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1. Voorwoord   
 

 

Beste clubleden, sponsors en sympathisanten, 

Het bestuur wenst u en uw familie 
bij het begin van 2019 een gelukkig 
nieuwjaar en vooral een goede 
gezondheid toe.  

Yachting Club De Panne, alias de 
Pannevissers, bestaat sinds 1972. Dus 
start in 2019 het 47 ste werkjaar. En 
dat is toch bijna een halve eeuw! 

2018 was ongetwijfeld een jaar om 
niet te vergeten met o.a. de 
ingebruikname van twee vernieuwde loodsen, waarvan een clublokaal en 
een tractorloods. Ook het sleutelsysteem werd gemoderniseerd. 

Deze ingrijpende infrastructuurwerken zijn symbolisch voor de groei van 
onze club. Onze vereniging evolueert voortdurend. Dit vereist een stabiel 
en samenhangend Bestuur dat als een team moet samenhangen. Zowaar 
een hele uitdaging. 

Een vereniging in volle beweging betekent ook dat een bestuur evolueert: 
mensen zetten een stap terug, kiezen voor andere uitdagingen, nieuwe 
mensen komen erbij. We komen hier zeker nog op terug op de 
clubledenvergadering van 1 februari waarop u allen bent uitgenodigd. (zie 
verder in het boekje). 

Het wordt in 2019 een uitdaging en ambitie voor ons als bestuur om gepast 
en met bekwame spoed te zorgen voor opvolging en vervanging van 
bestuurders.  Er zijn gelukkig al enkele kandidaten in het vizier maar 

daarover later meer. 

Een andere uitdaging is het nieuwe gemeentebestuur, waarmee we hopen 
om verder uitstekend samen te werken. We danken het vorig 
gemeentebestuur van harte voor wat ze voor onze vereniging hebben 
gedaan en betekend.  



 Pannevissersgazette   Pagina 6 

Tot slot hopen we dat de bevoegde instanties hoogdringend de nodige 
maatregelen nemen om het visbestand in onze Noordzee te beschermen en 
vooral te herstellen. Zie het artikel van Hans verder in deze gazette. 

Met fierheid stellen we u de nieuwe Pannevissersgazette voor en wensen u 
veel leesgenot.  
 

Dank aan de sponsors die onze club een duwtje in de rug geven; dank aan 
de clubleden om tegen ten laatste eind februari uw tracties van 2018 en 
lidgeld van 2019  te betalen. Zo blijft u veilig verzekerd. 

Kom zeker af naar de clubledenvergadering op 1 februari om samen terug 
te blikken op wat voorbij is, en te klinken op een nieuw jaar vol 
vriendschap en visavonturen. 

. 

Het Bestuur 
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2. Verslag van de derde wedstrijd van het 
clubkampioenschap op 28 oktober 2018 
 

Ziehier de uitslag van de derde viswedstrijd voor het 
clubkampioenschap.   Het was prima visweer met heel veel zon en 
weinig wind.  De wijting was nog niet in volle getallen aanwezig en 
iedereen moest daarom op zoek naar platvis onder de vorm van bot, 
schar, pladijs en enkele tongen.  Hans Lowagie won de wedstrijd met 67 
vissen en 18,330 kg voor Roeland Pas met 43 vissen en 12,390 kg.  Yves 
Vandelvelde eindigde 3de met 38 vissen en 12,270 kg.  Plaats 4 was voor 
Guido Cremmery, plaats 5 voor de gebroeders Raes. 
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3. Onze sympathieke partners – deel 1 
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4. Verslag van de vierde wedstrijd van het 
clubkampioenschap op 3 november 2018 
 

Hallo iedereen, 

Hier de uitslag van de laatste wedstrijd voor het clubkampioenschap.  
Het was alweer een prachtige dag.   

Met de warme en lange nazomer was de wijting nog niet echt volop 
aanwezig rond de Trapegeer.  Daarom moesten de meesten het stellen 
met een handvol scharren, botten en een paar pladijzen.   Enkelen 
hadden toch een paar wijtingen kunnen strikken. 

Hans Lowagie won de wedstrijd met 29 vissen en 6,880 kg, gevolgd 
door Roeland Pas op de 2de plaats met 24 vissen en 6,800 kg.  De 3de 
plaats was voor de gebroeders Raes met 25 vissen en  5,450 kg.  Op de 
4de plaats vinden we Guido Cremmery terug.  Plaats 5 was voor Johan 
Dekien.  De volledige uitslag zie je door op het icoontje te klikken. 
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5. Einduitslag van kampioenschap 2018 
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6. Onze sympathieke partners – deel 2 
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7. Proficiat aan de kampioenen 2018 

 

 

 

Geert Janssens P 1 SYJARO 

en medevarende Kevin 

Deckers. 
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8. Verslag van de garnaalwedstrijd dd. 
zondag 16 september 

De weergoden waren ons goed gezind zodat elke deelnemer zich 
enthousiast en hoopvol vanaf 's morgens vroeg aanmeldde, om zich in te 
schrijven voor een spannende zoektocht achter garnalen. Deelnemen was 
belangrijker dan winnen. Het was een ideale gelegenheid voor het gezin 
om op een sportieve wijze kennis te maken met de club, de vriendschap, 
de gezelligheid, het strand en de zee en ... natuurlijk het goud van ons 
zeetje: de grijze garnaal! 

De dames en heren van de sympathieke "Club 46" zorgden in traditionele 
visserskledij voor de wereldberoemde "Stutte met Gernoazen", die massaal 
werden gesmaakt door de aanwezigen. Proficiat en dank! 

En nu een woordje over de wedstrijd zelf. Er waren vier competities: 
mannen te voet, vrouwen te voet, kinderen te voet en de boten. In totaal 
namen 11 boten, 3 vrouwen, 10 mannen en 16 kinderen deel aan het 
evenement. Bij de boten was de huidige viskampioen Geert Janssens de 
winnaar, voor Koen Cremmery en Jean-Pierre Dedrie. Bij de vrouwen was 
Marleen Hollevoet de kampioene en bij de mannen ging Eddy Braem met 
de eer lopen. Bij de kinderen was Shaun Arnoys de winnares. Maar 
nogmaals: elke deelnemer was voor ons winnaar. Proficiat dus aan 
iedereen! 

Alle echo's zijn positief, iedereen was tevreden, de sfeer was gemoedelijk 
en gezellig. Iedereen spreekt al over ... de garnaalwedstrijd van 2019! 

Dank aan iedereen die op een of andere wijze heeft meegeholpen aan 
deze laatste zomeractiviteit van de Pannevissers.  
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9. Onze sympathieke partners – deel 3 
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10. Garnaalkruien en de Pannevissers 
 

En we blijven nog even in de garnaalsferen na het vorig artikel over de 
garnaalwedstrijd.  We zijn al jaren vertrouwd met de “Gernoarskruwers” 
onder de deskundige leiding van Jean Lycke. Deze groep helpt ons elk jaar 
gratis met de zeewijding, organiseert initiaties garnaalkruien en is 
steevast aanwezig op de garnaalwedstrijd.  
Daarnaast hebben we ons kersvers clublid Eddy Braem – al jaren winnaar 

van onze garnaalwedstrijd – die recentelijk een initiatie 
garnaalkruien gaf bij ons clublokaal voor een groep 
mensen onder leiding van clublid Olivier Rotthier. Naar 
aanleiding hiervan plaatsen we graag enkele foto’s en de 
contactgegevens van Eddy en zijn groep. 

    Garnaalkruien  Johny en de Eddy’s 
     Begeleiding van groepen,  scholen, zeeklassen,   

      teambuilding    -         Eddy Braem 

      058/51.62.11  0472/29.62.38  - braem.hemeryck@skynet.be                                                                                                                                 
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11. De harde realiteit over de terugloop 
van het platvisbestand  
  

Bijdrage van Hans Lowagie  

Ik heb alle vangsten uit de wedstrijden 2015 tot en met 2018 per jaar in 
grafiek uitgezet wat betreft het totaal gevangen gewicht en het aantal 
vissen.    

In 2015 bestonden de vangsten uit een gevarieerde samenstelling van bot, 
pladijs, schar en wijting met hier en daar een tong en ook nog 2 gullen.  In 
2016 liepen de vangsten al een stuk terug wat pladijs en bot betrof.   Nog 
2 tongen, geen gul meer.  2017 en 2018 zijn de vangsten heel erg 
teruggelopen.   Alleen wijting en wat schar blijft over tijdens de 
vangsten.  Pladijs en bot veel minder en ook kleiner van formaat.    Geen 
gul en zo goed als geen tong meer gezien in 2017 en 2018.   

De terugloop van het platvisbestand wordt door iedereen aangeklaagd en 
volledig toegeschreven aan de pulsvisserij (elektrisch vissen) door de 
Nederlandse vloot en dit ononderbroken toegepast in onze wateren maar 
ik verschiet toch van de cijfers vanuit onze wedstrijden.   Veel te zware 
visserijdruk op de visbestanden in De Zuidelijke Noordzee, het ziet er echt 
niet goed uit volgens mij ….    
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12. Uitnodiging tot betaling 
 
“Goede rekeningen maken goede vrienden”.  
 
Hieronder vind je de uitnodiging tot betaling van je tracties van 2018 
(booteigenaars) en het lidgeld 2019.  Goed nieuws: de bijdrage 2019 evenals het 
tarief voor tracties blijven ongewijzigd ten opzichte van de vijf vorige jaren. 
Vragen over de tracties kun je steeds stellen aan iemand van het bestuur. 
Dank om twee aparte betalingen te doen: enerzijds het lidgeld, anderzijds de 
tracties. 
 
Samengevat zijn dit de mogelijkheden: 
 
* Steunende leden (medevarenden en sympathisanten): € 35,00.  
* Booteigenaars: € 120,00 per kalenderjaar. 
 
Je kan kiezen voor een individueel lidmaatschap of een gezinsaansluiting.   
Voor 15 € extra kun je ook je partner en / of kinderen, woonachtig op hetzelfde 
adres, verzekeren. Bezorg de exacte gegevens van deze gezinsleden (max 4) aan de 
secretaris: naam, voornaam en geboortedatum. 
Dus booteigenaars: 120 + 15 = 135 €; steunende leden 35 + 15 = 50 €. 
 
Uitzondering: nieuwe leden die na 1 september inschrijven betalen dezelfde prijs 
maar dit geldt zowel voor het lopende als het eerstvolgende kalenderjaar. 
Aandacht: de clubverzekering via de VVW is in dat geval enkel geldig voor het 
volgend kalenderjaar.  
 
Tip: betaal zo snel mogelijk en ten laatste voor 28 februari. Pas na betaling wordt 
de clubverzekering geactiveerd.   
 
Op algemene vraag van de leden voorzien we opnieuw de mogelijkheid om cash te 
betalen op de clubledenvergadering. Overschrijving geniet echter onze voorkeur, 
om redenen van administratieve vereenvoudiging en veiligheid. Dank voor jullie 
medewerking. 
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13. Onze sympathieke partners – deel 4 
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14. Verzekering - medisch getuigschrift  
 
Leden die lidgeld betalen genieten van de clubverzekering via de VVW van een aantal  
waarborgen. Deze verzekering geldt voor individuele en clubactiviteiten.  
Een uitgebreide uitleg over de polis vindt u terug op onze site via volgende 
link =>  http://www.ycdp.be/lidmaatschap.php  
 
Persoonlijke ongevallen 
 
- overlijden; 14.873,61 € 
- blijvende werkonbekwaamheid; 30.000 € bij 100% invaliditeit 
- tijdelijke werkonbekwaamheid: dagvergoeding 25 € per dag , max 2 jaar mits 
totaal verlies van beroepsinkomsten. 
- medische kosten: verschil tussen het RIZIV tarief en de tussenkomst van mutualiteit  
  
AANDACHT VOOR 65+  JAAR 
 

Vanaf 65 jaar zijn de leden verplicht om JAARLIJKS 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 voor 2018 zo spoedig mogelijk aan Jan 
Desiere, Zeelaan 39, 8660 De Panne. 

 

 
Advies : sluit ook uw regelmatig meevarende vrienden of familie aan: zo genieten ze ook 
van deze verzekering.  Voor amper 35 € zijn ze verzekerd. Daarnaast ontvangen ze het 
tijdschrift Varen, onze gazette en worden ze op de hoogte gehouden van onze 
activiteiten. 
Hoe? 
Bezorg volgende gegevens aan iemand van het bestuur: naam, voornaam, adres,  
geboortedatum, gsm nr, mailadres en stort 35 € op rekening van de club. 

 

 Bij de meeste ziekenfondsen kun je genieten van een  tussenkomst voor 
sport. Vragen dus ! Meer info kun je vragen aan secretaris Filip. 

 

http://www.ycdp.be/lidmaatschap.php
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15.  ‘t Is van (niet) horen zeggen … 
 

 

 
In het boek ‘ZEE EN DUINEN’ (G.de Venten) en in DUINENGALM 1957 vond 
ik het volgende over het ontstaan van de strandcabines. 
 

Op het einde van de 18de eeuw kwamen de Engelsen met tienduizenden 
naar het vasteland. Ons land had de reputatie van goedkoop te zijn. Het 
buitenlands toerisme werd geboren. Jammer genoeg ontbrak hier het 
comfort dat de eilandbewoners kenden. In 1783-1784 plaatste de 
Engelsman Hesketh de eerste badkoets op het strand van Oostende. Een 
weinig later verschenen ook badkoetsen in Blankenberge.  
 

In Oostende mochten de 
badkarren niet meer dan 70 cm 
in het water staan. Ieder kar 
moest voorzien zijn van 16 
badkostuums. Voor de mannen 
acht exemplaren, voor de 
vrouwen evenveel. De wollen 
kostuums bestonden voor de 
mannen uit een broekje met 
bretellen of een koordje. Ook 
het dragen van een ‘lijfje’ was 
verplicht. De vrouwen droegen 
een wollen jurk. De modellen 
werden door de politiediensten voorgeschreven.  
 

Het gebruik van een badkar werd vastgesteld op 45 minuten. Ieder badgast 
moest over twee handdoeken kunnen beschikken, evenals een hoeveelheid 
zoet water, azijn en Hoffmans druppels (een soort opwekkend middeltje 
op basis van alcohol). Voor het baden moest betaald worden.  
 

De afspraken werden in de gemeenteraad besproken en opgenomen in het 
politiereglement. De gemeente Adinkerke had reeds voor 1900 de toelating 
gegeven aan verschillende ‘vreemdelingen’ om op het strand een cabine te 
plaatsen. Het waren dan meestal mensen die hier een villa gebouwd of 
gekocht hadden.  
 

De gemeenteraad van Adinkerke zag dat deze toelatingen geld in de lade 
konden brengen. In de zitting van 4 mei 1904, werd beslist dat voor de 
rollende badwagens 5 frank ( = 0, 125 euro) per stuk moest betaald 
worden.  
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In 1907 mocht tijdens de maanden juni, juli en augustus tussen7 uur ’s 
morgens en 19 uur ‘s avonds een bad genomen worden. Niemand mocht in 
dronken toestand in zee gaan. Iedereen was verplicht een deftig 
badkostuum te dragen Omkleden of verkleden was zeker niet toegelaten in 
het openbaar. Honden mochten ook van het water genieten als ze aan de 
‘lis’ gehouden werden.  
 

De uitbater van strandcabines moest 
ook over redding materiaal beschikken: 
twee reddingsboten, een reddingsgordel 
en twee koorden van minstens twintig 
meter lang. De doorsnede was bepaald 
op 1 cm. En op het uiteinde moest 
zeker een kurken blok aanwezig zijn.  
De nieuwe gemeente De Panne zat 
blijkbaar in geldnood want op 18 
november 1911 werden nieuwe tarieven 
voorzien. Er werd toen ook beslist dat 
geen tweede rij cabines mocht komen voor de bestaande, “dit om het 
zicht niet te belemmeren”.  
 

Vanaf 1922 was er een gemeentelijke reddingsboot voorzien. Die moest 
door de stranduitbater elke dag op eigen kosten in en uit het water 
getrokken worden. Vanaf 1925 waren er twee stranduitbaters. Langzaam 
maar zeker kwamen er meer uitbaters bij.     
In 1955 had men het in De Panne over  “als uitzicht de meest flatterende 
kleuren schalkeringen van de Belgische Kuststrook”. Naast het kleurrijke 
aspect, droeg dit er zeker toe bij , dat kinderen minder verloren liepen. 
Mama en papa zaten te genieten aan de rode cabine, die tussen de gele en 
groene stond. Herkenningspunten avant la lettre !  
Misschien een tip voor … 
 

In de bib een prachtig kijkboek gevonden: ‘een zomer aan zee, de 
strandcabines in De Panne’ zoals velen die gekend hebben. Een aanrader!       
 
G. Calcoen  
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16. Onze sympathieke partners – deel 5 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Uit sympathie 

 

José en Greta 

 

 

 

 



 Pannevissersgazette   Pagina 30 

 

17. Clubsouper 2018 

 
Op zaterdag 18 november 
had het hoogtepunt plaats 
van ons clubseizoen 2017: 
het jaarlijkse clubsouper. 
Een hondertal clubleden, 
familie en sympathisanten 
waren erbij om in La Grande 
Mare in Bray-Dunes (FR) de 
kampioenen te vieren, de 
medewerkers te bedanken. 
We mochten genieten van 
lekker eten, muziek, 
gezelligheid maar vooral verbondenheid en n in een familiale sfeer.  
Het bestuur kreeg een mooie jas aangeboden door Inga en Stephen van 
‘Sportvisser Nieuwpoort’. Dank!  
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Er werd in de loop  van de avond ook een tombola georganiseerd  met als 
doel  het  financieren van een  hydraulisch systeem op  één  van onze 
tractoren. De  prijs: een gloednieuwe  inox barbecuestel met alle 
toebehoren, gemaakt en geschonken  door ons clublid Luc Van Impe. Een 
grote merci Luc en  proficiat aan de fiere winnaars de heer en mevrouw 
Jean-Paul Desmet (P 50) uit De Panne . 

  
 



 Pannevissersgazette   Pagina 32 



 Pannevissersgazette   Pagina 33 

18. Kerstmarkt: een succes 
 

We hebben met onze club terug een kerstchalet uitgebaat op de 

gezelligste kerstmarkt van de streek, met een pluim voor Toerisme De 

Panne. Vanaf 15 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019 stonden vele 

clubleden paraat om onze chalet gastvrij te bemannen op het vertrouwde 

Marktplein van De Panne. Dankzij  prima afspraken verliep alles zo goed 

als vlekkeloos zodat we mogen terugblikken op een geslaagde deelname 

van YCDP. Over de opbrengsten zal er duidelijk en open gecommuniceerd 

worden op de algemene clubledenvergadering.  

Hier alvast  wat  sfeerbeelden; meer foto’s zie je op onze website.  

Dank aan  iedereen die  heeft meegeholpen,  voor of achter de schermen! 

Het Bestuur zorgde voor een bedankingsfeestje voor de medewerkers op  

19  januari in ons clublokaal.  
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19. Onze sympathieke partners – deel 6 
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20. Uitnodiging ledenvergadering 
 

Graag nodigt het bestuur van YCDP vzw iedereen uit 

op onze jaarlijkse ledenvergadering. 

Inspraak door - en overleg met alle clubleden is voor 

het bestuur zeer belangrijk. We houden van open en 

opbouwende communicatie!  

 

• Waar:  Clublokaal aan de Rampe 

 

• Wanneer: vrijdag 1 februari 2019 19u.30 - onthaal vanaf 19u.15 

 

• Agendapunten 

 

o Activiteitenverslag 2018 

o Financieel verslag 2018 

o Activiteitenkalender 2019 - gratis getijdenboekje voor de aanwezige 

booteigenaars en medevarenden   

o Wijzigingen in  het bestuur   

o Varia – rondvraag- weetjedatjes 

 

U krijgt in de loop van de avond belegde broodjes en 2 gratis drankjes 

aangeboden.  
 

Er is mogelijkheid tot cash betaling van uw lidgeld / tracties. 
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21. Onze sympathieke partners – deel 7 
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