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1. Voorwoord   

Beste clubleden, sponsors en 
sympathisanten, 

Het bestuur wenst u en uw 
familie bij het begin van 2022 
een gelukkig Nieuwjaar en 
vooral een goede gezondheid 
toe.  

2021 was een abnormaal jaar 
ten gevolge van de pandemie. 
Toch konden de meeste 
activiteiten doorgaan in 
veilige omstandigheden, waarvoor een dank en proficiat aan de clubleden 
die zo goed mogelijk gedisciplineerd de richtlijnen volgden. Het feit dat 
we een club van BUITENSPORT zijn, maakte het sowieso veel makkelijker 
om veilig onze passies en avonturen te beleven. 

In 2021 kregen we een mooi geschenk van onze gemeente: een degelijke 
palletkachel, waardoor we voortaan letterlijk en figuurlijk de mensen een 
warme ontvangst kunnen geven. Hierbij dus nog een gemeend woord van 
dank aan ons gemeentebestuur, ook voor de uitstekende samenwerking en 
verstandhouding met de gemeentelijke diensten, waarop we altijd kunnen 
rekenen. 

In 2021 werd de pulsvisserij afgeschaft; een belangrijke stap in de goede 
richting om overbevissing in onze Noordzee tegen te gaan en om een 
hoogstnoodzakelijk herstel van de visbestanden toe te laten. Dit zal nog 
jaren duren. Maar een nieuwe bedreiging steekt fel zijn kop op:  de 
flyshooters... 

Beste lezers, met fierheid stellen we u de nieuwste Pannevissersgazette 
voor die terugblikt op een heel jaar 2021 en zelfs nog het einde van 2020. 
We denken daarbij ook nog even terug aan ons overleden clublid Roland 
David. 

Beste mensen, laat er geen twijfel over bestaan: jullie bestuur kijkt ‘met 
veel goesting’ positief en ambitieus 2022 tegemoet, een jaar waarin onze 
vereniging 50 JAAR bestaat. We deden ondertussen de aanvraag aan het 
Koninklijk Paleis om de titel “KONINKLIJKE” te mogen dragen in onze 



 Pannevissersgazette   Pagina 6 

 

 

naam. Noteer zeker 10 december in je agenda, dan gaan we deze 

feestelijke gebeurtenis met zijn allen deftig vieren 😊 ! 

Ondertussen vraagt het bestuur met aandrang om allen op zoek te gaan 
naar foto’s, artikels … van de voorbije 50 jaar. We willen graag iets doen 
rond een fototentoonstelling en hebben uw medewerking hard nodig. 
Bezorg ze zo snel mogelijk, en ten laatste voor 28 februari aan iemand van 
het bestuur en je krijgt ze in perfecte staat terug, beloofd! 

We herinneren u aan de mogelijkheid om onze Gazette digitaal (per mail) 
te ontvangen.  Dit vermijdt 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. 

Wie voorstellen heeft hoe iets kan verbeteren in de werking van onze club, 
wie een steentje wil bijdragen, of iets wil doen of betekenen voor onze 
geliefde club, zeer graag! Alle helpende handen, creatieve zielen, handige 
Harries, mensen met frisse ideeën … zijn zeker welkom. 
 
Dank alvast aan de sponsors die -na een sabbatjaar 2021- onze club 
hopelijk terug en duwtje in de rug geven; dank aan de clubleden om tegen 
ten laatste eind februari uw tracties van 2021 en lidgeld van 2022  te 
betalen. Zo blijft u veilig verzekerd. 

Graag tot uw dienst 

 

Uw bestuur YCDP 

 

mailto:info@ycdp.be


 Pannevissersgazette   Pagina 7 

 

 

2. Verslag van de enigste wedstrijd van 
het clubkampioenschap op zaterdag 
17 oktober 2020 

 

Op zaterdag 17 oktober kon na lang wachten eindelijk de eerste wedstrijd 
van het clubkampioenschap 2020 doorgaan. De weersomstandigheden 
waren uitstekend voor een herfstdag, zodat 10 super gemotiveerde 
vissersteams de strijd aangingen aan de Trapegeer.  

Wat een verschil met vorig jaar …  Zowat het dubbele van vangsten, 
wetende dat er nog heel veel vis terug over boord ging. 

Er worden geen scharren meer met brandwonden gevangen sedert de puls 
niet meer in de 12 mijlen zone mag plus ze van 86 naar 22 boten 
gereduceerd zijn …. 

Hieronder vind je een mooi wedstrijdverslag, opgemaakt door onze 
voorzitter Hans.     
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3. Onze sympathieke partners – deel 1 
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4. Zwerfvuilactie De Panne 2021 
 

Op 20 maart was het een frisse, winderige maar zonnige en droge dag, 
dus... ideaal voor de Pannevissers om de handen uit de mouwen te steken. 
Onder de logistieke leiding van Patrick en Walter, vergezeld van de 
lieftallige dames Sabine en Katrien, verliep de dag in een uitstekende 
sfeer. Het voornaamste: er werd heel wat zwerfvuil opgehaald in onze 
mooie deelgemeente Adinkerke. 
Door het initiatief kan onze clubkas met 200 € worden verstevigd; dit zal 
zeker ten goede komen aan onze geliefde club, want in deze barre 
coronatijden. Dank aan iedereen die er bij was! 
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5. Verslag van de eerste wedstrijd van 
het clubkampioenschap 2021 op 15 
mei 2021 

De Covid-19 pandemie zorgde voor een abnormaal 2020 en voorjaar 2021 
met weinig of geen activiteiten of andere gelegenheden om elkaar als 
clubleden, sympathisanten te ontmoeten. 

Daarom was er geen houden aan voor 11 moedige visserteams om op 15 
mei de strijd aan te gaan aan de Trapegeer. "Door de wind, door de regen, 
dwars door alles heen" zong Ingeborg enkele jaren geleden. 

De vangsten waren gevarieerd: botpladijs, pladijs, schullen, enkele 
tongen, enkele wijtingen. Het meest plezier beleefden de meeste vissers 
aan het verschalken van enkele mooie zeebaarzen.  

Het was een onvergetelijke dag op zee, maar ook aan land, waar iedereen 
zeer gedisciplineerd de veiligheidsmaatregelen respecteerde. Het was een 
veilig maar vooral hartverwarmend weerzien voor onze clubleden, familie 
en vrienden. We verlangen allemaal zo erg naar "het nieuwe normaal". Nog 
even geduld allemaal, het komt allemaal weer goed. 

DANK aan iedereen die heeft deelgenomen aan de wedstrijd, dank aan 
iedereen die heeft meegeholpen aan de organisatie van de activiteit, 
zowel voor als achter de schermen. Proficiat! 
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6. 
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6. Onze sympathieke partners – deel 2 
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7. Verslag van de tweede wedstrijd van 
het clubkampioenschap 2021 op 29 

mei 

Bijna alle deelnemers aan de eerste wedstrijd -op één iemand na-  waren 
terug van de partij voor de tweede wedstrijd van 2021. Opnieuw was de 
zone rond de Trapegeer de “place to be”. 

Een frisse noorderwind, die vanaf de middag fel toenam, zorgde voor een 
woelige wedstrijd met opmerkelijk minder vangsten dan de eerste 
wedstrijd. Vooral de zeebaarzen waren, in tegenstelling tot de eerste 
wedstrijd, duidelijk dieper de zee ingetrokken en hadden dus de kust 
verlaten. 

Er werd zeer weinig vis gevangen, wat verontrustend, demotiverend en 
ontgoochelend is. We hopen echt dat het wegvallen van de elektrische 
pulsvisserij op 30 juni 2021 toch zal zorgen voor enige kentering in de 
vangsten. 

In de wedstrijd was Gregory Arnoys voor de tweede keer op rij winnaar, 
gevolgd door Johan Dekien en voorzitter Hans Lowagie. 
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8. Poëzie met Will 
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9. Verslag van de forelwedstrijd van 19 
juni 

 

Op zaterdag 19 juni was het eindelijk zo ver: tijd voor de jaarlijkse 
forellenwedstrijd! Omstreeks 7u.30 vertrok de bus richting Westouter op 
de Zwarte Berg naar de visvijvers van De Ponderosa. De meesten gingen 
mee met de bus; anderen verkozen eigen vervoer. We waren voor deze 
tweede forellentrip duidelijk met meer deelnemers: met 43 clubleden 
waarvan 28 volwassen en 6 kinder-vissers. De anderen waren fervente 
supporters. 

 Het was vooral een familiedag, waar gezelligheid en 
vriendschap belangrijker was dan de wedstrijd zelf. Het 
weer was wisselvallig met soms een klein buitje maar 
meestal bleef het droog. 

Na een welkomstkoffie, aangeboden door het bestuur, 
maakte iedereen zich klaar om rond 9u.15 het 
voormiddaggedeelte van de wedstrijd te starten. Dit 
bleek voor velen een moeilijke zaak want jammer 
genoeg was het water in de vijver nogal warm na de 
grote hitte in de voorbije weken. Daardoor was het 
moeilijker dan twee jaar geleden om de vissen te 

verschalken. 

Ondertussen hadden de niet-vissers de prachtige prijzentafel klaar gezet, 
want er was een naturaprijs voor elke deelnemer. Er waren meerdere 
sponsors – waarvoor dank aan iedereen- maar toch een bijzondere 
vermelding voor twee personen die voor heel wat waardevolle prijzen 
zorgden. Deze zijn bestuurslid Gregory Arnoys en ook Serge Dedrie, zoon 
van Jean-Pierre, en zaakvoerder van XL Real Tabac & Co uit Adinkerke. 
Dank Greg, dank Serge en Audrey! 

Omstreeks 11uur zong de vrolijke bende “Happy Birthday” voor de jarige 
Shania , die 12 jaar werd. Ze trakteerde met een drankje voor iedereen, 
waarvoor dikke merci! 

In de loop van de voormiddag kreeg iedereen de kans om enkele lotjes te 
kopen voor een toffe tombola  “altijd prijs”. Dank aan de organisatoren 
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Walter en Katrien en Patrick van het horecateam en dank aan elke 
schenker, met een bijzondere vermelding voor Patrick en Christine. 

’s Middags smulde iedereen -na een aperitiefje aangeboden door de club- 
van lekker stoofvlees met frietjes, vlot en professioneel opgediend door 
Jenny en haar team, met medewerking van enkele charmante dames van 
onze club. 

Na de middag had elke visser opnieuw energie en hoop om een visje te 
vangen en het lukte ook meestal beter dan in de voormiddag. 

Om 16u.30 gaf de wedstrijdcommissaris en medeorganisator Greg het 
eindsignaal. Tijd voor de weging en prijsuitreiking! De wedstrijd werd 
gewonnen door Theo met 6,1 kg, gevolgd door Henri Bourgeois met 3 kg en 
Bjorn Vercaemer met 2,5 kg. De volwassenen haalden in totaal 27,7 kg 
boven. Bij de kinderen was Britt Vercaemer de winnares, gevolgd door 
Shaun en Sienna Arnoys. De kinderen vingen in totaal 4,5 kg zodat we in 
totaal aan 32,2 kg komen. 

Als verrassing mocht iedereen die geen vis had gevangen met de blote 
hand nog een forel uit een grote bak halen. Zo kwamen we nog aan 9 x 
300g = 2.7 kg vis. 

We kregen tot slot nog een drankje aangeboden door de heer Wim 
Delporte, de nieuwe eigenaar van De Ponderosa die hoopt om ons volgend 
jaar terug te mogen verwelkomen. Mooi gebaar!      

 

Onze Pannevissers mochten rond 18u moe 
maar voldaan met 34,9 kg zalmforellen 
richting de kust. Het was eens iets anders 
dan vissen op zee. 

Iedereen was tevreden over de prima 
organisatie, de toffe sfeer; we waren 

allemaal zo blij om elkaar terug te kunnen zien. Mensen van ter plaatse 
vertelden mij: “wat een toffe bende hebben jullie”! 

Dank dus aan iedereen die heeft meegeholpen aan de organisatie van de 
dag, zowel voor als achter de schermen. 
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10. Onze sympathieke partners–deel 3 
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11. Verslag van de mosselavond van 24 
juli 

Na de zware coronaperiode waarbij we in onze club bitter weinig of geen 
activiteiten konden doen, popelde het bestuur om eindelijk terug iets te 
organiseren. Het idee groeide om eens iets te doen in de zomermaanden, 
buiten de viswedstrijden. 

En zo gebeurde het: op zaterdag 24 juli had voor de tweede keer in onze 
clubgeschiedenis een MOSSELAVOND door. Meer dan 90 Pannevissers en 
clubsympathisanten waren paraat om te genieten van de gepassioneerde 
kookkunsten van bestuurslid Patrick Delaere en zijn vrouwtje Sabine 
Deruyter, ondersteund door bestuurslid Walter Peelman en vrouwlief 
Katrien Smet en vele anderen.  

Het weer was niet perfect maar onder de sfeervolle tenten bij ons 
clublokaal heerste een warme, vriendschappelijke sfeer waar iedereen 
coronaproof smulde en genoot van het heerlijke eten en elkaars 
vriendschap. 

Dank aan iedereen die op één of andere manier heeft meegeholpen aan de 
organisatie, voor of achter de schermen, dank ook aan alle aanwezigen. 

Afspraak voor een nieuwe mosselavond in de zomer .. 2022? 
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12. 
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12. Proficiat aan de kampioenen 2020 
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13. BBQ op 31 juli: een groot succes 
 

"Makreelwedstrijd of geen makreelwedstrijd... that's the question!".  
 Maar niet voor de Pannevissers, want ook zonder wedstrijd was er 
motivatie genoeg om op zaterdag 31 juli 2021 naar onze traditionele 
zomerbarbecue te komen. Bijna 120 clubleden, familie en clubvrienden 
waren afgezakt om te genieten van een heerlijke barbecue, verzorgd door 
ons clublid José Soubry en vrouwtje Greta Nollet. Twee superkraks! 
Proficiat en dank hiervoor. 

Ook merci aan IEDEREEN die heeft meegewerkt aan de organisatie, voor- 
tijdens en na de activiteit, zoals het opzetten en opbreken van de tenten. 
Door TEAMWORK wordt het voor iedereen veel leuker. 
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1. Verslag van de vrije wedstrijd van 14 
augustus 2021 

 

Zaterdag 14 augustus 2021 zal in onze clubarchieven herinnerd worden als 
een dag met prachtig weer, een super sfeer, 10 moedige visserteams en 
maar weinig vis. Er werden enkele zeebaarzen, but en zelfs enkele mooie 
haaien gevangen. 
Etienne Lefranc en meevarende Francis Luysen waren de verdienstelijke 
winnaars, gevolgd door Pascal Annys en Patrick Delaere en hun matrozen 
op de tweede en derde plaats. 
 
Het kippenfestijn 's avonds maakte de dag volledig, waarbij weer een 
honderdtal clubleden en sympathisanten konden genieten van heerlijk 
eten en de warme vriendschappelijke sfeer. 
 
Een pluim voor de gemeentelijke diensten die weer stipt en correct alle 
materiaal leverden en afhaalden!  Dank aan iedereen die heeft 
meegeholpen, dank aan iedereen die er bij was! 
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2.  Overlijdensbericht 
 

We vernamen het overlijden van Roland David op 26 juni 2021 op 64-jarige 
leeftijd. Hij is altijd een trouw lid geweest van Yachting Club De Panne 
gedurende vele jaren. 

We kennen hem als een gepassioneerde liefhebber van de zee en ook een 
mensenvriend, vriendelijk, sociaal en altijd bereid om te helpen. Een 
Pannevisser in hart en nieren, die we altijd in ons hart zullen dragen. 

De uitvaartplechtigheid ging door in de aula van Uitvaart Cura in De Panne 
op maandag 5 juli. 

Het Bestuur van YCDP biedt echtgenote Dorinne Deschuymere en heel de 
familie haar oprechte deelneming aan en wenst hen alle sterkte toe in 
deze moeilijke dagen. 

Beste Roland, rust in vrede. We vergeten je nooit. 
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3. Onze sympathieke partners – deel 4 
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4. ’t Is (niet) van horen zeggen …  
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5.  Uitslag van de garnaalwedstrijd op 
zondag 25 september 2021 

 

19. 
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19. Verslag van de 
strandhengelwedstrijd in De Panne op 
zaterdag 9 oktober 2021 

 

Op zaterdag 9 oktober had voor de eerste keer in de clubgeschiedenis en -
volgens onze informatie ook de eerste keer in De Panne- een echte 
STRANDHENGELWEDSTRIJD plaats. 

De weergoden waren ons gunstig gezind zodat het een zonnige dag werd 
waarbij 13 vissers in de namiddag gedurende vier uur (twee uur voor 
hoogwater en twee uur nadien) het beste van zichzelf gaven om één of 
enkele vissen te verschalken. De vriendschappelijke sfeer was veel 
belangrijker dan het eindresultaat maar toch was er toch een toffe 
concurrentie. 

De wedstrijdcommissarissen stonden klaar met de weegschaal en het 
notitieboekje om nauwgezet het verloop en de vangsten te volgen. Ons 
horecateam zorgde op een  originele manier dat de vissers niet zouden 
verkommeren door de dorst en liet de familie en vrienden in- en aan het 
clublokaal  genieten van een drankje en een hapje. 

Het werd een animerende activiteit waarbij vele toeristen kwamen kijken 
en vragen stellen. Mooi om te zien! Misschien wel de start van een nieuwe 
jaarlijkse traditie?... 

Er werden in totaal 21 vissen/visjes gevangen van allerlei soorten zoals but 
en zeebaars. De ondermaatse werden natuurlijk direct na het wegen terug 
in zee gezet zodat ze nog veel kunnen groeien. 

Finaal werd de wedstrijd gewonnen door Paul Pallemans, die voor de 
eerste keer in onze clubgeschiedenis een wedstrijd won: dikke PROFICIAT! 
De zilveren en bronzen plak gingen respectievelijk naar Glenn Raes en Wim 
Pynebrouck. De volledige uitslag van de wedstrijd zie je in bijlage. 

Dank aan IEDEREEN die heeft meegeholpen aan de organisatie van de 
wedstrijd, zowel voor - als achter de schermen. Dank aan onze buren van 
de surfclub om hun leden te vragen uit onze viszone te blijven, een zeer 
fijne samenwerking! 
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20. Uitslag en verslag van de derde 
wedstrijd van het clubkampioenschap 
2021 op 23 oktober 2021 

Op zaterdag 23 oktober had de derde wedstrijd van het 
clubkampioenschap 2021 plaats. Dit na enkele dagen herfststorm, 
waardoor de branding nog wat woelig was. Het viel gelukkig mee en het 
werd een quasi windstille dag. De stilte NA de storm... 

 
9 teams voerden een hevige strijd aan de Trapegeer, waarbij ein-de-lijk 
weer wat vis te vangen was, na een zeer lange periode van "huilen met de 
pet op". De vissers haalden schullen boven, wat but maar vooral wijtingen. 
Er werden ook nog enkele zeebaarzen gevangen. 

De winnaar was het "trio van drie generaties" Cremmery: Guido, Koen en 
Tuur. Ze werden nipt gevolgd door Pascal Annys en Johan Dekien.  
Proficiat! 

De andere vissers - en zeker ook de weegmeester Greg - gingen allen moe 
maar tevreden naar huis met een mooie vangst. 

20. 
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21. Proficiat aan de kampioenen 2021 
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22. Onze sympathieke partners – deel 5 
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23. Souper 2021  
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24. Uitnodiging tot betaling 
 
Goede rekeningen maken goede vrienden”.  
 
In een persoonlijk bericht krijg je binnenkort de uitnodiging tot betaling van je 
tracties van 2021 (booteigenaars) en het lidgeld 2022.   
 
Goed nieuws: de bijdrage 2022 evenals het tarief voor tracties blijven ongewijzigd 
ten opzichte van de zeven 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.   
 
Het rekeningnummer van de club is BE30 2800 4979 7211. 
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25. 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 2022 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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26. Onze sympathieke partners – deel 6 
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27.  Jaarplanning 2022 
 

 

Wegens de Coronamaatregelen is het niet toegelaten om een 
clubledenvergadering te beleggen. Toch is het voor vele clubleden interessant om 
toch enig idee te hebben over de jaarplanning in functie van vakantie-, werk- en 
familieplanning. 
 
Daarom geven we hier een VOORLOPIGE PLANNING. Zodra we zekerheid hebben 
zullen we u hierover informeren. We gaan ervan uit dat de meeste data wel zullen 
blijven maar enkele beperkte verschuivingen zijn nog mogelijk! 
 
Nieuw in 2022: ook als een wedstrijd door het weer niet kan doorgaan, zal ons 
clublokaal open zijn voor een drankje en een babbeltje. Ons horecateam zal je met 

open armen ontvangen 😊 ! 
 
Vanaf nu zijn er ook getijdenboekjes te bekomen in ons clublokaal. 
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28.  YCDP Bestuur 2022 

Het rekeningnummer van de club is BE30 2800 4979 7211. 


