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1. Voorwoord

Beste Pannevissers en clubvrienden 

Met plezier stellen we u ons najaarsnummer 2019 voor van de 
Pannevissersgazette boordevol informatie en weetjes. 
We kijken dankbaar terug op de voorbije zomeractiviteiten zoals de 
zeewijding, de makreelwedstrijd en de vrije wedstrijd. Als u dit 
krantje zal lezen zal de garnaalwedstrijd net voorbij zijn zodat we 
daar nog niets over kunnen melden. 

Het najaar wordt gekenmerkt door de finale van ons viskampioenschap 
met twee wedstrijden op het scherp van de snee. Het zal een 
spannende strijd worden, ook omdat de fel verminderde vangsten 
zorgen voor extra spanning. De dramatisch verminderde visvangsten op 
onze wedstrijden, een gevolg van o.a. de elektrische pulsvisserij, zijn 
schrijnend en in zekere zin een bedreiging voor onze club. Hopelijk 
komt er de komende maanden en jaren snel een kentering want de 
toestand is zorgwekkend, in de eerste plaats voor de broodwinning van 
onze Vlaamse beroepsvissers, maar ook voor ons als sportvissersclub. 

Onze club staat mede daarom de komende maanden voor grote 
uitdagingen want er kwam ook een nieuwe wet op de pleziervaart met 
belangrijke gevolgen voor onze leden. We zullen als bestuur alles doen 
wat mogelijk is om onze leden te begeleiden bij het voldoen aan de 
nieuwe wetgeving. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien maar onze 
overheid is duidelijk in haar standpunt: wie zoals in het verkeer met 
een voertuig rijdt moet een rijbewijs hebben en veilig rijden (cfr. 
veiligheidsgordel). Zo wordt het ook op zee: dit is ook een openbare 
weg, iedereen die op zee vaart moet een vaarbewijs hebben en de 
opgelegde veiligheidsmaatregelen respecteren. 

We wensen jullie een fijn najaar toe, 

Uw Bestuur YCDP 
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2. Zeewijding van 7 juli
De weergoden waren ons goed gezind. Om 10u.30 vertrok de optocht 
met mooi versierde groepen en vaartuigen vanaf het Koningsplein. We 
verwelkomden onder de deelnemers in de eerste plaats onze eigen 
clubleden Pannevissers: kinderen, dames en heren. 

Daarnaast genoten we van de aanwezigheid van vele externe partners, 
waaronder De Panne Visbakkers, de Redders aan Zee van De Panne, de 
zeilwagenclub, de surfclub, de reuzen van De Panne, de garnaalvissers 
te paard van Koksijde, de mooie strandcabine van het team van 
“Cabines Maria” en de ezeltjes van onze Oosthoek, garnalenpellers van 
Club 46, en de garnaalkruiersvereniging “De 
Gernoarskruwers” uit Oostduinkerke. De seingevers 
van De Driedaagse van De Panne, samen met de 
politiediensten, zorgden voor een veilig en vlot 
traject via de Zeelaan en de Zeedijk naar de kleine 
Esplanade, waar de officiële plechtigheid plaats had. 
Ondertussen had de percussiegroep “Brotherhood” al 
de mensen in de buurt van de Rampe opgewarmd. 

De plechtigheid werd in sappig West-Vlaams dialect 
verzorgd door pastor Ilse Plancke en muzikaal 
begeleid door ‘Toerletien‘ (met medewerking van 
pastoor Stefan Houtman), accordeonist Philip 
Coussens en de Koninklijke Muziekmaatschappij “Nu 

of Nooit”. 

Burgemeester Bram 
Degrieck en onze 
voorzitter huldigden de op 
zee gebleven vissers van 
De Panne en Adinkerke. 
Een zeer sfeervol en 
ingetogen moment… 
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De meter van de Pannevissers, Godelieve Recour- 
Demeulemeester werd speciaal in de bloemetjes 
gezet. We vergeten nooit wat ze vroeger allemaal 
voor de club heeft betekend en gedaan. 

Ook de zee, de boten, de deelnemende figuranten 
en aanwezigen werden gezegend. 

Na het zingen van “Leve De 
Panne” werd het startsein 
gegeven aan de Panne 
Visbakkers voor gratis 
visbedeling, met muzikale 

verwennerij van Brotherhood op de achtergrond. Er was een receptie 
met belegde broodjes voor de genodigden en de clubleden. De 
namiddag en avond werden vervolgd door doorlopende cafetaria met 
muzikale animatie en boottochten op zee met de wereldberoemde 
Amfibieboot. We kregen nog een mooi optreden aangeboden door de 
covergroep “2 The Limits Acoustic Coverband”. 

Alles werd technisch en logistiek ondersteund door het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten van De Panne, in het 
bijzonder de technische dienst en de dienst voor toerisme, die we 
hierbij van harte bedanken voor de uitstekende samenwerking. 

Tot slot dank aan IEDEREEN die op één of andere wijze heeft 
meegeholpen, vóór of ander de schermen! 

Graag maken we een afspraak voor zondag 5 juli 2020. Zijn jullie terug 
van de partij? 
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3. Onze sympathieke partners – deel 1
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4. Makreelwedstrijd van 4 augustus
Na tweemaal uitstel wegens slecht weer was het eindelijk zover op 
zondag 4 augustus: de jaarlijkse grote makreelwedstrijd! 

Met liefst 20 boten (!) namen we deel aan een spannende wedstrijd, 
op zoek naar die heerlijke makrelen. Het werd een moeilijke 
zoektocht voor velen. Het werd snel duidelijk dat de vissen vooral in 
diepere wateren vertoefden. 

De vangsten lagen behoorlijk dicht bij elkaar zodat het finaal een 
spannende wedstrijd werd. De winnaar werd Francis Luyssen (P 42), 
gevolgd door Dirk Jansen (P 61) en op de derde plaats Glenn Raes (P 
96). 

. 
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5. Onze sympathieke partners – deel 2
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6. Kippenfestijn van 27 juli



Pannevissersgaz ette Pagina 14 



Pannevissersgazette Pagina 15 

7. Vrije wedstrijd van 24 augustus

Typisch aan een vrije wedstrijd: elke kapitein kiest zijn eigen visstek, 
zijn eigen vismethode, de soort vis die hij wil vangen… Dit kan zorgen 
voor verrassingen en dit was dit jaar niet anders. 

Er werden geen grote massa’s vis gevangen maar de kwaliteit en 
variatie van de vissoorten waren mooi: kabeljauw, rode poon, 
zeebaars, steenbolk, zalmspiering, buts, schollen, pladijzen. Ik hoop 
dat ik geen soorten ben vergeten! Het werd een zonnige visdag, met 
enorm veel volk aan het strand en aan de Rampe, met een mooie 
naturaprijs voor elke deelnemer. 

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen van de dag. 

Ook de tractoren waren in topvorm, dank aan Frederic, Luc en Lieven 
voor de gewaardeerde inzet achter de schermen. 
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8. Onze sympathieke partners–deel 3
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9. BBQ op 24 augustus
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10. Ledennieuws

1. Overlijden

We vernamen het overlijden van ons
sympathiek clublid Jean-Philippe Cordier (P39)
te La Louvière op 27 augustus 2019.
De laatste jaren ging het steeds minder met de gezondheid zodat
hij zijn deelname aan onze clubactiviteiten jammer genoeg moest
staken. Hij stond er echter op verder lid te blijven, verbonden in

vriendschap met onze vereniging. 
Jean-Philippe stierf op 65- jarige leeftijd en 
werd op 31 augustus in intimiteit begraven. 
We bieden zijn sympathieke echtgenote 
Christine, eveneens clublid, de kinderen en de 
familie onze oprechte deelneming aan. We 
wensen hen veel sterkte toe. Jean-Philippe 
blijft voor altijd als een fijne vriend in ons 
YCDP -clubhart bewaard. 
Rust in vrede Jean-Philippe. 

2. Huwelijk

Ons bestuurslid Bjorn Vercamer is
op 30 augustus gehuwd. Proficiat!
De gelukkige echtgenote is Sophie
Deblock . De kinderen Grace en
Britt vierden graag mee. We wensen
hen nog een lang en gelukkig leven
����.
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11. Onze sympathieke partners – deel 4
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12. Nieuw KB op de pleziervaart juli 2019

(*) Ingekort en bewerkt artikel uit volgende bron: 
https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/vernieuwing_pleziervaartw 
etgeving_met_focus_op_veiligheid_en 

Op 4 juli 2019 werden de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe 
pleziervaartwetgeving gepubliceerd in het Staatsblad. Deze nieuwe 
reglementering treedt vanaf dan in werking, waar nodig zijn er 
overgangsperiodes voorzien. Deze vernieuwing is opgezet rond twee 
pijlers: administratieve vereenvoudiging en verhoging van de 
veiligheid. 

YCDP zal haar leden zoveel mogelijk helpen en begeleiden om te 
voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er is een overgangsperiode 
voorzien zodat we alles grondig kunnen voorbereiden. 

Belangrijkste wijzigingen 

Vereenvoudigde registratie 
Vanaf 1 september 2019 gelden nieuwe regels in verband met de registratie. De registratiebrief is 5 jaar geldig, De 

overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid 

bewaren. 

ESSENTIE 
Administratieve vereenvoudiging : één registratiebrief die de vlaggenbrief voor 
varen op zee vervangt. 
Veiligheid 
* Het praktisch gedeelte van het examen voor het behalen van een vaarbrevet werd
vernieuwd met een verplichte vaarproef.
*De verplichting van vaarbrevet voor grote en snelle pleziervaartuigen, zoals die ook
geldt op de binnenwateren, wordt doorgetrokken naar zee.
*-De verplichte uitrusting aan boord in de nieuwe wetgeving grondig gemoderniseerd en
opgemaakt in functie van hoe ver op zee het vaartuig van de kust vaart.
*Het dragen van een reddingsvest wordt verplicht in een aantal situaties.

https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/vernieuwing_pleziervaartwetgeving_met_focus_op_veiligheid_en
https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/vernieuwing_pleziervaartwetgeving_met_focus_op_veiligheid_en
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Wanneer is een brevet verplicht? 
Momenteel is er een verplichting van brevet op de binnenwateren als het pleziervaartuig. 

Deze verplichting wordt vanaf 1 januari 2022 doorgetrokken naar de zee. 

Hoe behaal ik mijn brevet? 
De Belgische vaarbrevetten blijven behouden: Beperkt Stuurbrevet, Algemeen Stuurbrevet, Yachtman, 

Yachtnavigator.  Het brevet kan behaald worden vanaf 16 jaar. 

Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe modulaire structuur: je begint met Beperkt Stuurbrevet en zo bouw je stap 

voor stap verder. Er komt een duidelijk overzicht van de leerstof die wordt bevraagd in het examen per brevet. 

Vanaf 1 januari 2021 komt er een praktijktest, met duidelijke doelstellingen, om een brevet te behalen. Tot die 

datum blijft de huidige aanpak voor het praktijkgedeelte geldig. 

Welke uitrusting moet ik aan boord hebben? 
Vanaf midden mei 2020 is er een lijst van verplichte uitrusting, die rekening houdt met de afstand tot de kust. 

Voorlopig blijft de bestaande lijst van uitrusting van kracht. 

Moet ik mijn 
reddingsvest dragen? 
Voor de veiligheid van elke opvarende is het altijd 

aangewezen de reddingsvest te dragen – zowel op 

de binnenwateren als op zee. In bepaalde 

omstandigheden zijn de risico’s groter en is het 

dragen verplicht. 

Op zee is het dragen van een reddingsvest 

verplicht aan boord van een pleziervaartuig, 

onder volgende omstandigheden: 

• als de (significante) golfhoogte 1m of

meer bedraagt of; 

• tussen zonsondergang en zonsopgang of;

• tussen 16 oktober en 15 mei.

Verder geldt de verplichting steeds: 

• voor alle opvarenden tot 12 jaar of;

• wanneer het pleziervaartuig 6,5m of korter is.
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In de kajuit geldt deze verplichting niet. De verplichting geldt niet voor pleziervaartuigen 

• groter dan 24m of met een vaste reling van 1,10m hoog.

Voor pleziervaartuigen tot 6,5m binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest vervangen worden door een zwemvest. 
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13. Zwemvest of reddingsvest?

Gebaseerd op o.a. Bron: https://www.toppy.nl/advies/63/het-verschil-tussen-een- 
reddingsvest-en-een-zwemvest.html 

Het grootste verschil tussen een zwemvest en reddingsvest is dat 
een zwemvest helpt bij het drijven, maar niet gemaakt is om je te 
redden. Een reddingsvest heeft daarentegen wel deze functie. 
Daarnaast heeft een zwemvest minder drijfvermogen in vergelijking 
met een reddingsvest. 

Het is belangrijk dat je bij het gebruik van een zwemvest zelf kunt 
zwemmen. Je moet er zelf voor zorgen dat je je hoofd boven water 
houdt. Een zwemvest is eigenlijk alleen geschikt wanneer er veel 
bewegingsvrijheid vereist is. Het drijfvermogen van een zwemvest is 
maximaal 50N. Zie 50N logo. 

Een reddingsvest is echt gemaakt om je te redden. Een reddingsvest 
zorgt er voor dat een (bewusteloos) persoon op zijn rug gedraaid 
wordt. Hierdoor blijven de luchtwegen vrij van water. Reddingsvesten 
herken je vaak aan hun opvallend gele of oranje kleur, of omdat het 
platte modellen zijn die als een soort hoefijzer om de nek hangen. 

Er zijn twee verschillende soorten reddingsvesten; een vaststof 
reddingsvest en een automatisch reddingsvest. 

Een vaststof reddingsvest is gevuld met schuim dat een drijvend 
vermogen heeft en is altijd voorzien van een opvallende kleur. Vaststof 
reddingsvesten hebben altijd een grote kraag, deze kraag zorgt ervoor 
dat als je in het water valt, je hoofd altijd met mond en neus naar 
boven wordt gedraaid. Op deze manieren blijven alle luchtwegen vrij. 
Zie 100N logo. 

Een automatisch reddingsvest blaast zichzelf automatisch op wanneer 
het vest met het water in aanraking komt. Wil je het liever zelf in de 
hand hebben, dan kun je de reddingsvest ook activeren wanneer je aan 
het touwtje van de reddingsvest trekt. Met een automatisch 
reddingsvest word je automatisch op je rug gedraaid. Daarnaast is een 
automatisch reddingsvest heel comfortabel en word je 
bewegingsvrijheid niet beperkt. Zie 150N of 275N logo. 

https://www.toppy.nl/advies/63/het-verschil-tussen-een-reddingsvest-en-een-zwemvest.html
https://www.toppy.nl/advies/63/het-verschil-tussen-een-reddingsvest-en-een-zwemvest.html
https://www.toppy.nl/category/2275/
https://www.toppy.nl/category/2275/
https://www.toppy.nl/category/2274/
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Enkele afbeeldingen 

Zwemvest 

Vaststof reddingsvest 

Automatisch reddingsvest 
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14. Onze sympathieke partners – deel 5
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15. Uitnodiging tot de derde wedstrijd
Graag nodigt het bestuur iedereen uit tot de derde wedstrijd voor het 
clubkampioenschap op zaterdag 28 september 2019. 

De inschrijvingen gebeuren vanaf 7u. Verse koffie en lekkere 
boterkoeken staan voor jullie klaar. De deelnameprijs is traditioneel 5 € 
per persoon; drankje en broodje na de wedstrijd inbegrepen. 

We trekken vanaf 8u. vanop het strand in zee en verzamelen met de 
boten op 200 m van de laagwaterlijn. Vertrek om 9u. naar onze visstek 
op het signaal van de wedstrijdcommissaris, en stoppen met vissen om 
15u. op het signaal van de wedstrijdcommissaris. 

TIP: ga vroeg genoeg in zee, zodat de wedstrijd stipt op tijd kan 
starten. 

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. Dit is en blijft een 
aandachtspunt! Je bent ook binnen gezichtsafstand van de andere 
boten. 

De visweging gebeurt direct na de wedstrijd waarna de prijsuitreiking 
volgt. 

Even herinneren: dat je 1 maatse zeebaars (= 42 cm) per persoon aan 
boord mag hebben van 1 april tot en met 31 oktober 2019. 

Bij slecht weer wordt de wedstrijd verplaatst naar zondag 29 september 
of anders het weekend nadien. 

We houden jullie op de hoogte via de clubwebsite, mail en sms. Wie 
geen sms en/of mail ontvangt, laat dit snel weten aan iemand van het 
bestuur zodat we uw gegevens kunnen registreren. 
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Tussenstand na twee wedstrijden 
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16. ’t Is niet van horen zeggen

Begin september belde ik aan 
bij Georges Brysse, Pannenaar 
en visser in hart en nieren. 
Wanneer ik uren later naar  
huis fiets, zwaait hij mij uit 
met de vraag of ik alles wel 
zal onthouden wat wij aan de 
keukentafel verteld hebben. 

Georges werd in 1941 geboren. 
Zijn     grootvader     Alphonse 
(maar iedereen zei Fons) gaf les in de visserijschool in de Sint- 
Aloysiusschool. Papa Brysse en de broers hadden de zee microbe geërfd. 
Op het einde van het achtste leerjaar vroeg Georges aan zijn ouders de 
toelating om ook visser te worden. Hij had gezien dat er met veel 
werken een aardig centje kon verdiend worden. Zoals bij de meeste 
ouders was het antwoord niet onmiddellijk ‘ja’. Maar tijdens de 
zomervakantie van 1955 reden vader en zoon met de tram naar 
Oostende. Daar vonden ze een kapitein (Julien Engelbrecht) die een 
‘joeng’ best kon gebruiken. In juli van datzelfde jaar voer Georges voor 
het eerst uit, met de O 305 richting IJsland. Vier dagen en vier nachten 
lang was hij zeeziek. Eenmaal in het visrijke gebied aangekomen, was 
de reisziekte overwonnen. Tijdens de dag had hij geen tijd om zich te 
vervelen. Zijn taak was vooral de machinist, die als kok fungeerde, te 
helpen. Koffie klaar maken, groenten snijden, aardappelen schillen en 
de afwas doen voor een zevenkoppige bemanning was de 
hoofdopdracht. In zijn vrije tijd ruimde hij de vissen op die hier en daar 
op het dek lagen. 
Natuurlijk vroeg ik aan Georges wat er aan boord allemaal te eten was. 
“Elke dag werd er verse vis gegeten. In de jaren vijftig was er op een 
kleine motorboot nog geen koelkast of een diepvriezer. Wij hadden wel 
een grote hoeveelheid ijs mee. Op het ijs legden wij een voorraad vlees 
en brood. Na een kleine week begon het brood zacht te worden en 
moesten wij de schimmel verwijderen. Ook het vlees werd hier en daar 
rot. Gelukkig konden wij zeevogels vangen met een soort hengel. 
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Zo’n Jan van Gent was zeer lekker! Eerst werd de gedode vogel van al 
zijn pluimen en ingewanden bevrijd. Het beest werd opgehangen aan 
een koord. Zo kon het overtollige vet verminderen. Het vlees werd 
gebakken in de pan met een ajuintje. Hmmmmmmmmmm” 
Tijdens het gesprek verneem ik ook dat zo’n reis naar IJsland ongeveer 
achttien dagen duurde. Gedurende tien dagen werd er gevist op 
kabeljauw en koolvis die later in de vismijn van Oostende verkocht 
werd. Af en toe haalden ze ook kleine kreeftjes of reuze grote mosselen 
uit hun net. Het was niet de gewoonte om een haven in IJsland aan te 
doen. Behalve bij ultra slecht weer of averij maar dat gebeurde 
gelukkig weinig. Van stormweer was mijn gastheer eigenlijk nooit bang. 
“Mist is veel gevaarlijker” besluit Georges. 
Georges is één van de weinige Pannenaars die op de O 129 Amandine 
gevaren heeft. Deze IJslandvaarder is nu een museumschip dat in de 
haven van Oostende kan bezocht worden. 
Na zijn IJslandse periode viste Georges heel wat jaren op het kanaal. 
Via de zuidkust van Engeland bereikten ze de drukke havenstad 
Liverpool. Door de hevige stromingen waren het ‘reizen’ die niet zonder 
gevaren waren. Als ze geluk hadden, werden ze met een rijke vangst 
beloond. 
“Georges, hebben jullie ooit iets speciaals gevangen? “ 
“Ja … Op zekere dag hadden wij in onze netten een motor en een stuk 
van de vleugel van een vliegtuig. Ook een gezonken jacht van een 
achttal meter lang hebben wij bovengehaald. Wij zijn er jammer 
genoeg niet in geslaagd om dat bootje mee aan de wal te brengen. 
Maar mijn broer had op zekere dag een mijn gevangen. Dàt was een 
ander paar mouwen. Zijn vangst heeft hij achtergelaten in Engeland. 
Daar werd de mijn tot ontploffing gebracht.” 
Op het einde van ons gesprek hadden wij het ook over bijgeloof, waar 
hij niet in geloofde. Georges kende wel een kapitein die geen groene 
kledij noch ‘zoetekoek’ toeliet aan boord. 
Georges is nog elke dag bezig met de zee. In de woonkamer hangen 
schilderijen met boten en vissershuisjes. Af en toe bladert hij in een 
boek over het vissersleven. Herinneringen aan vroeger … Wanneer het 
straks haringseizoen wordt, mag je hem steeds een visje brengen. Want 
dat vindt hij superlekker! 

G. Calcoen, herfst 2019
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17. Onze sympathieke partners – deel 6
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18. Lezing over de IJslandvaart

Met ‘Pekel en kabeljauw’ publiceerde de Oostendse Doris Klausing 
in 2015 een roman over het harde leven van de IJslandvaarders 
eind 1880. 

Op dinsdag 12 november brengt zij niet alleen het verhaal achter 
deze boeiende publicatie maar pakt ze ook uit met authentieke 
geluidsfragmenten. Zo vernemen de aanwezigen via de laptop o.a. 
het verhaal van een oude visser uit De Panne (Visage: bijnaam: 
Ratje)  die in 1955 reeds 86 jaar was en vertelt hoe hij zonder 
kaart of ‘een ’t wat’ naar IJsland voer. 

De interesse in en de voeling met de zee kreeg Doris mee van 
haar vader, een heuse visserijdeskundige. Zijn hele leven lang 
vergaarde hij een schat aan informatie over de 
visserijgeschiedenis, met in het bijzonder een bloeiende 
IJslandvaart. Met de publicatie en lezingen wil Doris vooral het 
maritieme erfgoed voor de volgende generaties bewaren. 

Van deze auteur verschenen volgende boeken: ‘Pekel en 
Kabeljauw’, het verhaal over de IJslandvaarders op het eind van 
de 19de eeuw en ‘Tot elke Prijs’, een historische roman over de 
vissersopstand in Oostende in 1887. Naast het vertellen voor 
kinderen geeft zij ook lezingen over deze onderwerpen met beeld 
en muzikale omlijsting. 

De IJslandvaart rond 1880 
dinsdag 12 november 2019 

expo-zaal van het gemeentehuis. 
aanvang 20 uur 

toegangsprijs, biljet voor de boekentombola en een drankje: € 6 
houders van de Davidsfonds cultuurkaart en Yachting Club De Panne betalen 

slechts €4 
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19. Vierde wedstrijd van het
clubkampioenschap - clubsouper

Graag nodigt het bestuur iedereen uit tot de vierde en laatste 
wedstrijd voor het clubkampioenschap op zaterdag 12 oktober 2019. 

De inschrijvingen gebeuren vanaf 7u. Verse koffie en lekkere 
boterkoeken staan voor jullie klaar. De deelnameprijs is traditioneel 5 € 
per persoon; drankje en broodje na de wedstrijd inbegrepen. 
We trekken vanaf 8u. vanop het strand in zee en verzamelen met de 
boten op 200 m van de laagwaterlijn. Vertrek om 9u. naar onze visstek 
op het signaal van de wedstrijdcommissaris, en stoppen met vissen om 
15u. op het signaal van de wedstrijdcommissaris. 

TIP: ga vroeg genoeg in zee, zodat de wedstrijd stipt op tijd kan 
starten. 

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. Dit is en blijft een 
aandachtspunt! Je bent ook binnen gezichtsafstand van de andere 
boten. 
De visweging gebeurt direct na de wedstrijd waarna de prijsuitreiking 
volgt. 
Even herinneren: dat je 1 maatse zeebaars (= 42 cm) per persoon aan 
boord mag hebben van 1 april tot en met 31 oktober 2019. 

Bij slecht weer wordt de wedstrijd verplaatst naar zondag 13 oktober of 
anders het weekend nadien. We houden jullie op de hoogte via de 
clubwebsite, mail en sms. Wie geen sms en/of mail ontvangt, laat dit 
snel weten aan iemand van het bestuur zodat we uw gegevens kunnen 
registreren. 

------------------------------------------- 
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20. Onze sympathieke partners – deel 7
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21. Visserslatijn

We kregen de toelating van Will Vansteene om zijn artikel dat 
verscheen in het Maatjesnummer van Neos De Panne-Adinkerke, over te 
nemen in onze Pannevissersgazette. Dank hiervoor! 
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22. Externe evenementen
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23. Onze sympathieke partners – deel 8
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24. YCDP Bestuur 2019
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