daar bleef het niet bij. Henri Pype was terecht van oordeel dat een degelijke 
opvoeding en onderwijs voor zowel de jongens noodzakelijk zou zijn maar 
ook voor de oudere vissers om zich te vervolmaken. De eerste vissersschool 
kwam er in de Wellingstraat (later kwamen er nog andere) gevolgd door een 
“kook- en naaischool” voor de meisjes in de Cirkelstraat.  
 
Ook een klein maritiem museum werd ingericht nabij het huidig Kursaal. Dit 
“ter lering” van het volk waarschijnlijk of om de vissersstiel én dat van de 
zeeman meer élan te geven bij de Oostendse bevolking en toeristen. 
De aalmoezenier heeft een niet te onderschatten rol gespeeld als 
tussenpersoon bij de Vissersopstand van 1887. Wellicht is veel 
bloedvergieten verhinderd door zijn bemiddeling.  
 
 

 
De visserijopstand…. De gendarmen schieten met scherp. 

 



Pype was bijvoorbeeld verbaasd om zoveel 
jonge kinderen in hun schamele kleren op de 
vissersschepen te zien werken, ze waren 
misschien 12, 13 jaar. Met de angst van de 
beginneling in hun ogen nog vertrokken zij 
op zee, het grote avontuur tegemoet.  
 
Pype was begaan met die knapen en de 
slechte sociale omstandigheden en 
familiariseerde zich meer en meer met het 
vissersvolk teneinde hun verzuchtingen en 
noden beter te kennen. 
 
Praten met de ouderen die langs de kaai 
slenterden, met de achtergebleven 
huisvrouwen in de bescheiden woningen… zo 
deed hij kennis op van hun gebruiken, 
problemen, taal, angsten… hun schrijnende 
armoede en de misbruiken van sommige   

   “patrons”. 
 
 
 

 
Ville d’Anvers , aviso. 

 
Een grote stap in die richting was zijn aanstelling als aalmoezenier in 1886 
op de visserijwachtschepen S/S VILLE d’ANVERS (winter) en de 
brikschoener VILLE d’OSTENDE (zomer).  



 

 
 
In 2012 gingen volgende collega’s op pensioen. We wensen ze beide uiteraard 
een heel welverdiende rust toe … 
 
 
 

Paul Hendrix:   geboren op 10 mei 1952 
     gepensioneerd vanaf 1 juni 2012  
     leerlingloods vanaf 27 juni 1986 
     Scheldemondenloods vanaf 27 maart 1987 
       
 

 

Paul Jenkins :  geboren op 15 januari 1952 
     gepensioneerd vanaf 1 december 2012  
     leerlingloods vanaf 17 april 1985 
     Scheldemondenloods vanaf 17 januari 1986 
  

 

 

René Larsen:   geboren op 22 mei 1948 
     gepensioneerd vanaf 1 december 2012  
     leerlingloods vanaf 1 december 1979 
     Scheldemondenloods vanaf  1 september 1980 
 

 

 

Mooie toekomst 

 

Een stuk van je leven 

heb je het beste van jezelf gegeven 

 

Vanaf heden ben je vrij in je doen en laten 

en beslis je zelf wat je ervan wilt maken 

 

Een mooie toekomst ligt op je te wachten 

om je jarenlange inzet te verzachten 



 

Tot onze grote spijt kunnen wij deze pagina nooit uit ons LSV-boekje 
schrappen. Elk jaar weer moeten wij afscheid nemen van enkele 
gewaardeerde oud-collega’s. 2012 was geen uitzondering. 
 
 
***************************************************************************

* 

Op 15 april 2012 was de eerste  rouwdag van het jaar voor LSV. Die dag 
overleed Laurent Gombert. Laurent werd geboren op 27 maart 1932. Hij 
vervoegde het loodswezen op 1 februari 1958 en ging op pensioen als 
chefloods te Vlissingen op 1 december 1994. Laurent was de laatste Gombert 
die als (chef)loods onze afdeling verliet. Ooit waren de Gombert’s, samen met 
enkele andere notoire families, zowat de “hofleveranciers” voor het 
aanleveren van nieuwe loodsen.      
 

***************************************************************************

* 

In mei namen we afscheid van Raymond Locquet. Geboren op 28 november 
1936 in Oostende en er overleden op 10 mei 2012. Raymond werd  
Scheldemondenloods op 1 juni 1972 en ging op pensioen op  1 juli 1998. Als 
o.a. volleybalspeler en tennisser was hij één van de sportieve dragers van 
LSV in de jaren ’70 en ’80.   
 

***************************************************************************

* 

Enkele dagen later moesten we afscheid nemen van Philippe Biebuyck. 
Geboren in Roeselare op 22 mei 1946 werd hij Kustloods op 1 februari 1981 
en ging op welverdiende rust op  1 september 2006. Philippe overleed plots 
in De Haan op 18 mei 2012. Als trouw lid van LSV nam hij de laatste jaren 
regelmatig deel aan onze activiteiten voor gepensioneerden. 
  
*************************************************************************** 

 

Rust 

 

Het ruisen van de regen hoor ik niet 

Door het ruisen van de Zee 

Ademloos luistert mijn Lied. 

Soms ruist de zeewind mee 

 
Jacob Israel de Haan 

 

 

 

Nota van redactie: wegens organisatorische redenen  wordt schrijven van LSV-brochure elk jaar afgesloten 

begin december. Overlijdens in december kunnen daardoor soms pas het volgende jaar gepubliceerd worden.  
 


