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1. Voorwoord  
 

 

 

test 
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2. Opening van het clublokaal 
 

Op vrijdag 8 juni 2018 werd het nieuw clublokaal van onze club officieel 
geopend. Na een verwelkoming door de Voorzitter hield de Burgemeester 
een toespraak, waarna ze in naam van het Gemeentebestuur officieel de 
lokalen opende. Een receptie, aangeboden door YCDP, sloot de feestelijke 
activiteit af. Dank aan het Gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten, 

en iedereen die op één of andere manier 
heeft meegeholpen aan de realisatie van 
dit project! 
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3. Pannevissers namen deel aan actie 
tegen de pulsvisserij 
 

In de haven van 

Nieuwpoort hebben op 

18 juni tal van 

beroepsvissers en 

recreatieve vissers actie 

gevoerd tegen 

pulsvisserij, dat is vissen 

met elektrische stroomstoten. Volgens hen zorgt dat voor oneerlijke 

concurrentie.  De vissersboten droegen grote spandoeken en er werden ook 

pamfletten uitgedeeld. 

Pulsvisserij is omstreden en in principe verboden in de Europese Unie, 

maar de regelgeving vertoont hiaten waar vooral Nederlandse vissers van 

profiteren. De pulsvisserij weegt niet enkel op de visbestanden maar de 

stroomstoten kunnen ook de graten breken van vissen. 

Nieuwpoort was niet de enige haven waar geprotesteerd werd. Op 

verschillende plaatsen in Europa, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland, 

hebben vissers hun ongenoegen laten 

uiten tegen die destructieve manier van 

vissen. 

Ook de Pannevissers waren 

vertegenwoordigd en steunden de actie 

voluit! 
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4. Onze sympathieke partners – deel 1 
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5. Derde zeewijding was een groot succes 
 
(*) Bewerking van artikel van Jose Decoussemaeker  zie ook  

https://debliedemaker.wordpress.com/2018/07/12/derde-zeewijding-was-
geslaagd/ 
  

De Pannevissers hebben het initiatief genomen om 

de Zeewijding te hervatten. Na wat zoeken is deze 
derde opvoering een sterke verbetering van de 
vorige. Er waren ook veel meer toeschouwers 
enerzijds door het prachtig weer en ook omdat de 
datum 1 week later viel, dus nu in het volle 
seizoen. Deze Zeewijding heeft duidelijk 
aangetoond dat dit opnieuw een vast evenement wordt op de 
zomerkalender. Deze activiteit was een prachtige start van het 
zomerseizoen in onze gemeente De Panne en was eveneens een eervol 
aandenken aan alle gestorven beroepsvissers op zee afkomstig uit De 
Panne sedert WO I. 
Dank in eerste instantie aan de Pannevissers!  
  

Nieuw was dat – zoals destijds – de parochie betrokken is 
in dit traditioneel gebeuren. 
Na een fijne samenwerking met Pater Fritz van de Paters 
Oblaten van De Panne deed YCDP deze keer beroep op 
Pastoor Stefan Houtman . Maar onze enige pastoor voor 3 
kerken heeft om 11 uur zijn hoogmis. Hij kon dan 
moeilijk tezelfdertijd de boten wijden. Maar dat heeft 
Pastor Ilse perfect opgevangen in met een schitterende 
voorlezing van het Evangelie in het dialect van de streek. 
 
 

 Rond 10u.30 vertrok de optocht vanaf het Koningsplein door de 

https://debliedemaker.wordpress.com/2018/07/12/derde-zeewijding-was-geslaagd/
https://debliedemaker.wordpress.com/2018/07/12/derde-zeewijding-was-geslaagd/
https://sites.google.com/site/debliedemaker/geschiedenis-1/de-zeewijding
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Zeelaan voorafgegaan door de 
Koninklijke 
Muziekmaatschappij “Nu 
of Nooit”  [‘Pullemuziekje’ 
genoemd in de volksmond]. De 
versierde vissersvaartuigen van 
de Pannevissers waren 
voorafgegaan door talrijke 
kleurrijke groepen ‘ symbolen van de zee’. Geen vlaggenzwaaiers en 

andere showelementen in de stoet maar 
uitsluitend groepen die rechtstreeks met onze zee 
te maken hebben. 
Vertolking van “Het Visserslied” door Anneke Bo 
(de Lucy-Loes van De Panne) 
 

Vertolking van 
dialectliederen “Pier Kloefe” 
en “De Maerebrugge” door 
Rik Decramer en Philip 
Hoessen 
 

 
Daarna volgde de zee- en botenzegening. 
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Het meest indrukwekkende gedeelte is de huldiging van de op zee 
gebleven vissers van De Panne. 

 

 

[Een CD- met het lied Pierre Kloeffe en 
De Maerebrugge is te koop op de Dienst 
Toerisme aan de prijs van 7 €. Ook te 

vinden op iTunes en Spotify. Ten 
voordele van Ikaros. WARM 

AANBEVOLEN! 
]]  
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Er werd een film gemaakt over de zeewijding door 

onze gekende clubcineasten Bart en Marli. Ze deden 

dit weer helemaal gratis, uit sympathie voor onze club 

en onze mooie gemeente De Panne! De film is te 

bekijken op onze clubwebsite of via youtube. 

 
En verder zegt vriend José: “Bedankt aan de Pannevissers en alle 
medewerkers voor deze verzorgde Zeewijding. Ik denk dat volgend jaar 
niet veel meer verbeteren zullen mogelijk zijn. 
Toch suggestie: een grote bloemenkrans met kruis in de zee gooien via de 
amfibie waarop Pastor Ilse en de notabelen plaats nemen. 
spijtig dat we de helikopter niet meer kunnen krijgen voor de apotheose: 
nl de bloemenuitworp. De tijden en vooral de reglementen veranderen. 
Misschien volgend jaar bloemen via een drone? 
EN NATUURLIJK WORDEN ALLE PLECHTIGHEDEN IN ONZE GEMEENTE 
AFGESLOTEN MET HET VOLKSLIED VAN DE PANNE “LEVE DE PANNE” 
(officieel het ‘Duinenlied’ genoemd). 
Iedereen recht! en uit volle borst!” 
 

Het Bestuur van YCDP vzw wenst hierbij nog uitdrukkelijk IEDEREEN  te 
danken die op één of andere wijze heeft meegeholpen aan de Zeewijding, 

zowel voordien, de dag zelf, of nadien, zowel voor – als achter de schermen. 
Dit alles was slechts mogelijk door teamwork en optimale samenwerking 
met het Gemeentebestuur en Toerisme De Panne, en zovele partners. 

DANK!! 

Afspraak in 2019: tweede zondag van juli. Doen jullie terug mee? 
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6. Onze sympathieke partners – deel 2 
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7. Verslag van de makreelwedstrijd van 14 
juli 2018 
 
24 boten namen op deze zonnige zomerdag; het werd een hele zoektocht 
om de vissen te vinden. Finaal won Hans Lowagie de wedstrijd, gevolgd 
door Dirk Jansen en Pascal Annys. 
Na de wedstrijd had er een sfeervol feest plaats. 
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8. Testproject “Coastbusters” vlak vóór 
De Rampe 

 

Voor het strand van De Panne, ongeveer 1,2 km in zee, loopt een uniek 

experiment. Een consortium van bedrijven en wetenschappers onderzoekt 

er of het mogelijk is de kust te beschermen met behulp van riffen van 

schelpdieren, zeewieren en schelpkokerwormen.  

In ons nieuwe clublokaal was op dinsdag 18 juli een vrij talrijk publiek 

opgekomen, zowel inwoners als toeristen om te luisteren naar de 

infomoment “Experimenten met riffen in De Panne”. 

  

Veranderingen van het klimaat, de stijging van de zeespiegel en de 

verandering in zeestromingen leidt tot een verhoogde kans op stormen.  

Onze traditionele manieren van zeewering, waarbij dijken, strandbrekers 

en golfbrekers gebouwd worden, kan mogelijks in de toekomst 

onvoldoende bescherming bieden. Meegroeien met een rijzende zeespiegel 

is bijna niet mogelijk, en vaak verstoren ze het natuurlijke transport van 

zand. Onderzoek naar mogelijke nieuwe manieren om onze kust te 

beschermen is dan ook noodzakelijk.  

https://debliedemaker.wordpress.com/2018/07/21/testproject-coastbusters-vlak-voor-de-rampe/
https://debliedemaker.wordpress.com/2018/07/21/testproject-coastbusters-vlak-voor-de-rampe/
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Een gezond en dynamisch kustecosysteem wordt wereldwijd meer en meer 

gezien als een betere en duurzamere oplossing. Een consortium van 

ondernemers is daarom aan het testen of er kan gewerkt worden met bio-

bouwers. Dit zijn planten en dieren die een positieve effect hebben op het 

natuurlijk proces en de natuurlijke dynamiek van een kustecosysteem, 

zoals schelpkokerwormen, schelpdieren, zeewieren of zeegrassen. Ze 

beïnvloeden de stromingen, golven en het zandtransport, waardoor ze de 

kracht van de storm kunnen verminderen, maar ook het zand vasthouden 

op erosiegevoelige plekken aan de kust.  

Via een proefproject wordt nagegaan of de vooroever van het strand kan 

gestabiliseerd worden zodat erosie lokaal beperkt kan worden. Dit 

proefproject vindt plaats voor de kust van De Panne. De broersbank is 

immers door de federale overheid aangeduid in het Marien Ruimtelijk Plan 

als ‘testzone voor zeewering’.  

Het proefproject startte in 2017 en loopt tot 2020. Op big bags wordt 

getracht om zeewieren te kweken. Met een long-line tussen twee boeien 

wordt mossels gekweekt, die zich vervolgens loslaten en zich hechten op 

het onderliggende zand.  

De project partners zijn ILVO, DEME, Jan 

De Nul, SIOEN Industries, en eCoast.  

In De Standaard van 25 juni 2018 stond 

een mooie visualisatie van die 3 

experimenten. 

Zie de drie schema’s hiernaast en 

hieronder. 
 

Meer info vindt u in de digitale krant De 

Bliedemaker via de link : 
 https://debliedemaker.wordpress.com/2018/07/21/testproject-

coastbusters-vlak-voor-de-rampe/.  

 

Dank aan de info vanwege Hannelore Malfait 

(Provincie Wet-Vlaanderen), Tomas Sterckx 

(Dredging International nv ) en Jose 

Decoussemaeker. 

 

https://debliedemaker.files.wordpress.com/2018/07/naamloos1-e1532151978761.jpeg
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Ons oudste lid (83 jaar)  en énige Keizer (=3 jaar  na elkaar kampioen) 
in de geschiedenis van onze  club:  Jan Verschueren! Hier recentelijk in 
actie samen met Peter Lowagie. 
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9. Onze sympathieke partners – deel 3 
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10. Verslag van de vrije wedstrijd op 18 
augustus en kippenfestijn 
 

 

De leden keken uit naar deze wedstrijd maar het onstabiel weer leidde 
ertoe dat de wedstrijd na rijp beraad moest afgelast worden. 
Het aansluitend kippenfestijn daarentegen ging wél door, en werd met 99 
(!) inschrijvingen een groot succes. De booteigenaars kregen nog een 
attentie aangeboden. De sfeer, het eten, de muziek, het gezelschap … 
waren ideaal, iedereen sloot tevreden een hete zomer af. 
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11. Onze sympathieke partners – deel 4 
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12.  ‘t Is van (niet) horen zeggen … 
 

 

 

Deel 1 van artikel guido
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Deel 2 van artikel guido 
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13. Onze sympathieke partners – deel 5 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Uit sympathie 

 

José en Greta 
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14. Privacy: NIET ver van ons bed! 
 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Dit 
heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR 
genoemd. Daarmee wil Europa 
de persoonlijke gegevens van de Europese 
burger beter beschermen.  
 
Yachting Club De Panne vzw hecht veel 
waarde aan de bescherming van jouw 
persoonsgegevens en het respect voor jouw 
privacy.  
In een “privacyverklaring” geven we heldere 
informatie over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens.   
Hier vindt u een korte samenvatting. 
 
1. Algemeen: de verklaring is geldig op al onze huidige en vroegere leden, 

deelnemers aan activiteiten, leveranciers.  

Door het lidgeld te betalen word verondersteld dat je het privacy 

beleid van YCDP vzw aanvaardt. 

 

2. Welke gegevens verwerken we? 

 

* Naam/voornaam, telefoon/e-mail, adres, geslacht, geboortedatum,  

nationaliteit (ev ook gezinsleden cfr clubverzekering)  

* Sportieve gegevens: bootnaam en bootnummer, wedstrijdprestaties  

* Uw band met de club: booteigenaar, steunend - of medevarend lid, 

sponsor, vrijwilliger, … 

* Beeldmateriaal zoals foto’s en video-opnames.  

 

3. Beveiliging van de gegevens: de bestuurders die je gegevens kunnen 

raadplegen, zijn gehouden aan geheimhouding. We hanteren een 

gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op deze systemen. 
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4. Je rechten omtrent je gegevens 

 

• Je hebt recht op inzage en recht op 

correctie of verwijdering van jouw 

persoonsgegevens.  

• Aangezien het voor YCDP vzw 

onmogelijk is om continu op de 

hoogte te zijn van iedere 

verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om 

onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden. 

• Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons 

gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan de clubsecretaris 

via info@ycdp.be en we zoeken een oplossing.  

 

De integrale privacy verklaring is vervat in het clubreglement en terug te 
vinden op onze website https://www.ycdp.be/reglementnew.php.  
 

Om deze redenen wordt er voortaan géén ledenlijst meer gepubliceerd, 
noch op de clubwebsite, noch in de Pannevissersgazette.  

 

mailto:info@ycdp.be
https://www.ycdp.be/reglementnew.php


 Pannevissersgazette   Pagina 30 

 

 
15. Uitnodiging tot de 3de en 4de wedstrijd 

van 2018 

Graag nodigt het bestuur iedereen uit tot de derde viswedstrijd voor het 
clubkampioenschap op zaterdag 29 september 2018 van 9u. tot 15u.    

De inschrijvingen voor deze wedstrijd (5 euro/persoon) gebeuren ’s vanaf 
7u. tot 8u. Verse koffie en lekkere boterkoeken staan voor jullie klaar. 
We trekken vanaf 7u.45 vanop het strand in zee en verzamelen zo met de 
boten op 200 m van de laagwaterlijn.  Vertrek om 9u. stipt naar onze 
visstek,  dit op het signaal van de wedstrijdcommissarissen, en stoppen 
met vissen om 15u., terug op het signaal van de wedstrijdcommissarissen. 

Zorg ervoor dat je binnen de rechte lijn tussen de rode boei ten Westen 
van de Trapegeer en de Trapegeerboei zelf ligt te vissen, alsook binnen de 
lijn van deze 2 boeien en het strand. Blijf ook steeds in elkaars 
gezichtsveld. 

 

Hou rekening met de begeleiding en tips van de tractorcoachen op het 
einde van de wedstrijd als de boten terug aan land gekomen.  

De visweging gebeurt omstreeks 15u.30 à 16u. waarna de prijsuitreiking 
volgt.  

Bij slecht weer wordt de wedstrijd verplaatst naar zondag 30 september of 
anders naar het volgend weekend.  

We houden jullie op de hoogte via deze website en sms. Wie geen sms 
ontvangt, laat dit even weten aan bestuurslid Yves  zodat we uw gegevens 
kunnen registreren. 

Het bestuur wenst u veel succes! Iedereen hartelijk welkom en tot dan! 

 

Vierde wedstrijd:  zaterdag 27 oktober, reservedatum zondag 28 oktober 
of één van de volgende weekends.  

Het wordt een ZEER SPANNEND NAJAAR! 
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16. Onze sympathieke partners – deel 6 
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17. Wat is het verband tussen de 
Pannevissers en BBQ?...... Luc van Impe! 
 

Moeten we Luc Van Impe nog voorstellen? Hij is 
de vriendelijke booteigenaar van de P 81, en 
sinds enkele jaren trouwe en behulpzame 
tractorcoach. 
Luc is altijd bereid om te helpen, is een 

leutemaker, kan goed vis bakken in de BBQ 😊, 

en… hij is zeer handig! 
 
Hij helpt al vele jaren achter de schermen 
Frederik met het onderhoud van de tractoren, 
waarvoor onze grote waardering en dank! Luc 
heeft nu ook gratis een gloednieuwe prachtige 
kolenbarbecue gemaakt voor onze club. Piekfijn 
afgewerkt, mobiel, compleet met alle 
toebehoren, roestvrij materiaal, kortom 
TOPKWALITEIT!  
 
Luc, we beloven dat we er zeer goed zorg voor 
zullen dragen en danken je van harte voor alles wat je voor onze club 
doet. Merci! 
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18. Onze sympathieke partners – deel 7 
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19. Een blik op de laatste activiteiten van 
2018 
 

• Souper op  zaterdag 25 november in La Grande Mare (Bray-Dunes) 
 

• Toerisme De Panne richt dit jaar opnieuw de gezelligste kerstmarkt 
van de streek in en dit van zaterdag 15 december 2018 tot en met 
zondag 6 januari 2019. 
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20. Het Bestuur van YCDP  
 


