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Beste clubvrienden, 
 
 
 
De winter is nog volop in het land 
maar toch worden de dagen 
stilletjes aan weer langer.   
  Iedereen zit reeds met frisse 
ideëen voor de komende lente en 
heeft veel goeie voornemens om 
dit jaar weer ten volle te 
genieten van zee en strand. 
 
Wel het bestuur van YCDP staat 
eveneens klaar voor een nieuwe 
start.   Daarom nodig ik jullie heel 
hartelijk uit op de statutaire 
algemene vergadering op vrijdag 7 februari om 19u30 u in « Le 
Bouquet », De Pannelaan 165, De Panne.  Daar zullen de plannen voor 
dit jaar voorgesteld worden plus een kalender voor het komende jaar 
opgemaakt worden.   Tot slot gaan we met een sfeervolle 

fotoreportage nog eens 
terugblikken op 2013.  Wij 
voorzien twee gratis 
drankjes voor iedereen 
plus een getijdenboekje. 
 
Hartelijk dank aan alle 
vrijwilligers die onze 
kerstchalet hielpen 
bemannen en bevoorraden 
tijdens de kerstvakantie en 
natuurlijk ook dank aan 
iedereen die ons een 
bezoekje bracht en voor de 

VOORWOORDJE 
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nodige ambiance zorgde.    
 
Om af te sluiten : in het boekje vind je een overschrijving met het te 
betalen lidgeld 2014 plus de trakties van vorig jaar (2013).   Graag zo 
snel mogelijk betalen is de boodschap. 
 
Zo, ik wens  jullie nog heel veel vaar-, vis- en duikplezier toe en dit in 
een goede gezondheid. 
 
Groetjes, 
Hans 
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Reglement Yachting Club De Panne  
 

Algemeen 
 

 Het lidgeld (= 120 euro) moet steeds betaald worden voor eind MAART (!), na deze 

datum wordt er een toeslag aangerekend. 

 Bij niet betaling zal het gebruik van de tractor en de infrastructuur geweigerd worden.  

 Leden vanaf 65 jaar zijn verplicht jaarlijks een medisch attest van geschikheid om de 

sport “zeehengelen” te beoefen  te bezorgen aan de club. Zonder dit attest kunnen zij 

niet genieten van de verzekering die de club aangaat voor zijn leden. 

 Driemaandelijks wordt er een pannegazetje verdeeld met daarin de tabel met de 

verschuldigde  tracties. 

 Onder 1 tractie wordt verstaan: 1 keer in en uithalen van de boot. Meermaals in en 

uithalen van de boot per dag = meerdere tracties. Deze moeten steeds in het logboek 

vermeld worden. 

 Steunende leden zijn steeds welkom. Voor 30 euro zijn zij: 

o Verzekerd indien zij als opvarende mee in zee gaan met een clublid 

o Zij ontvangen het pannegazetje 

o Krijgen het tijdschrift ‘Varen’ toegestuurd 

o Worden automatisch lid van het VVW. 

 

!!!!! Noodnummers opbellen bij elke vorm van panne met de traktoren 

- Lowagie Hans : 

 0033/674369905 

- Guido Cremmery : 

0478802669 

- Camiel Vanderbrigghe 

:0496817247 

- Johan Dekien : 0478739063 

 

 
Bij viswedstrijden 

 

Het niet naleven van onderstaand 

reglement heeft sanctionering en of 

uitsluiting tot gevolg. 

1. Het inschrijvingsgeld 

bedraagt 5 euro per man per 

wedstrijd 

2. Voor de wedstrijd verzamelen 

de boten op 200 m van de laagwaterlijn waarna er in groepsverband naar de visstek 

gevaren wordt. 

3. Het aanvang- en eindsignaal van de wedstrijd wordt door middel van een hoornsignaal 

aangegeven . Zodra het eindsignaal gegeven is mag  niet meer ingeworpen worden en 

moeten de werphengels opgehaald worden. 
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4. Er  moet worden gevist  

- binnen het gebied afgebakend door de Trapegeer en de aangebrachte rode 

boeien  

- binnen de denkbeeldige rechte  lijn vertrekkende van de bovenvernoemde 

boeien tot op de rug van de bank naar het strand toe  

- De boten dienen in elkaars gezichtsveld te liggen. 

- Indien de wedstrijd in  de pot doorgaat wordt er gevist tussen de aangebrachte 

boeien en het strand. 

5. Bij twijfel of slecht weer zal de voorzitter vooraf via sms of mail iedereen voldoende 

verwittigen over de huidige situatie, het eventueel verplaatsen van de wedstrijd naar 

de zondag of  het uitstellen naar het volgende weekend.  

6. Per boot mogen zes visklare hengels meegenomen worden. Geen  enkel reservehengel 

mag meegenomen worden. Aan elke hengel hangen drie haken.  Een pudder en 

kunstaas zijn verboden. 

7. Elke booteigenaar laat vooraf zijn boot controleren door een daarvoor aangestelde 

wedstrijdcommissaris. 

8. De weging gebeurt aan de bergingsloods op de rampe.  

9. De deelnemers moeten hun vis laten staan bij de weging tot de vangst van iedere 

deelnemer gewogen werd. 

10. De prijsuitreiking gaat door na de weging aan de bergingsloods of in het clublokaal. 

11. Makrelen en Horsmakrelen tellen op de wedstrijden voor het clubkampioenschap niet 

mee . 

12. Slechts drie van de vier wedstrijden tellen mee voor het kampioenschap. Bij de leden 

die aan vier wedstrijden deelgenomen hebben , zal de wedstrijd met het minste aantal 

punten geschrapt worden. 

13. Het bestuur rekent op de eerlijkheid en sportiviteit van alle deelnemers. 

14. De vis 

moet een 
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minimumlengte hebben zoals wettelijk voorzien.   Pietermannen tellen niet mee en 

mogen zeker niet tussen de andere vis aangeboden worden !!  Denk aan de veiligheid 

van de wegers, een stek van zo’n vis kan erge gevolgen hebben. 

15. Er mag geen ondermaatse vis aangeboden worden op de weging. Per ondermaatse vis 

aangeboden op de weging worden er 10 punten ( op de duizend) afgetrokken. De vis 

moet zo goed als mogelijk voorgesorteerd worden per vissoort.  Bij discussie beslissen 

de wegers. 

16. De wedstrijdcommissarissen 

zijn bevoegd voor de controles 

voor en tijdens de wedstrijd , 

overtredingen worden aan het 

bestuur medegedeeld.   De 

beslissingen van het bestuur 

moeten gerespecteerd worden, 

zij worden in eer en geweten 

uitgesproken. 

17. Elke maatse vis is 10 punten 

waard en elke 100 gram vis is 

ook 10 punten waard.   Om elke 

wedstrijd evenwaardig te 

maken worden de punten van 

de eerste uit de wedstrijd 

herleid tot 1000 punten, de 

punten van de andere 

deelnemers worden herleid in 

verhouding met de eerste. 

 

Vb :  De winnaar met een totaal van  5000 punten, wint de wedstrijd met 1000 punten.  

Iemand heeft een totaal van 4000 punten en krijgt hiervoor dus in verhouding met de 

eerste 800 punten. 

 

Gebruik van de infrastructuur   
 

 Alleen betalende leden en hun medeopvarenden mogen gebruik maken van de 

infrastructuur van de club. 

 De tractor mag enkel gebruikt worden om een boot van een clublid in of uit het water 

te trekken. Alle andere tussenkomsten , buiten hulpverlening bij hoogdringendheid , 

mogen enkel na toelating van het bestuur. 

 Er mag slechts traag en in de gepaste versnelling tot aan de waterlijn worden gereden.   

Voor de waterlijn reeds de traktor omkeren zodat niet voorwaarts in het water wordt 

gereden want al dit opspetterend water bezorgd heel wat schade aan de traktor.  De 

boot wordt nu achteruit in zee geduwd, met een een maximum diepte van 30 cm 

gemeten aan de voorste wielen van de traktor.  Na afkoppeling moet de tractor 

onmiddellijk uit het water gereden worden.   

 Pas op voor opkomend water , bij problemen (dus tijdverlies) tijdens het inbrengen of 

ophalen van de boot MOET de tractor steeds telkens voldoende verplaatst worden 

zodat die niet dieper en dieper komt te staan en eveneens niet gaat verzanden door het 
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opkomend tij !!!!.   Denk eraan : zonder traktor ben je hulpeloos verloren en breng je 

schade toe zowel aan je eigen boot als aan die van de traktor.  Kom je toch in de 

problemen : direkt je remorque van de trakor afkoppelen, de traktor terug op het droge 

rijden en je boot terug van de remorque laten drijven.   Zo ben je best de situtatie 

meester en kan je in alle rust alles evalueren en herbeginnen zonder dat er paniek en 

schade ontstaat. 

Potje breken, is potje betalen : bij breuk of schade aan de traktor zal de 

graad van verantwoordelijkheid door het bestuur besproken worden en 

kan een boete opgelegd worden die tot het volledige bedrag van de 

herstellingsfaktuur kan 

bedragen !!  
 De tractor mag alleen tussen de 

rampe en de laagwaterlijn 

gebruikt worden. Er mag niet 

op de dijk gereden worden . In 

geen geval mag de tractor de 

rampe verlaten en in het 

verkeer gebracht worden.  

 Contact , lichten en motor na 

gebruik onmiddellijk afzetten. 

De tractoren dienen na gebruik 

uitsluitend voor de 

bergingscabine geparkeerd te 

worden. 

 Ieder toegelaten gebruiker van 

de tractor dient zich te 

vergewissen van het 

brandstofpeil . 

 Pas op voor strandbezoekers in 

het bijzonder bij hoog water! 

 Voor iedere verplaatsing dient 

er door de booteigenaar in het 

daartoe bestemde logboek, liggend in de bergingscabine, volgende gegevens  ingevuld 

te worden:  

o Datum 

o Naam booteigenaar 

o Bootnummer 

o Totaal aantal opvarenden 

o Uur van vertrek en vermoedelijk uur van terugkomst 

o Plaats van bestemming 

Na terugkomst , het juiste uur van aankomst , eventueel opmerkingen en de 

handtekening van de booteigenaar. 

 Indien meerdere boten tezelfdertijd uit zee komen heeft diegene die eerst voet aan wal 

zet recht op de eerste vrije tractor. Zolang er boten in de branding wachten om 

opgesleept te worden mag diegene die ondertussen de tractor gebruikt enkel zijn boot 

tot op zijn plaats langsheen de rampe brengen, dit zonder eerst uit te laden. De tractor 

dient ten spoedigste ter beschikking gesteld worden van de volgende. Er mogen geen 
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boten naar zee getrokken worden zolang er boten in de branding wachten op een vrije 

tractor om eruit getrokken te worden. 

 Bij motorpech van de tractor moet men met alle mogelijke middelen de defecte tractor 

proberen te vrijwaren van het eventuele opkomende water. Onkosten voor het 

herstellen van de tractors van schade veroorzaakt door grove fouten of nalatigheid 

zullen steeds aan de booteigenaar aangerekend worden. 

 Ongevallen met de tractor dienen steeds gemeld te worden aan de club via het 

noodnummer die in de cabine hangt. 

 Bij defect aan de tractoren , waarbij de tractor moet gevrijwaard worden van het water,  

kan steeds het noodnummer dat aanwezig is in de cabine gebeld worden.  

 Tijdens de hengel of andere activiteiten van YCDP hebben de deelnemers steeds 

voorrang voor het gebruik van de tractoren, dit zowel bij het in of uit zee halen van de 

boten. Het is de niet deelnemende clubleden verboden een uur voor of na de 

wedstrijden de tractor te gebruiken. 

 Wie als laatste de tractor gebruikt spoelt deze af en zet alle nog buitenstaande 

tractoren in de bergingscabine. 

 De waterdarm om de boten af te spoelen moet na gebruikt terug opgerold worden in 

de bergingscabine 

 De bergingscabine moet steeds afgesloten worden en het licht moet gedoofd worden. 

 Ieder lid houdt toezicht op de naleving van dit reglement. Grove overtredingen en 

nalatigheden moeten aan het bestuur gemeld worden. Herhalingen kunnen uitsluiting 

tot gevolg hebben. De tractoren dienen onder alle omstandigheden als een goede 

huisvader behandeld te worden. 

 Ieder lid verklaart zich akkoord voor wat betreft de naleving van dit reglement. 
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VERZEKERING   -medisch getuigschrift  
 

 

Leden die lidgeld betalen 

genieten van de clubverzekering 

via de VVW van volgende 

waarborgen (korte 

samenvatting): 

 

Persoonlijke ongevallen 

-overlijden; blijvende 

werkonbekwaamheid; tijdelijke 

werkonbekwaamheid: 

dagvergoeding  

-medische kosten: alle door 

RIZIV erkende prestaties, niet 

bij brillen, contactlenzen en 

bestaande prothese. 

Burgerlijke aansprakelijkheid 

-lichamelijke schade aan derden, stoffelijke schade aan derden. 

 

AANDACHT VOOR 65+  JAAR 

 

Leden vanaf 65 jaar zijn verplicht een medisch attest van geschiktheid om de 

sport “zeehengelen” te beoefenen te bezorgen aan de club. Zonder dit attest 

kunnen zij NIET genieten van de verzekering die 

de club aangaat voor zijn leden. Op de volgende 

bladzijde vindt u dit  attest. 

DIT WORDT VAAK VERGETEN! 

Bezorg het attest zo spoedig mogelijk aan Jan 

Desiere. 
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CLUBBERICHTEN 
 

 
 

 Het bestuur wil goed en snel communiceren met de leden, 
daarom vragen we  uw 
gsm nummer en e-
mailadres. Zeker vanaf 
2014 zal er steeds méér 
berichten per e-mail 
worden doorgegeven. 
Ook als je e-mailadres 
wijzigt, gelieve het 
bestuur te verwittigen, 
bvb via een mail via de 
website. 
 

 

 

 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 iemand van het bestuur.  
 

 Onze website kreeg sinds de lancering van 15 juni reeds 5 050 
bezoekers over de vloer, met een gemiddelde per dag van 24 
bezoekers of 218 bezochte pagina’s. Per maand komen we 
gemiddeld aan ongeveer 848 bezoekers. Dit is het gemiddelde van 
de laatste drie maand. 
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Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – 
Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – 
Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging   

 
 

Beste leden en sympathisanten, 

Graag nodigt het bestuur van YCDP iedereen uit op onze jaarlijkse 
statutaire vergadering die doorgaat op vrijdag 7 februari 2014 met : 

START OM 19 U 30 IN LE BOUQUET, DE PANNELAAN 165 TE 
ADINKERKE  

GRATIS GETIJDENBOEKJES VOOR ALLE AANWEZIGE 
BOOTEIGENAARS EN MEDEVARENDEN 

BELEGDE 
BROODJES EN 2 
GRATIS 
DRANKJES 

SERIEUS 
VERGADEREN 

OPMAAK VAN DE 
KALENDER MET 
ALLE 

VISAKTIVITEITEN EN FEESTELIJKHEDEN 



YCDP gazette 

 
 

januari 2014 
 

14 

POWERPOINTPRESENTATIE 2013 
 
EN NATUURLIJK ENKELE PINTJES DRINKEN ONDER VRIENDEN. 
 
Er is ook mogelijkheid tot betaling van uw lidgeld voor 2014 en 
uw tracties van 2013. 
 
BE THERE! 
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LEDENLIJST (72) EN TRACTIELIJST 
 

  
WOONPLAATS 

P - 
NR 

TRACTIES 01 
SEPT- 31 DEC 

Geert Janssens Veurne 1   

Mark  Vieren  De Panne 2   

Jan  Desiere  Adinkerke 3   

Jacky  Nowe Koksijde 5   

Theo Charlemagne Adinkerke 6   

Hans Lowagie Adinkerke 7   

Camiel Vanderbrigghe De Panne 8   

Peter Meeuws Veurne 9   

Aäron Rousseeuw Koksijde 10   

Lieven Regheere Laarne  11   

Roeland Pas Koksijde 12   

Jean-Paul  Samyn Koksijde 13   

Johan Dekien De Panne 14   

Jo Struyven De Panne 15   

Jean Jaques Coopman  Oostduinkerke 16   

Filip  Willaert Adinkerke 17   

Christian Ingouf Koksijde 18   

Yves  Vanhalewijn  De Panne 20   

Jean Claude Motte  Brussel  21   

Jacques  Vanoverbeke  Dikkebus  22   

Kevin Deckers Veurne 23   

Luc  Lycke  Koksijde 24   

Roger Lagrange Veurne 26   

Mike Sobry Koksijde 27   

Carol Cagnard De Panne 28   

Dirk Baert Ramskapelle 29   

Patrick Delaere  Adinkerke 30   

Christiaan  Declunder  Adinkerke 31   

Pascal Annys Adinkerke 32   

Lieven Claes Koksijde 33   

Marnix  Lust  Koksijde 35   

Willy Hertsens Antwerpen 36   

Amaury Dolimont 
Ham-sur-Heure-
Nalinnes 37   

Jean-
Philippe Cordier Manage 39   

Jan  Verschueren  Kapelle o/d Bos  40   
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Roland Vanhalewijn  De Panne 41   

Francis  Luyssens Adinkerke 42   

Mario Vanhoutte De Panne 43   

Willy Vandenbussche De Panne 44   

Gino Dorne Koksijde 45   

Eddy  Pyliser De Panne 46   

Floris Verschoore Veurne 47   

Jos  De Bosscher  Moorsele  48   

Ramunas Garbacenokas Pont à Marcq 49   

Willy Bourgeois Koksijde 50   

Werner Lambregt Oostduinkerke 51   

Koen Cremmery Houthulst 52   

Peter Lowagie  De Panne 54   

Maurice Huyghe De Panne 55   

Ewout Vanmassenhove De Panne 57   

Ronny Calcoen  De Panne 58   

Leslie Ghysbrecht Gyverinckhove 58   

Kristof Queldry Oostvleteren 60   

Dirk Jansen  De Panne 61   

Randy Leplae Houthulst 63   

Eward  Olbrechts  Brussel  64   

Frederic Vanhoutte Adinkerke 65   

Peter Dezutter  Oostduinkerke 68   

jean-pierre Dedrie De Panne 69   

Emmanuel Kaeyaerts De Panne 70   

Henri  Bourgeois Ganshoren 72   

Marc  Vanhee  Vlamertinge  74   

Millès Raekelboom Grimbergen 75   

Waldo Buys  Adinkerke 76   

Gregory Arnoys de Panne 77   

Maurits Heirwegh De Panne 78   

Guido Cremmery Veurne 83   

Freddy Debergh De Panne 89   

Filip Devreker De Panne 90   

Kurt  Vieren  De Panne 94   

Kris Dommecent De Panne 105   

Frederik Wullepit De Panne 205   

 
 

DANK OM JE TRACTIES ZO SPOEDIG MOGELIJK TE BETALEN 
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Steunende leden (34)   
 

 
Dirk Allemeersch De Panne 

Vincent Bienaime Keiem 

Filip Claes De Panne 

Roland David De Panne 

Veerle De Gryse De Panne 

Ronny Debruyne De Panne 

Marianne Deceuninck De Panne 

Jurgen Demeulenaere Torhout 

Steve Deramoudt Lombardsijde 

Mike Derijcke De Panne 

Bernard Deruwez Zonnebeke 

Willy Deschrijver Koksijde 

Luc Desiere De Panne 

Freddy Desmedt De Panne 

Yvan Dezwarte Veurne 

Luc DHondt De Panne 

Etienne Lefranc De Panne 

Mieke Logier Adinkerke 

Roger Lowagie Veurne 

Patrick Marteel De Panne 

Paul Pallemans Kapellen 

Walter Peelman De Panne 

Gino Provoost Adinkerke 

Wim Pynebrouck Veurne 

Marc Queldry Roesbrugge 

Bart Quisthoudt Aarschot 

Lieve Recour-Demeulemeester De Panne 

Johan Samyn De Panne 

Serge Timmerman Veurne 

Geert Timperman De Panne 

Christopher Vampoulle Adinkerke 

Ive Van der Veken Adinkerke 

Peter Vanelverdinghe Veurne 
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 We hebben een grafiek gemaakt van de woonplaats van onze 106 
leden. Wat kunnen we vaststellen?  
 
* Méér dan de helft (54) of 51% afkomstig is van De Panne-
Adinkerke.  
* 15 (= 14%) leden wonen in Koksijde en 12 (= 11%) in Veurne.  
* Samen is het trio De Panne-Veurne-Koksijde dus goed voor 76%. 
* Brussel en Houthulst hebben elk 2 % van onze leden.  
* De laatste 22 % van de leden wonen verspreid over 21 
gemeenten. Onze club heeft dus een ruime uitstraling in het 
binnenland. Het diagram hieronder toont dit mooi. 

 
 

 
 
 

DE 

PANNE 

VEURNE 

KOKSIJDE 
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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 
Ledenlijst, foto’s, website, pannevissersgazette: Filip Claes 0472 400 530 
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ONZE SPONSORS 
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Electro Vermeulen 

La Grande Mare 
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PLAATS VOOR EEN 

NIEUWE SPONSOR 

 



YCDP gazette 

 
 

januari 2014 
 

24 

Foto’s 

kerstmarkt 

  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 


