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1. Voorwoord   
 

Beste clubleden, sponsors en 
sympathisanten, 

Het bestuur wenst u en uw 
familie bij het begin van 2020 
een gelukkig nieuwjaar en 
vooral een goede gezondheid 
toe.  

2019 was een belangrijk jaar 
voor onze club met toch 
belangrijke omstandigheden 
van buiten af die het ons niet 
makkelijker maakten. De dramatisch gedaalde visvangsten maar ook de 
nieuwe wet op de pleziervaart zorgden voor heel wat frustraties en 
ongerustheid bij onze leden. Ook het uitblijven van een oplossing voor de 
verwarming van ons clublokaal woog op de club. 

Maar laat er geen twijfel over bestaan: jullie bestuur kijkt ‘met veel 
goesting’ positief en ambitieus 2020 tegemoet en heeft er ongelooflijk zin 
in om er een aangenaam en bloeiend clubjaar voor jullie van te maken. De 
begeleiding van onze booteigenaars en medevarenden bij het behalen van 
het algemeen vaarbrevet is daarbij slechts één van vele initiatieven. 

We hopen dat de bevoegde instanties de nodige maatregelen nemen om 
het visbestand in onze Zuidelijke Noordzee te beschermen en te 
herstellen. Halvering van de pulsvisserij op 1 januari 2020 en de volledige 
afschaffing op 1 juli 2021 zijn alvast stappen in de goede richting maar de 
overbevissing in ons Kanaal blijft echt een groot internationaal probleem. 

Beste lezers, met fierheid stellen we 
u de nieuwste Pannevissersgazette 
voor en wensen u veel leesgenot.   
Er is vanaf dit jaar een nieuwe 
rubriek in onze gazette: “Poëzie met 
Will”, gebracht door 
clubsympathisant Will Vansteene. 
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NIEUW vanaf 2020: mensen hebben ook de mogelijkheid om de gazette 
digitaal (per mail) te ontvangen.  Dit vermijdt onnodige druk- en 
portkosten, is beter voor het milieu, en past in de tijdsgeest van 
toenemende digitalisering van de communicatie.  Als je interesse hebt, 
stuur gerust een mail naar info@ycdp.be. 
 
We denken in dit nummer nog even terug aan ons geliefd clublid Roland 
Vanhalewijn, die ons ontvallen is. 
 

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 2019 en 
lidgeld van 2020  te betalen. Zo blijft u veilig verzekerd. 

Kom zeker af naar de clubledenvergadering op 7 februari om samen terug 
te blikken op wat voorbij is, en te klinken op een nieuw jaar vol 
vriendschap en visavonturen. 

Uw bestuur YCDP 
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2. Verslag van de derde wedstrijd van 
het clubkampioenschap op 5 oktober 
2019 

Gelieve hieronder de uitslag te vinden van de derde wedstrijd van het 
clubkampioenschap op zaterdag 5 oktober. Na een stormachtige dag 
voordien was er behoorlijk wat branding. 

10 enthousiaste kapiteins waagden het erop om met een mooi zonnig 
herfstweertje op zoek te gaan naar de ideale visstek in de buurt van de 
Trapegeer. 

Al bij al vielen de vangsten nog mee hoewel het krankstroom was.  Er was 
ook behoorlijk wat variatie in de vissoorten: schar, but, zeebaars, wijting 
(de eerste zijn op komst), tong, en hier en daar een haaitje. Mooi en 
hoopvol voor de toekomst! 
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3. Onze sympathieke partners – deel 1 
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4. Tussenstand van het kampioenschap 
na drie wedstrijden 

 

 

  Pnr booteigenaar 09.04 19.05 05.10  tussenstand 

1 P32 Annys Pascal 
   

1.000  
1000 

702 
                                

2.702  

2 p83 Cremmery Guido 
       

966  
671 

1000 
                                

2.638  

3 P18 Ingouf Christian. 
       

941  
703 

775 
                                

2.419  

4 p96 Raes Glenn 
       

864  
742 

704 
                                

2.309  

5 p84 Vandevelde Yves 
       

444  
587 

665 
                                

1.696  

6 p14 Dekien Johan 
       

216  
513 

707 
                                

1.437  

7 P7 Lowagie Hans           -    
734 

697 
                                

1.431  

8 p28 Lefranc Etienne 
       

645  
603 

  
                                

1.249  

9 P24 Lycke Luc 
       

345  
0 

762 
                                

1.107  

10 p11 Regheere Lieven 
       

542  
464 

  
                                

1.006  

11 p1 Janssens Geert 
       

662  
0 

  
                                    

662  

12 p62 Neuville Laurent           -    
639 

  
                                    

639  

13 p79 Coopman johan 
       

348  
229 

  
                                    

577  

14 p81 Vanhimpe Luc           -    
0 

449 
                                    

449  

15 p12 Pas Roeland           -    
402 

  
                                    

402  

16 p89 Debergh Freddy           -    
364 

  
                                    

364  

17 p6 Charlemagne Theo           -    
272 

  
                                    

272  

18 p90 Devreker Filip           -    
227 

  
                                    

227  

19 P193 Butaye Maurits   
  

193 
                                    

193  
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5. Verslag van de vierde wedstrijd van 
het clubkampioenschap op 12 oktober 
 

Op 12 oktober had de vierde en laatste wedstrijd plaats 
van het clubkampioenschap 2019. De 
weersomstandigheden waren nog onzeker de dagen en 
nachten voordien, maar uiteindelijk was een kalme zee 
geen probleem voor 9 moedige strijders voor de “final 
battle”. 

Pascal Annys moest op deze regenachtige dag zijn titel 
verdedigen; Koen Cremmery en Christian Ingouf konden 
Pascal nog zijn titel afpakken. Het was dus een 
spannende eindstrijd! Zover kwam het echter niet: 
Pascal won de wedstrijd, voor een verrassende Glenn 
Raes en Vandevelde Yves. Guido en Christian strandden 
op een vierde en vijfde plaats.  Vooral botpladijs kwam 
aan bod maar ook wat scharren, pladijzen, wijtingen en 
mooie zeebaarzen “passeerden de revue”. .  
 

De deelnemende groep mocht met plezier vaststellen dat de wintervis, 
waaronder wijting, langzaam onze Zuidelijke Noordzee binnenvalt. We zijn 
hoopvol voor de komende weken en maanden. 
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5. Onze sympathieke partners – deel 2 
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6. Einduitslag van kampioenschap 2019 

In het eindklassement bevestigden Pascal Annys en zijn vaste visvriend 
Patrick Delaere dat hun visserscapaciteiten nog lang niet versleten zijn: 
proficiat aan de kampioenen. 

Op de tweede plaats mochten vader en zoon  Guido en Koen Cremmery 
fier plaatsnemen met 2774 punten. 

En de bronzen plak ging naar de rijzende sterren van de gebroeders Raes 
met 2565 punten. Glenn en Ian sprongen helemaal op het laatste de top 3 
binnen en staken Christian Ingouf en zijn visbuddy Frank Imhof nog de loef 
af! 

We mogen besluiten dat het al bij al een spannende competitie was, ook 
al was het aantal deelnemende boten verminderd. We hopen dat in 2020 
er terug meer Pannevissers meedoen met het kampioenschap, want “hoe 
meer zielen hoe meer spanning, sorry vreugd”! 

Dank aan alle deelnemers, dank aan de families die hun Pannevisser 
kwamen opwachten aan de Rampe en mee zorgden voor een toffe 
familiale sfeer. Dank aan iedereen die op een of andere manier heeft 
meegeholpen om ervoor te zorgen dat de wedstrijden vlot konden 
doorgaan. 
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7. Onze sympathieke partners–deel 3 
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8. Proficiat aan de kampioenen 2019 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pascal Annys P 32 De 

Zeewind en medevarende 

Patrick Delaere 
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9. Poëzie met Will 
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10. Onze sympathieke partners – deel 4 
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11. Overlijdensbericht 

We vernamen het overlijden van de heer Roland Vanhalewijn, medevarend 
lid van onze club. Hij overleed thuis op 4 december op 66-jarige leeftijd. 
Roland is een echte Pannevisser, en dit sinds 1976. Het grootste deel was 
hij aangesloten als booteigenaar (P 91). De naam van zijn boot was Tini. 
In  2007 stopte hij met varen maar bleef steeds trouw naar onze 
activiteiten komen. Hij is de vader van Yves Vanhalewijn, eveneens een 
trouwe Pannevisser (P20). 

De uitvaartplechtigheid ging door in de Sint-Pieterskerk in De Panne op 
zaterdag 14 december om 10u.30.  Er waren meerdere bestuurders en 
clubleden aanwezig.  
Het bestuur en de leden van Yachting Club De Panne bieden hun oprechte 
deelneming aan zijn echtgenote , Yves en de ganse familie aan. We 
wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

Roland: je was een Pannevisser, bent een Pannevisser en zal dit in ons hart 
ALTIJD blijven.  Rust in vrede.  
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12. Verslag van de garnaalwedstrijd op 
zondag 21 september 

Het was een zonnige herfstdag op zaterdag 21 september toen meerdere 
Pannevissers, familie en clubvrienden zich 's morgens kwamen inschrijven 
voor de jaarlijkse garnaalwedstrijd. Het was voor iedereen twijfelachtig of 
er al dan niet garnaal zou gevangen worden, want de vangstberichten van 
de voorbije weken waren allesbehalve hoopgevend. 

Er waren drie categorieën in de wedstrijd: boten, volwassenen te voet en 
kinderen te voet. Uiteindelijk namen 10 kinderen, 16 volwassenen en 4 
boten deel. 

Bij de boten was Guido Cremmery winnaar, bij de volwassenen te voet 
Jean Lycke, en bij de kinderen  Sienna Arnoys. Proficiat! De uitslag zelf 
was niet zo belangrijk, het voornaamste was de deelname en de 
gemoedelijke familiale sfeer. Iedere deelnemer was tevreden met de 
naturaprijs en van de toffe verrassing: een heerlijk verfrissend ijsje! 

Het Bestuur dankt IEDEREEN die op een of andere wijze heeft 
meegeholpen aan deze dag en iedereen die heeft deelgenomen aan de 
wedstrijd. 

We mogen dus besluiten dat het een 
geslaagde nazomerdag was want meerdere 
deelnemers vragen naar de datum van de 
garnaalwedstrijd 2020! 
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13. Clubsouper 2019  
 

Onze club sloot haar visseizoen traditioneel af met het jaarlijks 
clubsouper. De vrijwilligers werden in de bloemetjes gezet en er werd 
afscheid genomen van de bestuurders Roger Lowagie, Jean-Pierre Dedrie 
en Maurice Huyghe, die een stap terug zetten om plaats te maken voor de 
jongeren. We bedankten ook clubfotograaf Serge Timmerman die de fakkel 
doorgeeft aan de enthousiaste Katy Gruwé. 

De kampioenen van het seizoen 2019 werden gehuldigd  in aanwezigheid 
van Christophe Delrive,  peter van de club. Pascal Annys was, samen met 
zijn medevarende Patrick Delaere, voor de ZESde  keer winnaar van een 
clubkampioenschap in de geschiedenis van de visclub. Dit is  nog nooit 
eerder gebeurd. De zilveren plak ging naar zoon en vader Koen en Guido 
Cremmery. Het brons ging naar de gebroeders Glenn en Ian Raes. 

Alle deelnemers aan het kampioenschap kregen een naturaprijs. Het 
bestuur gaf aan de booteigenaars een nuttig geschenk onder de vorm van 
een actuele zeekaart. De muziek was toppie, het eten was lekker, een 
geslaagde avond dus! De club kijkt al enthousiast vooruit naar 2020. Weer 
een stapje dichter bij… het 50 jarig bestaan van de club in 2022! 
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Bedankt aan alle aanwezigen en IEDEREEN die op een of andere wijze 
heeft meegeholpen aan de organisatie van het feest. 
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14.  
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15. Bedankt Roger, Jean-Pierre, 
Maurice! 

 

We vergeten nooit wat onze bestuuders Roger Lowagie, 
Jean-Pierre Dedrie en Maurice Huyghe voor onze club 
hebben gedaan en betekend en ook VANDAAG nog doen en 
betekenen. Zij dragen zeker het DNA van de echte 
Pannevisser. Respect!! 
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15. Onze sympathieke partners – deel 5 
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16. Uitnodiging tot betaling 
 
“Goede rekeningen maken goede vrienden”.  
 
Hieronder vind je de uitnodiging tot betaling van je tracties van 2019 
(booteigenaars) en het lidgeld 2020.  Goed nieuws: de bijdrage 2020 evenals het 
tarief voor tracties blijven ongewijzigd ten opzichte van de zes vorige jaren. 
Vragen over de tracties kun je steeds stellen aan Bjorn Vercaemer 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 vraag van heel wat leden voorzien we opnieuw de mogelijkheid om cash te 
betalen op de clubledenvergadering. Overschrijving geniet onze voorkeur, om 
redenen van administratieve vereenvoudiging en veiligheid. Dank voor jullie 
medewerking. 
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17. 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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18. Onze sympathieke partners – deel 7 
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19. ’t Is niet van horen zeggen 
 

Sea Life  
Sea Life Blankenberge heeft net voor de kerstvakantie 2019 een interactief 
aquarium geopend. Kinderen tekenen er hun eigen vis en via een QR-code 
kunnen ze hun beest in een geprojecteerde virtuele aquarium laten 
zwemmen. Maar misschien kende U het initiatief al dat in Sea Life Parijs 
ook te zien is.  
 
Duinpanne 
Een bezoek aan de tentoonstelling Sea Change in Duinpanne loont meer 
dan de moeite. Voor je de vernieuwde tentoonstellingsruimte binnen 
treedt , moet je zeker oog hebben voor het aquarium. De bezoeker krijgt 
een beeld van wat er op onze zeebodem ligt en leeft.  
De tentoonstelling doet nadenken over de gevolgen van de 
klimaatopwarming. Wanneer het waterpeil blijft stijgen ( en dat doet het 
elk jaar toch enkele centimeter) zal het monument van Leopold I voor een 
groot stuk onder water staan. Dat wordt prachtig voorgesteld. De toegang 
voor de inwoners van De Panne en tweedeverblijvers blijft gratis.   
 
Heimwee ?  
Uit een studie blijkt dat 25% van de zeevaarders aanleg hebben om 
depressief te zijn. Lange reizen ( soms onverwachts verlengd) en hoge 
werkdruk zijn enkele oorzaken. De bereikbaarheid via sociale media kan 
ook negatief zijn. Wanneer een vrouw bericht dat ze met hun zoontje naar 
het ziekenhuis is, kan dat spanningen op zee met zich meebrengen.  
 
Kanker 
Dat de zee ons heel wat te bieden heeft, ondervinden wij zelf. Blijkbaar 
heeft de zeelucht ook een remmend effect bij het ontwikkelen van 
bepaalde kankers. De universiteit van Gent en het Vlaams Instituut voor de 
Zee kwamen tot deze conclusie. Inademen kan dus geen kwaad. 
 
Schepen ( niet boten) 
In de krant ‘Zee van Smaak’ lees ik dat onze schepen Stéphane Buyens 
geen favoriete vis heeft. Maar de vis moet wel vers zijn en uit de Noordzee 
komen. De garnaalkrokketten maakt hij nog steeds klaar op basis van een 
recept uit 1928. ‘Op betovergrootmoederwijze’ dus.  
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Roger 
Aan strandvisser Roger vroeg ik of hij ooit iets speciaals gevangen had. 
 “ Ja, een zeeprik.” 
“ Een ???” 
“ Dat is een heel speciale vis, die je hier bijna nooit ziet. Het is eigenlijk 
een waterdier met een buisvormige zuigmond waarmee het in de huid van 
andere dieren boort om zich op die manier te voeden.” 
 
Wist-je-datjes ?  

• Hoe hoger de zeespiegel … hoe hoger de golven … 

• Het aangevoerde zand op het strand waait voor een stuk terug in 
zee. Daar ontstaan natuurlijke ophopingen die het water afremmen 
…  

 

• De Noordzee voor onze kust is een echt wrakkenkerkhof. 24 
vliegtuigwrakken en 290 scheepswrakken liggen er gewoon te liggen. 
Velen kunnen niet meer opgegraven worden.  

• Het oudste wrak is afkomstig van “ ’t Vliegend Hert” uit 1735. Het 
werd ontdekt in 1981. Aan boord vonden duikers een geldkist met 
tweeduizend goudstukken. Er waren ook loden containers met tabak, 
ansjovis (in blik) en kaas aan boord. En … een voorraad aan flessen 
wijn. 

 

• Om alle misverstanden te vermijden … zeeduivel is de officiële naam 
voor lotte of staartvis. 

• Mooie vangsten, veel kameraadschap en behouden vaart in 2020. 
 

 

''Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is 
geen enkele wind gunstig.''   

 

 

G. Calcoen , januari 2020 
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20. Ruimere bag limit voor zeebaars in  
2020(*)   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

(*) Bericht van Sportvisserij Vlaanderen 18  december 2019
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21. Kerstmarkt  
 
Onze club was weer van de partij op de 
kerstmarkt van De Panne. Elke dag tussen  14 
december en 5 januari waren clubleden 
paraat om de chalet te bemannen en de 
bezoekers gastvrij te ontvangen.  
 
Zoals je weet gaat de opbrengst van onze 
verkoop INTEGRAAL naar de clubkas. Op de 
clubledenvergadering van vrijdag 7 februari 
2020 gaat het bestuur open hierover 

communiceren. 
 
Het bestuur is iedereen dankbaar 
die meehielp in het kersthokje.  
Deze helpende handen werden 
daarom uitgenodigd op 
het traditioneel dankfeestje. Deze 
ging door op 18 januari in ons 
clublokaal aan de Rampe. 

 

 

 
  
(merci Jennifer voor het 
leveren van enkele foto’s) 
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22. Onze sympathieke partners – deel 8 
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23. 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 7 februari 2019 19u.30 - onthaal vanaf 19u. 

 

• Agendapunten 

 

o Activiteitenverslag 2019 

o Financieel verslag 2019 

o Activiteitenkalender 2020 - gratis getijdenboekje voor de aanwezige 

booteigenaars en medevarenden   

o Opleiding “algemeen vaarbewijs”   

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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24. YCDP Bestuur 2020 

 


