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Beste clubvrienden en sympathisanten, 
 
Waar we vorig jaar nog dicht bij de haard bleven door een langdurige 
koudegolf met driepvries- en frigotemperaturen was het dit jaar nog 
nooit zo vroeg lente.   We kregen zelfs lentedagen die in juni 
thuishoorden. 
 
Het zeewater raakte niet onder de 8 graden en dit liet zich ook voelen 
tijdens de vangsten op het strand.   De  winter- en zomervis zwom 
allemaal tegelijk in onze kustwateren.   Een gul vangen, samen met 
een zeebaars, een inktvis, een harder, een zeeforel, een tong, een 
pladijs, een haring, een komkommervis, ja zelfs een makreel, het was 
allemaal mogelijk.   De opwarming van de aarde is zich dan toch 
geleidelijk aan het toenemen … 
 
De start van het nieuwe seizoen werd traditioneel in gang gezet met de 
statutaire AV in Le Bouquet te Adinkerke.   Bedankt aan iedereen die 
erbij was, het was een heel leuke avond, dank aan Filip voor het 
opmaken van het verslag die jullie in het boekje kunnen nalezen. 
 
Onze eerste viswedstrijd voor het clubkampioenschap was ook een 
schot in de roos.  We werden reeds ’s morgensvroeg in de watten 
gelegd met een stevig ontbijt, het was een prachtige visdag.   Guido en 
Koen Cremmery wisten de grote kanonnen ferm te verslaan en wonnen 
heel overtuigend deze wedstrijd.   Spannende maanden staan ons nog 
te wachten voor een strijd om het kampioenschap. 
 
Nog vlug een blik naar de toekomst, Volgende wedstrijd gaat door op 
17 mei, benieuwd of we opnieuw een verrassende winnaar krijgen ?   
Ook de makreelwedstrijd van 12 juli staat al op poten.   De kippen-
/ribbetjestraiteur zal ook weer van de partij zijn.   Alle info staat 
steeds ter beschikking op onze website WWW.YCDP.BE   
 

1. WOORDJE VAN DE 

VOORZITTER 

http://www.ycdp.be/
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Tot slot staat het nu definitief vast, een tweede loods is aan ons 
toegewezen en volgende wedstrijd zal die ook in gebruik genomen 
kunnen worden.  We zijn reeds bezig met meerdere onderhandelingen 
om dit jaar subsidies binnen te halen om zo in de toekomst 
aanpassingen aan onze locatie te kunnen uit te voeren.   Een opfrissing 
aan de buitenkant via het gemeentebestuur is reeds opgestart. 
 
Veel leesgenot,                
 
 
Hans Lowagie 
 

 

2. VERSLAG BESTUURSVERGADERING 
DD. 30/01/2014 

 

1. Statutaire vergadering 7 /2 /14 : laatste 
voorbereidingen/practische afspraken 

     
2. Bestuur 

 Herschikking 
van taken 
tussen 
secretaris (Filip) 
en ledenwerving 
(Jan).  

 Jan volgt 
VVW op en 
neemt 
assertieve 
houding aan. 

 
3. Loods-

parking 

 Parking: zie 
verslag statutaire vergadering 

 
4. Activiteiten 
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 Kerstmarkt: goede 
evaluatie. Beter twee 
ploegen i.p.v. één per dag 
in het weekend en op 
feestdagen (te zwaar). Het 
dankfeest op 18 januari 
was een succes en werd 
geapprecieerd door de 
leden. pluim voor Camiel 
en Dirk. Ook dank aan 
Patrick en Muriël voor de 
goede ontvangst. We 
vragen aan gemeente om 
weer de vermelding 
“Pannevissers” op te nemen ipv YCDP. 

 Jaarlijkse souper: de uitbater moet weten welke punten kunnen 
verbeterd worden. We nemen op de volgende vergadering een 
beslissing over de plaats van het feest. 

 Haringfeesten: Jean-Paul is de persoon die dit opvolgt. 
 

  

5. Lidmaatschap 

 Clubreglement: we laten elk nieuw lid dit ondertekenen. Ook de 
bestaande leden moeten dit allemaal ondertekenen voor “gelezen 
en goedgekeurd”. Jan 
organiseert dit. 

 Bedrag lidgeld en 
trakties blijven 
hetzelfde. Vanaf 2015 zal 
bedrag voor steunend 
lidmaatschap 35,00 € 
bedragen wegens hoge 
verzekeringspremie.  
 

 

6. Pannevissersgazette 

 Vraag aan iedereen 
om ten laatste 14 dagen 
voor publicatiedatum alle afgewerkte artikels te bezorgen aan Filip.  
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 Vraag aan Jean Paul om artikel te maken over het goedgekeurd 
reglement over de Marien Reservaten. 

 Pannevissersgazette: we hebben goedkeuring aan de post 
gevraagd voor speciaal tarief van frankering.  

 Volgend nummer: artikel opnemen met de minimum 
aanvoerlengtes (vismaten) per vissoort.  
 
7. Getijdenboekje/sponsors 

 Elk lid krijgt op de statutaire vergadering één boekje van de club 
en één van Vlaamse Hydrografie (via Jean-Paul). Alle sponsors 
moeten ook enkele boekjes krijgen en we voorzien wat reserve voor 
nieuwe leden en nieuwe sponsors.  

 

 

8. Materiaalbeheer 

 Tractorincident: de exacte omstandigheden van het ongeval zijn 
door niemand gekend. De huidige afspraak met CC is ter goeder 
trouw genomen en kadert binnen een visie van gedeelde 
verantwoordelijkheid: deels CC, deels de club zelf (gebrek aan 
opleiding). In de toekomst wenst de vergadering vroeger en meer 
inspraak bij de behandeling van dergelijke incidenten. Daarmee 
wordt het incident als afgesloten beschouwd. 

 tip bij dergelijk incident: bel Brandweer: snel en gratis. 

 Slot garage: behoud van het huidige mechanische slot. Geen 
magnetisch slot. 

 akkoord met de aankoop van een warme lucht blazer, een 
batterij startbooster 12V 

 Jean-Paul kijkt uit voor een nieuwe vlag voor de Pannevissers. 

 Het is best dat alle reservesleutels bij Jan liggen. Hij zorgt dat 
nieuwe leden een sleutel krijgen mits betaling van een waarborg en 
ondertekening voor ontvangst.  
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9. Varia 
/ 

Rondvraag 
 

 Pannebakkers: er werd vroeger afgesproken dat zij tijdens 
visbakactiviteiten volledig over onze loods mogen beschikken. 
Vanuit veiligheidsoverwegingen mag geen volk voorbij de nadars 
komen. Dus is het best dat we de bar niet openhouden tijdens het 
visbakken.  

 
 

 Weging bij viswedstrijden: in principe is de beslissing van de 
weegmeester bepalend maar hij kan bij discussie steeds de 
voorzitter of tweede weegmeester vragen om te herwegen. 
Ondermaatse vis mag niet aan land gebracht worden. 

 Voortaan zullen we tweemaandelijks vergaderen. 
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3. Verslag statutaire vergadering 7 
februari 2014 

 
 
1/ Goedkeuring verslag van de vergadering van 1 februari 2013. 
 
2/ Activiteitenverslag 2013 
 
De voorzitter geeft een kort verslag van de activiteiten van de  club in 
2013, met o.a. overzicht van de uitslagen van alle wedstrijden. Hij 
geeft een kostbare kampioenenketting aan kampioen Pascal Annys in 

bewaring.  Hij dankt 
iedereen die op een of 
andere wijze heeft 
meegewerkt aan de 
activiteiten van de 
club. In het bijzonder 
krijgen Camiel en Dirk 
een applaus voor hun 
grote inzet bij o.a. de 
Kerstmarkt. Onze club 
is steeds groeiend 
dankzij de opkomst 
van nieuwe 
 enthousiaste leden en 

nieuwe sponsors.   We mogen fier zijn op onze club en op een zeer 
geslaagd 2013 waar vriendschap centraal staat. 
 
Naar aanleiding van het spijtige tractorincident in het voorbije jaar, 
vraagt de voorzitter bijzondere aandacht voor twee punten: 
 
*gelieve de motor van de tractor ononderbroken te laten draaien voor 
de ganse duur van de tractie op het strand, maw NOOIT stilleggen 
tussen de hoog- en laagwaterlijn !!  Dus ook niet als de tractor 
stilstaat aan de waterlijn bij het takelen (= optrekken) van de boot. 
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*Na de tractie moet de tractor steeds ter hoogte van de loods worden 
geplaatst.    
 

3/ Kasverslag 
2013 : 
Schatbewaarder 
Roger aan het 
woord : positief 
jaar dankzij o.a. 
de opbrengst 
van het 
Kerstkotje eind 
dit jaar.  Het 
kasverslag wordt 
goedgekeurd 
door de 
vergadering.  
          
5/ 
Functiewijziging binnen van het bestuur :  Jan doet voortaan 
ledenwerving en –administratie; Filip wordt “secretaris” van de 
vereniging. 
 
6/ Budget – Begroting ‘2014      De begroting,  voorgelegd door 
schatbewaarder Roger, wordt door de vergadering goedgekeurd. Het 
budget ligt in de lijn van vorige jaren/er ligt een budget klaar moest 
er een occassietraktor moeten aangekocht worden.     
 
7/ Het bedrag van het lidgeld en de trakties blijft ongewijzigd. Vanaf 
2015 zal het lidgeld voor steunende leden wel verhogen van 30 naar 35 
€ wegens de grote verzekeringspremie. Ieder lid  betaalt zijn lidgeld 
ten laatste tegen 30 februari. Anders geen deelname aan wedstrijden 
mogelijk.        
 
8/ kalender 2014 . Er worden getijdenboekjes uitgedeeld: één van de 
club, en één van de Vlaamse overheid. 
 

 Wedstrijdkalender (steeds op zaterdag) : 29 maart, 17 mei, 
makreelwedstrijd 12 juli, vrije wedstrijd 16 augustus, 27 
september, 25 oktober.  
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 Bezoek zandbank “Le 
Grand Jack”: 15 
augustus en 13 
september. Jean-
Paul doet een warme 
en enthousiaste 
oproep om hier aan 
deel te nemen. 

 Leopoldfeesten in De 
Panne: 16-17-18 juli 
2014. We doen weer 
mee! Thema: “het is 
de hoed die het 
doet” 

 souper: zaterdag 22 
november 2014. 
 

In verband met de 
wedstrijden worden 
volgende zaken benadrukt: 
 

 Geen ondermaatse 
vis mag aan land 
worden gebracht. 

 Makreelwedstrijd: na stemming (18 personen voor, 9 tegen) 
wordt beslist dat het aantal medevarenden onbeperkt is, 
ongeacht de leeftijd. Het maximum aantal hengels (2) blijft wel 
ongewijzigd. Het bestuur rekent op de eerlijkheid van ieder 
deelnemer aan de wedstrijd dat enkel met deze twee hengels 
wordt gevist. 

 
11/ Loods en parking 
 
Schepen Delrive deelt officieel mee, in naam van het schepencollege, 
dat de Pannevissers mogen beschikken over een tweede loods, gelegen 
naast de huidige loods. De vergadering dankt hem hiervoor hartelijk, 
en vraagt of dit zou kunnen gebeuren in de loop van februari, zodat 
we tegen de eerste wedstrijd de nodige herschikking en inrichting 
kunnen doen van de lokalen.  Er werd aan de schepen ook gevraagd 
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voor gratis gebruik van een tent, tafels en stoelen. De schepen zal zo 
spoedig mogelijk een antwoord geven op deze vragen. 
 
Jean-Pierre deelt mee dat we de private parking van de Paters Oblaten 
gebruiken op voorwaarde dat enkele afspraken gerespecteerd worden. 
De parkeerkaart moet duidelijk zichtbaar zijn in de auto. Bel naar 
pater Fritz Bouvry 058/429040 (algemeen) of 429044 (kamer) om de 

poort te openen. De 
pater zal de poort van 
de koer na het 
binnenrijden weer 
sluiten en na de 
visbeurt mag je hem 
terugbellen om je 
wagen weg te rijden 
van de binnenkoer. 

 
 
 
 
 
 

 
 
11/ Allerlei  
 

a) Veiligheid: er zijn nog steeds veiligheidsfiches ter 
beschikking in de loods; Elke booteigenaar heeft best zo’n 
fiche aan boord. 

b) CM –sponsoring 15 € : Filip Claes zorgt voor de nodige 
administratie en de uitbetalingen. 

c) Oproep aan iedereen om extra sponsors aan te brengen: dit 
is zeer belangrijk voor de club. 

 
12/ Mogelijkheid tot contante betaling van lidgeld 2014 plus trakties 
2013  
 
13/ powerpointvoorstelling :  overzicht 2013  
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4. CLUBBERICHTEN 
 

 
We vernamen het overlijden van de heer Eric Engelbrecht, lid van onze 
club. Ook is de heer Ronald Langley, voormalig lid van onze club, en 
schoonvader van lid Dirk Jansen van ons heengegaan. We wensen beide 
familie veel sterkte toe en delen in hun verdriet. 
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5. LIDKAART 
 

YC 
 

DP 
 

Yachting Club De Panne VZW 
 

 
 
Wil hierbij uw lidkaart van de vvw recrea vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door uw lidmaatschap bij Yachting  Club  De Panne  bent uw ook automatisch lid van  
De vzw VVW Recrea. 
 
 
Hieronder  een opsomming van de voordelen die het lidmaatschap bij de vvw  biedt. 
 

 Per gezin ontvangt u gratis het maandblad Varen  

 Ondersteuning bij het aanvragen van nautische documenten zoals vlaggenbrief, 
internationaal certificaat voor de pleziervaart, examen Belgisch stuurbrevet / vaarbewijs, …  

 Raad ivm vereiste documenten bij de aanschaf van een boot, nieuw of tweedehands  

 Cursus- en opleidingsmogelijkheden in de watersport  

 Als VVW – lid krijgt u 10% korting wanneer u inschrijft voor een opleiding aan de Vlaamse 
Motorvaartschool vzw of de Vlaamse Zeezeilschool VVW Nieuwpoort vzw  

 Wedstrijden: recreatief of competitief  

 Informatie over watersportmanifestaties, bootshows (ook toegangskaarten met reductie), 
produkten, …  

 Iedere aangeslotene is verzekerd, voorwaarden zie www.vvw.be 

 Toegang tot  de vvw club in de jachthaven van Nieuwpoort waar u terecht kan voor een 
drankje en een hapje tegen democratische prijzen. 
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6. Verslag bestuursvergadering 26 
maart 2014 

 
10. Goedkeuring verslag 30-01-2014 
11. Statutaire vergadering 7 /2 /14 

 Het ontwerp verslag wordt goedgekeurd mits volgende 
aanpassing in de tekst: 
gelieve de motor van de tractor ononderbroken te laten draaien 

voor de ganse duur van de tractie op het strand, maw NOOIT 

stilleggen tussen de hoog- en laagwaterlijn !!  Dus ook niet als de 

tractor stilstaat aan de waterlijn bij het takelen (= optrekken) 

van de boot. Na de tractie moet de tractor UITSLUITEND VOOR DE 

BERGINGSCABINE geparkeerd te worden.     

       

12. Wedstrijd 29 maart 2014: laatste afspraken 

 Jan heeft loodwezen, gemeente, Vinci-Park verwittigd. 

 Filip verwittigt MRCC. 

 Waardebons: deze zijn 
vanaf dit jaar 1 jaar geldig en 
worden niet meer gebruikt 
voor betaling van 
lidgelden/tracties. 
 

13. Loods-parking 

 De gemeente meldt dat 
er een architect mee bezig is  

 Pannebakkers: er moet 
ook voor deze bevriende 
vereniging een oplossing komen voor hun logistieke problemen.  
 
14. Activiteiten 

 Makreelwedstrijd 12 juli: het voorstel van de traiteur van 
vorig jaar wordt aanvaard. Jan zal terug de VVW tent aanvragen. 

 Vrije wedstrijd in augustus: misschien kunnen we ook een 
activiteit voorzien met eten?  
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15. Lidmaatschap 

 Clubreglement: we laten elk nieuw lid dit ondertekenen.  

 Filip maakt een nieuw overzicht met de gegevens van de 
bestuursleden. 
 

 

16. Pannevissersgazette 

 Ateljee: we aanvaarden hun voorstel van sponsoring (gratis nieten 
van de boekjes).  

 We zullen in het volgende boekje van april de VVW-lidkaarten 
steken voor wie zijn lidgeld heeft betaald. Wie dit nog niet gedaan 
heeft, krijgt ook geen boekje en geen lidkaart. De verzekering van 
die mensen wordt (eventueel tijdelijk) stopgezet. Men had tot eind 
februari tijd om zijn lidgeld te betalen, dus de redelijke termijn is 
echt verstreken. Filip stuurt nog een rappel naar de leden. 

 Verantwoordelijke uitgever: het is beter dat Filip zijn naam wordt 
vermeld ipv Hans.  
 

17. Getijdenboekje/sponsors 

 Jean Paul en Jean-Pierre zullen in april, zodra de boekjes 
uitgegeven zijn, persoonlijk gaan bij de sponsors om een boekje 
te overhandigen, samen met flyer en getijdenboekje. 
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 Bon  Coin ipv Carymar en  Lusthof: Jean Pierre / Camiel 
zullen 
navragen of 
ze verder 
willen 
sponsoren. 
 

18. Materiaalbeheer 

 oproep om de bestuursleden om alle reservesleutels aan Jan 
te bezorgen.  
 Er is nood aan de mogelijkheid om het toilet te gebruiken. 
 
19. Website 

 Voortaan is het e-mailadres info@ycdp.be ook actief. 

 Filip informeert naar de mogelijkheid om een muziekje op 
de site te voorzien  

 Voortaan zal Filip een mail sturen naar alle leden bij (grote) 
toevoegingen/wijzigingen op de website. 
 

20. Varia / Rondvraag 

 We vrezen dat er een lelijke container voor onze Rampe 
wordt geplaatst. Hans stuurt brief naar het gemeentebestuur. 

 Er is een nieuw internationaal vaarbewijs in voege. We 
raden de booteigenaars informatie in te winnen bij Jan en 
desgevallend via hem en VVW de aanvraag doen. 

 Dank aan Jean-Paul voor het voorstel van locatie in de 
zeilwagenclub: we konden zeer rustig en goed vergaderen.  

mailto:info@ycdp.be
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7. Minimum aanvoerlengte voor 
vissoorten 2014  
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8. VERSLAG VAN DE EERSTE 
WEDSTRIJD 29 MAART 2014 

 

Zaterdag 29 maart was het weer zover :  De start van de nieuwe 
viscompetitie voor Yachting Club De Panne- De Pannevissers was een 
feit.   En dat iedereen hier naar uitkeek, dat kon niet anders want met 
een bijna zomerweertje met temperaturen tot 18 graden en een licht 
kabbelend zeetje, was thuisblijven geen optie. 

 
Vanaf 7 uur stonden 
de boten dan ook 
aan te schuiven op 
de rampe in De 
Panne om zeker op 
tijd te zijn voor het 
aangeboden ontbijt. 
   19 boten 
vertrokken daarna in 
groep naar De 
Trapegeer en kregen 
om 9 u stipt  het 
startschot  voor een 
wedstrijdduur van 6 

uren (9 – 15 u).    Tijdens de wedstrijd werd er heel druk rondgevaren 
om toch maar de goeie visstek te vinden om zo zoveel mogelijk vis te 
vangen. 
 
Vanaf 15 u liep iedereen de schuilhaven van De Panne weer binnen om 
alle maatse vis aan de vistelling en -weging aan te bieden.   De 
hoofdvangst bestond uit heel mooie pladijzen, enkele botten en een 5 
tal tongen.   Ondertussen waren heel wat supporters en familie een 
kijkje komen nemen naar de vele bootjes en de vangsten om 
tegelijkertijd te genieten van een worstje op de barbecue en een 
drankje aan de bar  in en rond de feesttent. 
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De dag werd traditiegetrouw afgesloten met de prijsuitreiking.   Guido 
Cremmery samen met zijn zoon Koen die een heel sterke wedstrijd 
visten, werden de winnaar met 80 vissen voor een gewicht van 24,1 kg, 
voor Grégory 
Arnoys met 68 
vissen voor een 
gewicht van 19,7 
kg en Johan 
Dekien met 60 
vissen voor een 
gewicht van 14,8 
kg.    Het is nu al 
uitkijken naar de 
volgende 
wedstrijd van 17 
mei voor het 
vervolg van deze 
spannende 
competitie. 
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9. Marien Ruimtelijk Plan: een 
toelichting 

 

Wat is een Marien Ruimtelijk Plan? De Belgische zeegebieden worden gebruikt 
voor heel wat verschillende doeleinden: toerisme, energiewinning, transport, 
visserij en ze heeft een grote natuurlijke schoonheid die bewaard dient te 
worden. Om al deze doelen met elkaar te verzoenen en om over een 
beoordelingskader te beschikken in geval van conflicten, wordt nu voor de 
eerste keer een ruimtelijk marien plan opgesteld dat het gebruik van de 
Belgische zeegebieden regelt en in kaart brengt. Het bevat ook maatregelen om 
de impact van activiteiten op het mariene milieu te beheersen. Het plan 
vermeldt de coördinaten van de afgebakende zones en de regels die erop van 
toepassing zijn. 

Het Marien Ruimtelijk Plan werd op 24 mei 2013 principieel goedgekeurd door 
de Ministerraad. Het werd daarna onderworpen aan een openbaar onderzoek en 
openbare overlegvergaderingen. Er is ook formeel overleg geweest met het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
structuur Kustwacht en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. 
 
Na deze ruime bevraging en overleg ontving de Ministerraad 138 reacties. Roger 
Lowagie  stelde namens het bestuur van YCDP een aangetekend schrijven op 
waarin ze aanmerkingen formuleerden op het MRP. Ze stelden vooral de 
proportionele inspanning van België in vraag. Het Belgische stukje van de 
Noordzee is maar een half procent van de totale Noordzee, daarom moeten 
onze buurlanden minstens een even grote of zelfs grotere inspanningen leveren. 
Daarnaast formuleerden ze onder andere verschillende argumenten voor het 
behoud van garnaal- en strandvisserij. 
 
Voor het Marien Ruimtelijk Plan werd er rekening gehouden met de 
verschillende reacties en het ontwerpplan werd dan ook dusdanig aangepast. Op 
19 december 2013 werd het aanpast Marien Ruimtelijk Plan opnieuw aan de 
Ministerraad voorgelegd.  Het MRP (Marien Ruimtelijk Plan) heeft betrekking op 
verschillende thema's: scheepvaart, windenergie op zee, visserij, sportvisserij, 
Atol (energie-opslag), zandontginning, natuur en havens. 
 
We vatten hier enkel de maatregelen die de sportvisserij betreffen samen. De 
volledige perstekst van Minister Vandelanotte met alle maatregelen kun je lezen 
op onze website. 
 
Voor sportvisserij kunnen alle niet-bodemberoerende technieken gebruikt 
worden op de Vlaamse Banken. In een paar uitzonderlijke omstandigheden 
mag bodemberoering wel. Te voet en te paard mag men bodemberoerende 
technieken gebruiken. Ook voor recreatieve garnaalvisserij met boot kan men 



YCDP gazette 

 
 

APRIL - JUNI 2014 
 

23 

toestemming krijgen voor een periode van maximaal 6 jaar en voor 10 keer 
per jaar. 
 
De professionele visserij binnen de zone van 4,5 zeemijlen van de kust wordt 
verboden voor de vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van meer dan 70 
Bruto tonnage (dit betekent dus een uitbreiding van de huidige 3 naar 4.5 
zeemijl). 
 
YCDP dankt Burgemeester Ann Vanheste voor interpellatie bij de Minister van 
de Noordzee Vandelanotte in verband met Marien Ruimtelijk plan. 
Ook dank aan Roger Lowagie, Jean-Paul Samyn, Raekelboom Millès, Patrick 
Vanhooimissen (Strandvisserij Koksijde) voor de input bij de aanmerkingen 
i.v.m. het ontwerp Koninklijk Besluit Marien Plan. 
 
Tekst: Nele Samyn Bron: Perstekst Vandelanotte MRP 
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10. Ook dit gebeurde in onze club... 
Hopelijk gebeurt dit NOOIT meer. Wees 
waakzaam en help elkaar! 
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11. Nuttige weetjes  
 

 

 We hebben een flyer /folder gemaakt met een voorstelling van 
onze club. In dit boekje vindt je alvast een exemplaar. Je kunt 
het geven aan elke geïnteresseerde of kandidaat-sponsor. Je kan 
het ook altijd downloaden van onze website. Met dank aan Jean-
Paul en dochter Nele Samyn. 
 

 Nuttige website  voor wetgeving zeevisserij in Frankrijk maar ook 
in België (met dank aan Frederik):  
 
http://www.commecadefrance.com/dotclear/index.php?2014/03
/11/375-la-reglementation-de-la-peche-maritime-de-loisir-59140-
dunkerque 

 

http://www.commecadefrance.com/dotclear/index.php?2014/03/11/375-la-reglementation-de-la-peche-maritime-de-loisir-59140-dunkerque
http://www.commecadefrance.com/dotclear/index.php?2014/03/11/375-la-reglementation-de-la-peche-maritime-de-loisir-59140-dunkerque
http://www.commecadefrance.com/dotclear/index.php?2014/03/11/375-la-reglementation-de-la-peche-maritime-de-loisir-59140-dunkerque
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12. Uitnodiging tot de tweede wedstrijd  
 
Beste leden en sympathisanten, 
 
Graag nodigen wij iedereen uit op de 
tweede wedstrijd van het 
clubkampioenschap 2014 op zaterdag 
17 mei van 9 u tot 15u.  
De weging start om 15.30u, waarna 
de prijsuitreiking volgt. 
 
De inschrijvingen voor deze 
wedstrijd (5 euro/persoon) gebeuren 
’s morgens vanaf 7 uur.   Verse 
koffie staat voor jullie klaar!  
 
Gelieve altijd goed het 
wedstrijdreglement te lezen (zie 
website).  
 
Bij slecht weer wordt de wedstrijd in 
principe verplaatst naar de zondag of 
anders het volgende weekend.  
 
Jullie krijgen nog de week voordien een uitnodiging /update per mail 
en/of sms.  
 
Daarom is het belangrijk om je gegevens aan iemand van het bestuur te 
bezorgen. Van heel wat mensen beschikken we niet over deze 
gegevens. 
Ook via de website blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
 
Het bestuur wenst u veel succes! 
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13. BESTUUR  

 
Voorzitter: Hans Lowagie 0491/229 095  
Ledenwerving- en administratie, VVW-contacten: Jan Desiere 058/412333  
Clubkok: Etienne Lefranc 0478 327 926 
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, foto’s: Jean-Paul Samyn 0472 022 504 
Secretaris, website, Pannevissersgazette: Filip Claes 0472 400 530 
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14.ONZE SPONSORS 
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Electro Vermeulen 

La Grande Mare 
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