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Beste clubleden, 
 
 
 
We zijn bijna halfweg het 
jaar, dus tijd voor een kleine 
evaluatie en toekomstplannen 
in ons pannevissersgazetje. 
Stel je voor, de lente heeft er 
nu pas zin in gekregen en de 
langste dagen van het jaar 
zijn reeds een feit.    Laat ons 
hopen dat we het lange koude 
voorjaar eindelijk achter ons 
kunnen laten en het 
zomerweer  de bovenhand 
neemt in de komende maanden.   Gelukkig hebben onze eerste 
activiteiten  niet te veel onder het slechte weer geleden en konden we 
genieten van twee mooie en spannende viswedstrijden.   Verslagen en 

klassement vinden jullie verder in dit boekje. 
 
Graag nodig ik jullie allen uit op onze 
jaarlijkse makreelwedstrijd die doorgaat op 
zaterdag 13 juli met daarna de traditionele 
cavabar en aansluitend kip/ribbetjes aan ’t 
spit à volonté.    Weerom : meer details over 

het wedstrijd en het strandfeest , lees verder in dit gazetje. 
 
Ik sta erop om iedereen te danken voor alle vriendschap en cohesie 
binnen onze club/vereniging.   We moeten dit echt 
koesteren en proberen in stand te houden ! 
 
Tot slot nog een oprecht dankwoordje aan het bestuur 
die zonder morren en met veel enthousiasme zich heel 
hard inzet om de boel draaiende te houden.     Goed 

VOORWOORDJE 
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Het bestuur is zeer trots om aan 

te kondigen: onze vernieuwde 

website www.YCDP.be is er!!! 

Vanaf zaterdag 15 juni 00.00u is 

hij te bezichtigen. Welkom voor 

je bezoek en je reacties! 
 

gevulde vergaderingen om alles voor te bereiden, veel hulp en 
ondersteuning op de wedstrijden, veel leden en steunende leden 
worden aangetrokken, een verzorgd pannevissersgazetje, de website 
die een  nieuwe look krijgt, nieuwe sponsors die erbij komen, onze PR 
met de gemeente, andere verenigingen  en verschillende kranten die in 
stand wordt gehouden, het materiaal en de tractoren die in het oog 
wordt gehouden en nog zoveel meer ….     
 
Wens jullie veel leesgenot en tot binnenkort. 
 
Groetjes,  
 
 
Hans  

http://www.ycdp.be/
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BESTUURSVERGADERING 25/03/2013 
 
1. Goedkeuring verslag dd. 28/02/2013. 

2. Loods : in de week van week 18 maart bezorgden we een dossier aan 

het gemeentebestuur. Afwachten wat het resultaat wordt. Dank en 

proficiat aan Jean-Paul om dit dossier zo kwaliteitsvol op te maken. 

In de toekomst benadrukken we de wens tot samenwerking met 

partners en verzorgen de PR. 

3. Ledennieuws 

4. Tarief: 120 € per jaar, 

steunende leden 30 €. 

“zomerleden” (twee 

weken in  

juli/augustus) 60 €. 

Nieuwe leden met P-

nummer die na 1 

september inschrijven 

betalen ook 120 €, 

geldig voor het lopend 

jaar en het jaar nadien. 

5. We treden kordaat op tegenover niet-betalers: deelname aan 

wedstrijd is verboden indien lidgeld en tracties van vorig jaar nog 

niet betaald zijn.  

6. Vanaf 2014  moeten de leden hun lidgeld betalen voor 01/03 i.p.v. 

30/04. 

7. medische attesten (65+) worden bezorgd aan Jan die ze overmaakt 

aan de VVW. Jan is contactpersoon voor de VVW. 

8. Pannevissersgazette: er komt 

een nieuwe rubriek: 

prikbord/algemene 

informatie. bijvoorbeeld als 

iemand iets te koop aanbiedt 

of een activiteit wil melden. 

We kiezen verder voor zwart-
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wit druk gezien het grote prijsverschil. 

9. Sponsoring: Jean-Paul en Jean-Pierre worden de contactpersonen. 

Op de laatste bladzijde van ons boekje komt een presentatie van 

deze partners. 

10. Materiaalbeheer: akkoord met voorstel van Guido voor 

aanpassingswerken aan tractor. Camiel koopt een koffiezetmachine. 

11. Wedstrijden: Jan gaf de data door aan de loodsen en de 

gemeente. De dag zelf verwittigt Hans het MRCC dat de wedstrijd 

doorgaat. Frederic bezorgt een lijst aan Hans met de actuele 

minimummaten van de vis. Inschrijvingen zijn bij Camiel vanaf  

7.15u. Camiel zorgt voor koffie; Jean-Pierre voor de koekjes. Jean-

Pierre en Theo zijn de wedstrijdcommissarissen. Filip meldt aan 

Vinci datum van de 1e wedstrijd. 

12. Financiën: kort verslag 

van de stand van zaken 

door Roger. 

13. Externe contacten: 18 

mei: “The Boat Project”: 

akkoord met deelname. 

We nodigen in de toekomst 

op passende momenten het 

gemeentebestuur uit bvb 

op BBQ en jaarlijkse 

souper. 

14. Varia: 

 Engeland: voorstel om naar Sandwich te gaan. geen overnachting. 

 BBQ juli: is vastgelegd. Dirk en Camiel volgen dit verder op. 

 Leopoldfeesten gaan niet meer door in 2013. 

 website: akkoord met het voorstel dat Johannes, vriend van Filip en 

professioneel websitebeheerder, de website op punt stelt. 
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BESTUURSVERGADERING 30/04/2013 

 

1. Goedkeuring verslag dd. 25/03/2013. 

2. Loods: we wachten af en houden de contacten warm. 

3. Ledennieuws: we geven 50 € aan Lieven Regheere als 

geboortegeschenk 

4. Verzekeringen: toelichting door 

Jan. 

 Brandverzekering: de loods als 

gebouw is verzekerd door de 

gemeente; de inboedel door onze 

club 

 Burgerlijke aansprakelijkheid: 

schade aan derden. Elk lid is 

“derde” t.o.v. een ander lid. 

 De bestuurders hebben een 

aparte aansprakelijkheidsverzekering bvb als iemand een bestuurder 

persoonlijk aansprakelijk stelt voor bepaalde schade. 

 De tractors mogen nooit op de openbare weg; wie de tractor bedient 

beschikt over een rijbewijs. 

 Alle leden en vrijwilligers zijn verzekerd via een VVW-

groepsverzekering voor persoonlijke ongevallen, medische kosten, 

tijdelijke of blijvende werkongeschiktheid, overlijden. 

 Elke booteigenaar moet een aparte verzekering hebben voor 

burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden op het water). Hij 

moet een kopie van de polis aan boord hebben volgens de 

wetgeving. 

 aandacht: elke booteigenaar is verantwoordelijk dat zijn 

boot/aanhangwagen gekeurd is indien het gezamenlijk gewicht meer 

dan 750 kg bedraagt. Zoniet loopt men risico op boetes. 

 Besluit: we mogen als bestuur gerust zijn dat de club over alle 

nodige verzekeringen beschikt. Dank aan Jan om dit belangrijk punt 

verder op te volgen en dank voor de nuttige uiteenzetting. 
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5. Sponsoring: Filip doet in het volgend boekje een oproep aan alle 

leden om sponsors aan te brengen. 

6. Materiaalbeheer: tractor:  akkoord met voorstel van Guido en Roger 

om tractor type 4600 aan te kopen. De tractor wordt zo snel 

mogelijk opgezet; heeft vaste haak, nieuwe banden. Op deze wijze 

wordt de oudste 

tractor buiten 

gebruik genomen en 

vervangen. We 

nemen eventueel 

een optie op de 

andere tractor type 

5000. 

7. Wedstrijden: de dag 

zelf zal Hans het 

MRCC verwittigen dat de wedstrijd effectief doorgaat. Camiel zet op 

wedstrijddagen een koelkast buiten. parkeerkaarten: voldoende, via 

Camiel. Camiel zorgt voor broodjes en voldoende worsten. Teveel 

aan worsten kunnen verkocht worden aan de toeristen (goed voor de 

clubkas) en anders ingevroren. We moeten er zeker over waken dat 

alle vissers de kans krijgen op een broodje. volgende wedstrijd: za 

11/5 9 – 15u. Theo is de wedstrijdcommisaris.  

8. Externe contacten: 18 mei: “The Boat Project”: stand van zaken ; 

5/5 tentoonstelling de nachtegaal “de Noordzee”; Roger zal voor 

15/5 de subsidies aanvragen aan de sportdienst van De Panne; Jean-

Pierre zal aan de bevoegde dienst van de gemeente melden dat de 

club interesse heeft om mee te werken aan de “fin de saison”: dit 

kan extra middelen opleveren voor de 

club. 
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VERSLAG WEDSTRIJD 14 APRIL 2013 
 
Eerste zon, eerste wedstrijd, grote opkomst: de toon is gezet! 
Omdat de lente lang op zich liet wachten, werd de eerste viswedstrijd 
van YCDP, De Pannevissers, in De Panne tot drie maal toe uitgesteld, 

maar zondag 14 april was het eindelijk zo 
ver.  
 
Om 8u kwamen de eerste boten toe op het 
strand en begon de inschrijving aan de 
rampe compleet met een warme kop koffie 
en versnaperingen. Iets later lagen iets 
meer dan 20 boten een kleine kilometer 

voor de kust van De Panne in zee en om 9u klonk het startsein. De 
deelnemende boten, met maximum 3 vissers en 6 hengels aan boord, 
visten tot 15u in de namiddag.  
De vangst werd door de jury gewogen en geteld en benedenmaatse vis 
werd uiteraard netjes teruggegooid of 
afgekeurd. De vangst bestond volledig uit 
bot, schol, kabeljauw en pladijs, typerend 
voor het seizoen. De kampioen van vorig 
jaar, Freddy Debergh, bleek opnieuw in 
topvorm en viste iedereen met een sterke 
prestatie naar huis. De broers Peter en Hans 
Lowagie eindigden respectievelijk tweede 

en derde. Peter behaalde de tweede plaats 
zelfs als enige meerderjarige visser aan 
boord, aangezien hij, zoals het een ideale 
huisvader betaamt, zijn twee kindjes mee 
aan boord had als vlijtige matrozen. De top 
vijf werd ten slotte vervolledigd door Filip 
Devreker en Jean-Pierre Dedrie.  
Aangezien het de eerste warme lentedag 
was, konden de vissers bij hun terugkomst 

op het strand rekenen op veel interesse van toeristen en wandelaars. 
De visser/natuurgids ter plaatse voorzag hen graag met de nodige 
uitleg over de verschillende vissoorten.   
De eerste deugddoende viswedstrijd van het seizoen werd beklonken 
met een welverdiende frisse pint en snack, met dank aan alle 
deelnemers en vrijwilligers.   
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Uitslag van de eerste wedstrijd 
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VERSLAG VAN WEDSTRIJD 18 MEI 2013 

 
Tussen vele depressies en somber weer door kon Yachting Club De 
Panne op zaterdag 18 mei zijn 2de viswedstrijd voor het 
kampioenschap organiseren. 
En van geluk gesproken, terwijl alle toeristen van de kust werden 
weggehouden door de verkeerde weersvoorspellingen konden wij als 
kustbewoners genieten van een mooie dag met weinig wind en veel 
zon.      

De wedstrijd zelf ging door in het potje voor De 
Panne op 1 km van de kust.   Het werd 
uiteindelijk reuzespannend met als Winnaar Filip 
Devreker 1000 punten, voor Freddy Deberg 996 
punten en Pascal Annys 937 punten.   De top 5 
werd vervolledigd door 
Hans Lowagie 857 punten 
en  Mario Vanhoutte 827 
punten.    De vangst van de 
vloot bestond 
hoofdzakelijk uit pladijs, 

bot, enkele zeebaarzen en een tong.   In totaal 
werden er door 24 vissers, 300 vissen gevangen 
voor een gewicht van 93 kg. 
In het algemeen klassement behoudt de 
kampioen van vorig jaar Freddy Debergh de 
leiding voor Filip Devreker, Pascal Annys en Hans Lowagie. 
Onze volgende aktiviteit heeft plaats op zaterdag 13 juli met overdag 
de makreelwedstrijd (11-15u), ’s avonds gevolgd door een 
familiestrandfeest  in onze feesttenten op de rampe met 
cavabar/kip/ribbetjes aan het spit à volonté 

(frietjes/groenten/sausjes).    Kostprijs 
15 euro voor VW / 7 euro voor de 
kinderen.    Vorig jaar waren we met 
100 deelnemers, dit jaar hopen we op 
minimum evenveel. 
Tot slot een dikke merci aan 
Camiel/Frederiek/Dirk en hun hele 
équipe voor de helpende handen voor, 
tijdens en na de wedstrijd. 
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Uitslag van de tweede wedstrijd 
 
 

Naam vissen kilo punten o-vis totaal 

Devreker F. 83 27,960 3626 
 

1000 

Debergh Freddy 83 27,800 3610 
 

996 

Annys P. 82 25,770 3397 
 

937 

Lowagie H 75 23,590 3109 
 

857 

Vanhoutte M 73 22,690 2999 
 

827 

Verschueren 47 15,120 1982 
 

547 

Kaeyaerts 45 13,970 1847 
 

509 

Dedrie JP 46 12,780 1738 1 469 

Cremery G. 32 10,270 1347 
 

371 

Pas R. 30 9,810 1281 
 

353 

Baert D 27 8,28 1098 
 

303 
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TUSSENSTAND NA TWEE WEDSTRIJDEN 
 

Naam totaal 

Devreker F. 1772 

Debergh Freddy 1996 

Annys P. 1652 

Lowagie H 1637 

Vanhoutte M 1358 

Verschueren 547 

Kaeyaerts 837 

Dedrie JP 1211 

Cremery G. 762 

Pas R. 803 

Baert D 863 

Lowagie P. 785 

Samyn JP 503 

Luyssens F 430 

Dekien J. 414 

Charlemagne T 394 

Bourgois W. 381 

Vanoverbeke J 329 

Ingouf C. 283 

Nowé Jacky 247 

Lagrange 134 
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CLUBBERICHTEN 

 
Onze beste gelukwensen aan Lieven Regheere en zijn schat Mirella met 

de komst van Lana’i op 28 februari. 
 

We wensen ook Yves Vanhalewijn en zijn vrouwtje Emma een dikke 
proficiat met de geboorte van Vera op 24 april. 

 

 



YCDP gazette 

 
 

juni 2013 
 

14 

 Het bestuur doet een warme oproep aan 
alle medevarenden om steunend lid te 
worden. Voor 30 € per jaar ben je goed 
verzekerd, je krijgt gratis de 
pannevissersgazette en het tijdschrift 
“Varen” en je steunt je geliefde club.  

 

 Herinnering: ben je ouder dan 65 jaar, bezorg zo snel mogelijk 
het medisch attest (zie vorige pannevissersgazette of de website) 
want anders ben je niet verzekerd! Zeer weinig leden doen dit, 
dit is jammer… 

 Het bestuur wil goed en snel communiceren met de leden, 
daarom vragen we  uw gsm nummer en e-mailadres. Als je goed 
wil geïnformeerd blijven, bijvoorbeeld als een wedstrijd al dan 
niet doorgaat, stuur een mail via de website. Je gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld! 
 

 Voor een club zijn sponsors belangrijk. Voor 50 € worden ze 
vermeld op de website, in de pannevissersgazette, op het 
getijdenboekje. Spreek je bakker, slager… aan! 
 

 Op de website hebben we een “prikbord”, waar leden berichten 
kunnen plaatsen, bijvoorbeeld om iets te verkopen of een nuttige 
tip, artikel…. Je mag dit altijd doorgeven aan Filip, die de 
website beheert. Ook tips om de website te verbeteren zijn altijd 
welkom, zo is onze website VAN en 
VOOR onze clubleden. 
 

 Zoals in de statutaire algemene 
vergadering besproken, gaan we dit 
jaar proberen allen samen de 
overtocht naar Engeland 
(Ramsgate) te maken.   Om nu al 
wat te plannen zouden we dit 
organiseren in de grote vakantie.   We nemen een volledige week 
als optie zodat we er de mooiste dag kunnen uitpikken.   We 
zouden heel vroeg vertrekken, op de middag daar iets eten en in 
de namiddag terugkeren.   De clubkas zal het middagmaal wel 
sponsoren.   Hou je massaal vrij tussen zat 3 aug en vr 9 aug. Wie 
mee wil varen met zijn boot is heel hartelijk welkom.   Spreek al 
eens onder elkaar af wie met wie mee zou gaan.   ’t Zou super 
zijn moesten we met een 10 tal boten zijn en een 30 tal 
deelnemers. 
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LIDKAART 
 

YC 
 

DP 
 

Yachting Club De Panne VZW 
 

 
 
Wil hierbij uw lidkaart van de vvw recrea vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door uw lidmaatschap bij Yachting  Club  De Panne  bent uw ook automatisch lid van  
De vzw VVW Recrea. 
 
 
Hieronder  een opsomming van de voordelen die het lidmaatschap bij de vvw  biedt. 
 

 Per gezin ontvangt u gratis het maandblad Varen  

 Ondersteuning bij het aanvragen van nautische documenten zoals vlaggenbrief, 
internationaal certificaat voor de pleziervaart, examen Belgisch stuurbrevet / vaarbewijs, …  

 Raad ivm vereiste documenten bij de aanschaf van een boot, nieuw of tweedehands  

 Cursus- en opleidingsmogelijkheden in de watersport  

 Als VVW – lid krijgt u 10% korting wanneer u inschrijft voor een opleiding aan de Vlaamse 
Motorvaartschool vzw of de Vlaamse Zeezeilschool VVW Nieuwpoort vzw  

 Wedstrijden: recreatief of competitief  

 Informatie over watersportmanifestaties, bootshows (ook toegangskaarten met reductie), 
produkten, …  

 Iedere aangeslotene is verzekerd, voorwaarden zie www.vvw.be 

 Toegang tot  de vvw club in de jachthaven van Nieuwpoort waar u terecht kan voor een 
drankje en een hapje tegen democratische prijzen. 
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Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – 
Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – 
Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging   
 
Beste leden en sympathisanten, 
 
Graag nodigen wij iedereen uit op de makreelwedstrijd van zaterdag 13 
juli die doorgaat van 11 u tot 15u.   De inschrijvingen voor deze 
wedstrijd (5 euro/persoon) gebeuren ’s morgens van 9 tot 10u30 aan de 
cabine.   Gelieve hieronder heel goed het regelement te lezen want die 
verschilt veel van de andere wedstrijden. 
 
Regelement : 
- maximum 2 personen per boot 
- Er mogen zich maar 2 hengels in de boot bevinden en maximum 

100 haakpluimpjes per hengel !!! 
- De makreel moet de minimum maat van 30 cm hebben 
- De makreel moet ontdaan zijn van de ingewanden (moeten gegut 
zijn) 
- Alleen het totaalgewicht van de vangst wordt in rekening 
gebracht 
- Horsmakreel telt niet mee. 
- Men vertrekt om 11 u stipt vanop het strand en men moet om 15 

u terug op het strand liggen met de boot. 
- De weging gebeurt direct na het vissen 
 
Ik wens iedereen veel succes die dag en hopelijk zijn jullie er allemaal 
bij.   Wij zorgen alvast voor heel mooie natura-prijzen. 

 
Nadien  is iedereen 
uitgenodigd met vrouw 
en kinderen plus 

sympathisanten 
/medevarenden  op het 
gratis aperitief  vanaf 
17u30 aan onze bar op 
de rampe.  
 
Om 18u30 is er de 
prijsuitrijking van de 
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makreelwedstrijd gevolgd door kip/ribbetjes aan ’t spit  met alles erop 
en eraan (frietjes/groenten/sausjes). 
 
Kostprijs maaltijd bedraagt 15 euro per persoon met daarin inbegrepen 
een drankje plus een gratis chouffe als afsluiter.  Voor de kinderen (tot 
en met 12 jaar) vragen wij 7 euro. 
 
En nu wel belangrijk : je bent pas ingeschreven voor de barbecue als je 
je vooraf inschrijft via overschrijving op ons rekeningnummer (280-
0497972-11) met mededeling van je P-nummer plus het aantal 
volwasssen/kinderen of een voorafbetaling  met geld aan mij of de 
schatbewaarder.     Je mag natuurlijk ook al een mailtje sturen vooraf 
dat je zeker zal afkomen. 
Gelieve zeker   te antwoorden en te betalen, zodat we alles kunnen 
regelen met de traiteur. 
 
Het wordt een onvergetelijke dag om naar uit te kijken, zeker als het 
zonnetje schijnt maar vooral als jullie er allemaal bij zijn. 
 

 
 
 

UITNODIGING 
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PERSBERICHTEN 
 

Er verscheen op 30 maart in “De Coxydsche Gazette” een belangrijk 
artikel over een lid van onze club… 

 

Gevaarlijk beestje in de Noordzee! 
Geplaatst op maart 30, 2013 door Coxydenoare 

 

Naast de Pieterman hebben we een tweede gevaar in onze Noordzee 
 
Pascal Anys deed vandaag een vreemde ontdekking. Patrick is een ervaren kruier 
uit De Panne. Ik heb al vanalles uit mijn netten gehaald verteld Pascal. Maar wat 
ik vandaag gevist heb slaat werkelijk alles. 
Na een goede vangst startte Pascal met het triëren van zijn vangst. Tot zijn grote 
verbazing had hij een nieuw soort garnaal in zijn netten. 
Onze klassieke Noordzeegarnaal herken je zo uit de duizend. Maar na wat zoekwerk 
kwam Pascal tot de constatatie dat hij een Penaeus Monodon had gevist of in de 
volksmond een tijgergarnaal. 
De tijgergarnaal leeft enkel in Japanse wateren. Deze garnaal kan serieus groot 
worden. De tijgergarnaal is geen doetje in zijn soort en zou wel eens een 
bedreiging kunnen vormen voor onze garnaal. 
Hij is veel robuuster en vooral beter bestand tegen vervuiling. Net als de pieterman 
kan deze garnaal parasiteren en in onze wateren komen leven. 
Dit optreden in De Panne gaat in iedere geval niet onopgemerkt voorbij. 
Pascal legde dit specimen voor aan zijn collega’s die ook voor een raadsel stonden. 
Volgende stap is nu dat ik De Panne ga inlichten om te zien of hier verdere stappen 
moeten ondernomen worden om dit te onderzoeken. 

http://decoxydschegazette.com/2013/03/30/gevaarlijk-beestje-in-de-noordzee/
http://decoxydschegazette.files.wordpress.com/2013/03/tiger_shrimp_foto2.jpeg
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Was dit eenmalig of is de tijgergarnaal echt van zin om zich te vestigen in De 
Panne? 

Achtergrondinfo Penaeus 

Monodon 
Productinformatie Tijgergarnaal 
De Tijgergarnaal heeft zijn naam te danken aan zijn gestreepte uiterlijk. Het is een 
brakwater garnaal hierdoor kan deze leven in zowel zoet-, als zoutwater. De smaak 
is vlezig en licht zoet.  
Verkrijgbaarheid 
Het gehele jaar door is de tijgergarnaal verkrijgbaar.  
Uiterlijk …….  enzovoort 
 
 

MAAR OP 2 APRIL VERSCHEEN VOLGEND BERICHT… 
 
Het 1-april berichtje was een voltreffer. Goed voor 5000-kliks op de 
website .Alleen jammer dat 1 april op Paasmaandag viel, bijgevolg 
geen kranten. Velen zijn er in gelopen. De slimsten hadden het 
natuurlijk direct door. Via mailbox en telefoon werd vanuit TV en 
kranten kringen toch voorzichtig getoetst hoe de vork aan de steel zat.  
Uiteraard was het niet mijn idee,maar de naam van de opdrachtgever 
hou ik voorlopig geheim. Het is de voorbode van een persconferentie 
deze week in “De Verloren Gernoare”… 
 
 
*************************************************************************** 

http://decoxydschegazette.files.wordpress.com/2013/03/tiger_shrimp_foto1.jpeg
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Even voorstellen: 
 
DE GROTE REDE, informatieblad uitgegeven door het Vlaams Instituut voor de 
Zee (VLIZ) 
 
 

De Grote Rede verschijnt driemaal per 

jaar en kan GRATIS worden bekomen 

door aanvraag op onderstaand adres. 

 

Informatie: 

VLIZ vzw 

Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende 

Tel. 059 34 21 30 

e-mail: info@vliz.be 

www.vliz.be 

 

 

mailto:info@vliz.be
http://www.vliz.be/
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HET VRIJE VISSERIJBLAD, onafhankelijk magazine van de zee 
 
 
Met teksten en fotoreportages over 
onder 
andere: 
– de toekomst van de 
zeevisserij 
– Nieuwpoortse kopers over het 
veilsysteem 
– Het leven zoals het is: 
Visserscafé's 
– Zeevisserij aan de Vlaamse 
Kust 
– het vergaan van de West-
Hinder 
– de zee als tweede vrouw 
– tips, boeken, anekdotes 
– en nog veel meer .... 
 
 
 
12 nummers per jaar, 
alle info op www.visserijblad.be 
of via 0474 53 88 00 
 

http://www.visserijblad.be/
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BRIEF VAN GEMEENTEBESTUUR 
I.V.M. DE LOODS 
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LEDENLIJST EN TRACTIELIJST (toestand 1 juni 2013) 
 

VOORNAAM NAAM P NUMMER 

TRACTIEGELD 
28 dec 12 tot 

01 juni 13 

Geert Janssens 1 4 € 

Aäron Rousseeuw 10  

Kris Dommecent 105  

Lieven Regheere 11  

Roeland Pas 12  

Jean-Paul Samyn 13  

Johan Dekien 14  

Jean Jaques Coopman 16 36 € 

Filip Willaert 17  

Christian Ingouf 18  

Mark Vieren 2  

Yves Vanhalewijn 20  

Jean Claude Motte 21  

Jacques Vanoverbeke 22  

Kevin Deckers 23 4 € 

Luc Lycke 24  

Roger Lagrange 26  

Dirk Baert 29 20 € 

Jan Desiere 3  

Patrick Delaere 30 8 € 

Christiaan Declunder 31  

Pascal Annys 32 20 € 

Lieven Claes 33  

Marnix Lust 35 44 € 

Willy Hertsens 36  

Jean-Philippe Cordier 39  

Jan Verschueren 40  

Roland Vanhalewijn 41  

Francis Luyssens 42  

Mario Vanhoutte 43 36 € 

Willy Vandenbussche 44  

Gino Dorne 45 12 € 
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Floris Verschoore 47  

Jos De Bosscher 48  

Jacky Nowe 5  

Willy Bourgeois 50 20 € 

Werner Lambregt 51 8 € 

Koen Cremmery 52  

Peter Lowagie 54 4 € 

Maurice Huyghe 55  

Ewout Vanmassenhove 57  

Leslie Ghysbrecht 58  

Theo Charlemagne 6  

Dirk Jansen 61  

Randy Leplae 63  

Eward Olbrechts 64  

Frederic Vanhoutte 65  

Peter Dezutter 68 8 € 

jean-pierre Dedrie 69 20 € 

Hans Lowagie 7 8 € 

Emmanuel Kaeyaerts 70 16 € 

Henri Bourgeois 72  

Marc Vanhee 74  

Millès Raekelboom 75  

Waldo Buys 76  

Camiel Vanderbrigghe 8  

Guido Cremmery 83  

Freddy Debergh 89 4 € 

Peter Meeuws 9 4 € 

Filip Devreker 90 20 € 

Kurt Vieren 94 12 € 

    
DANK OM JE TRACTIES ZO SPOEDIG MOGELIJK TE BETALEN 
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Dirk Allemeersch steunend lid  

Vincent Bienaime steunend lid  

Filip Claes steunend lid  

Roland David steunend lid  

Ronny Debruyne steunend lid  

Marianne Deceuninck steunend lid  

Steve Deramoudt steunend lid  

Bernard Deruwez steunend lid  

Willy Deschrijver steunend lid  

Luc Desiere steunend lid  

Freddy Desmedt steunend lid  

Yvan Dezwarte steunend lid  

Etienne Lefranc steunend lid  

Roger Lowagie steunend lid  

Patrick Marteel steunend lid  

Paul Pallemans steunend lid  

Wim Pynebrouck steunend lid  

Lieve 
Recour-

Demeulemeester steunend lid 
 

Geert Timperman steunend lid  

Christopher Vampoulle steunend lid  

Peter Vanelverdinghe steunend lid  

 

BESTUUR  

 
Voorzitter: Hans Lowagie 0033/674369905  
Secretaris: Jan Desiere 058/412333  
Schatbewaarder – visweger: Roger Lowagie 0495 444 697  
Feestelijkheden: Camiel Vanderbrigghe 0496 817 247 
Feestelijkheden: Dirk Allemeersch 0497 258 399  
Wedstrijdcommissaris – afgevaardigde pannebakkers: Theo Charlemagne 
0477 573 885  
Materiaalmeester – visweger: Frederik Vanhoutte 0475/871 353 
Wedstrijdcommissaris en feestelijkheden: Jean-Pierre Dedrie: 0475 936 346 
Public Relations, externe relaties: Jean-Paul Samyn 0472 022 504 
Clubkok: Etienne Lefranc 0478 327 926 
Ledenlijst, foto’s, website, pannevissersgazette: Filip Claes 0472 400 530 
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- Desiere Jan  Zeelaan 42  8660 De Panne  Verzekerings- en bankkantoor 
- De Sportvisser             St.-Jacobsstraat 20 8620 Nieuwpoort Hengelmateriaal - Vers aas 
- Firma Tulpin  Iepersesteenweg 57 8630 Veurne  Bandencentrale 
- Jochens Velodroom Pannestraat 191 8630 Veurne  Fietsenparadijs 
- Lusthof  Veurnestraat 289 8660 De Panne  Volkscafé  Oosthoek    
- Saumon d’ Or  Zeelaan 261  8670 Koksijde  Heel verse vis te koop 
- Tropiflora n.v. Duinhoekstraat 143 8660 De Panne  Alles voor de tuin 
- Woestijn Dakwerken Veurnestraat   8660 De Panne  Dak- en bouwmaterialen 
- Carymar  Kerkstraat 23  8660 De Panne  Volks café De Panne  
- Wijnhandel Weber Koninklijke Baan 332 8670 St. Idesbald Uw wijnspecialist 
- Debergh   Brouwersstraat  8660 De Panne  Sanitair 
- Brouwer Pynseel Duinkerkelaan 45 8660 De Panne  De lokale brouwer 
- Maison du paintre Grand rue 14  7170 Managé  Uw verfwinkel 
- Kort en Goed  Veurnestraat 21/B3 8660 De Panne  Carnavalzotten 
- Jumavar  Duinenstraat 27  8660 De Panne  Verzekeringen 
- Immo promenade Zeedijk 89  8660 De Panne  Agence 
- Le Bouquet Willaert F Pannelaan 165  8660 De Panne  Restaurant  
- Imperial  Esplanade 9  8660 De Panne  Restaurant 
 

 

ONZE SPONSORS 


