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1. Woord van de voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste leden en sympathisanten, 

In dit voorwoordje wil ik vooral heel veel publiciteit maken voor onze 
twee topactiviteiten van de zomervakantie.    

In navolging van de boot- en zeewijding van vorig jaar, willen we dit jaar 
de zeewijding opnieuw organiseren maar nu voor een veel groter publiek 
en in een ruimer concept.   We kregen hiervoor trouwens een mooi 
budget toegekend van de Gemeente De Panne en willen hen hiervoor dan 
ook heel erg bedanken.   Ook een pluim voor mijn bestuur, ze hebben al 
bergen werk verzet (onlangs was er trouwens nog de Vikingfeesten) en er 
komt nog heel wat op hen af.   

We proberen dit jaar voor de zeewijding zoveel mogelijk mensen en 
groepen samen te krijgen die verbonden zijn met de zee om samen via 
een lange sliert (= een optocht) door De Panne vanaf het gemeentehuis 
tot aan de Esplanade te trekken.    

Wie zijn al die groepen die we proberen samen te brengen ?   In grote 
lijnen zijn dat de visbakkers en enkele vissers met eigengemaakte 
traditionele kledij, de strandgarnaalvissers, de strandvissers, de 
zeescouts, enkele strandredders, enkele ouders met spelende kinderen 
(met schopjes, emmertjes, gietertjes,… typisch voor de zee), de ezeltjes 
vanop ’t strand, een paardenvisser, een kolonne van eigen boten van 
YCDP, …. en dit alles begeleid door de fanfare.   Bij deze al een warme 
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oproep aan iedereen om erbij te zijn of ons te helpen waar nodig .  Alle 
helpende handen zijn meer dan welkom die dag ! 

Nadien worden alle beroepsvissers uit De Panne alsook eigen leden die 
hun leven op zee lieten geëerd en herinnerd (een lange lijst van ongeveer 
70 gestorvenen zal worden afgelezen en een bloemenkrans neergelegd 
aan monument 
Pierre Kloeffe).   
Ook families die hun 
eigen verloren 
naasten willen eren 
of herdenken 
kunnen een 
bloemstuk komen 
leggen.   

Om af te sluiten is 
er de zeewijding 
zelf en hopelijk een 
overvliegen en groet 
van de Seaking 
waarbij bloemetjes 
worden uitgestrooid als afsluiter van deze zeewijding (is nog in aanvraag 
maar nog geen bevestiging).    

Op de middag voorzien wij dan een receptie voor iedereen die deelnam 
en meehielp aan deze activiteit. 

De week erop zaterdag 9 juli is er dan de makreelwedstrijd met ’s avonds 
het kippenfestijn.   Noteer deze datum alvast zodat we in navolging van 
vorig jaar er weer een prachtig feest kunnen van maken in onze 
Jumbotenten recht voor onze loodsen aan zee.  En misschien nu al een 
paar kaarsjes laten branden opdat we zeker mooi weer mogen 
verwachten voor deze activiteiten. 

Ik wens jullie tot slot veel leesgenot en tot binnenkort. 

Groeten,   Hans 
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2. Grote zwerfvuilopruimactie in De 
Panne op 19 maart 

 

We namen op zaterdag 19 
maart deel aan de Grote 
zwerfvuilopruimactie. Het 
was een groot succes, een 
toffe sfeer, onze zinvolle 
bijdrage tot een nog nettere 
gemeente. Dank aan 
iedereen die meegeholpen 
heeft! Je kunt genieten van 
mooie foto’s. 
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3. YCDP werkte mee aan de Vikingfeesten 
op 6 april 

 

Op vraag van de toeristische dienst van de gemeente De Panne namen we 
met onze club op woensdag 6 april ll. deel aan de Vikingfeesten. 

Samen met de vrienden van de ‘Pannevisbakkers’ bemanden we onze 
gezellige tent aan de Rampe en 
zorgden –tussen de regenvlagen door– 
voor een warme sfeer.  
We demonstreerden hoe sprot bakken, 
vis roken, vis fileren …. Zo deden we 
graag een gratis bijdrage aan het 
toeristische karakter van onze 
gastvrije gemeente. 

Dank aan iedereen die op een of 
andere wijze heeft meegeholpen!  
Ook dank aan Irena van de 
toeristische dienst voor de goede samenwerking. 

Je kunt genieten van meer mooie foto’s (dank Serge) door een bezoek te 
brengen aan de pagina “multimedia” op de clubwebsite. 
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4. Eerste wedstrijd van het 
clubkampioenschap op 10 april 

 

Met 18 boten -toch véél voor een zondag en met de koers Parijs-Roubaix 
:) - namen we deel aan de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.  
Het was stralend weer om te vissen bij de Trapegeer. Er werd veel vis 
gevangen en ook nadien was er een gezellige vriendensfeer. 

Iedereen bedankt om erbij te zijn. Ook dank aan persfotograaf Marc Maes 
voor het mooie artikel in Het Nieuwsblad.  

 

Proficiat aan de winnaars.  
Op de clubwebsite http://www.ycdp.be/foto-album.php kun je genieten 
van meer foto’s.  

mailto:info@ycdp.be
http://www.ycdp.be/foto-album.php


YCDP gazette 

 
 

 
Yachting Club De Panne vzw, Woestijnstraat 7, 8660 Adinkerke. Ondernemingsnummer BE 0821 674 528    
Vestigingseenheid 9.004.919.608.Voorzitter:  Hans Lowagie . Secretariaat : Filip Claes, St.- Elisabethlaan 33,  8660 
De Panne. Tel: 0472 400 530. mail: info@ycdp.be. website: www.ycdp.be   Bank: BE 30 2800 4979 7211  editie  
2/2016 mei juli 2016 
 

9 

 

 
 

Het Nieuwsblad 16 april 2016 
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5. Pannevissers in het buitenland  

 
Ons bestuurslid Jean-Pierre Dedrie 
was in maart 2016 op vakantie bij 
de Canarische Eilanden (Spanje) 
en bezorgde ons enkele mooie 
visfoto’s. Dank Jean-Pierre. 

Enkele weetjes 

 
*De twee grootste vissen op de 
foto rechts zijn tonijn en de 
andere is een bonito, gevangen 

ter hoogte van Portorico op Grand Canaria. 
*De roggen zijn Stingray’s of pijlstaartroggen 
met een zeer gevaarlijke stekel op de staart. 
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7. Lidkaart 
 
 
 
 

 

 
Wil hierbij uw lidkaart vinden. 
 
 
 

 geen kaart? 

 Misschien al gekregen? 

 Geen kaart = niet verzekerd 

 Lidgeld al betaald? ! 

 Bij ongerustheid of twijfel:  
 contacteer even Filip 

 
 
 
 
 

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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8.Voorstelling van onze nieuwe tractor 
coachen 

 

 

 

 

 

Op de clubledenvergadering dd. 5 februari 2016 werden onze tractor 
coachen voorgesteld: bestuurslid Frederic Vanhoutte en Luc Van Impe 
(zie  foto). 

Zij zullen In de toekomst  bij de wedstijden aanwezig zijn, om de 
tracties vlotter en beter te begeleiden. Zij zullen vooral raad geven en 
desnoods inspringen bij moeilijkheden. 

Dank Frederic en Luc! 
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9. ’t Is van (niet) horen zeggen … 
 
 
De vissersbevolking, in het nieuwe De Panne, was zeer gelovig maar ook 
bijgelovig. Hun doen en laten lag op de weegschaal van goed en kwaad, 
van weten en niet weten. Het leven speelde zich voor een groot stuk af 
onder het alziende oog van het Opperwezen en de geestelijkheid. 
In het gekende lied ‘Leve De Panne’, geschreven door pastoor Dequidt, 
wordt dikwijls verwezen naar Hierboven. Denk maar aan : “ Christus 
heeft vissers gekozen tot stichters van d’heilige Kerk” of “…wij moeten 
niet vrezen, want God op ons waakt ”. 
 
Toen mijn grootvader, Alex, gewoon naar het strand ging om zijn netjes 
te ‘ledigen’, vroeg hij altijd een kruisje aan mijn oma. Als kleine jongen 
heb ik dit dikwijls gezien. En ja … dat maakte indruk. 
De bakker verkocht vroeger geen gesneden brood. Met het broodmes 
werd een kruis getrokken op de achterkant van het verse brood. Dan kon, 
na het kruisteken en het gebed, de maaltijd beginnen. En wie moest 
niezen, werd bedacht met ‘ God zegent je … ‘. Hoeveel gebeden en 
aanroepingen zouden de vissersbevolking niet gericht hebben naar hogere 
machten, toen ze in nood waren. Het was vaak hun enige toevlucht. 
 
In de jaren 1950 waren er zelfs plannen om in De Panne een Maria-kapel 
op te richten. Maar dit bedevaartsoord werd nooit gerealiseerd. De 
zondagsmis verzuimen bestond niet. Het was doodzonde en de eeuwige 
verdoemenis van de hel was de straf. Kaarsen branden en op bedevaart 
gaan ,met palmtakjes rond het huis stappen, hoorde hier bij het 
dagelijkse leven , honderd jaar geleden.  
’s Avonds werd de paternoster gebeden ter ere van Moeder Maria. Dat 
was zo de gewoonte. Zij hadden dat thuis zo geleerd en dus deden zij dat 
verder. Wie op oude postkaarten kijkt , ziet beslist talrijke beelden van 
heiligen in het interieur staan. 
Ondanks hun groot geloof en de belofte dat zij niets moesten vrezen, 
waren ze ook bijgelovig. Op zekere middag zat ik naast mijn grootvader 
aan tafel. Terwijl ik wachtte op het eten, begon ik gewoon met mijn mes 
te spelen. Toen ik het mes liet ronddraaien, werd mijn grootvader 
kwaad. Hij beweerde dat ik het geluk uit het huis zou verdrijven … 
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Ooit vertelde hij dat de vissers ’s nachts bang waren van die kleine 
lichtjes op het water. Hij noemde dit de ‘eeuwige kruier’. Terwijl zij in 
het donker wegliepen, hoorden sommigen een stem die hen vergezelde 
Hoe vlugger ze liepen , hoe vlugger de stem sprak. Dit had te maken met 
het materiaal, waaruit hun nieuwe broeken gemaakt werden. Dat ze 
nooit op zeereis zouden vertrekken, als ze een ‘heks’, een spin of een 
zwarte kat gezien hadden, is bij velen bekend. 
Ook afvaren op Goede Vrijdag was uit den boze. 
Wanneer ’s nachts een stuk cement van tussen de dakpannen op de 
zoldering viel, betekende dit  onheil op zee. Ook het kraken van houten 
trappen en meubels was onrustwekkend. 
Het bijgeloof had ook voordelen. Wie dertien broden bij de bakker 
bestelde, kreeg er eentje gratis bij. Het geloof en ongeloof van toen 
klinkt misschien vreemd. Maar geef toe: de oorringen die sommigen 
dragen, altijd dezelfde kledij aantrekken, hetzelfde ritueel bij het 
afvaren, een tattoo links of rechts … 
Soms is er weinig nieuws onder de zon. 
Een kleine tip : bij een bezoek aan het Visserijmuseum te Oostduinkerke 
moet je eens stilstaan bij de afbeelding van Roesschaert, de kwelgeest, 
die het vooral op de vissers gemunt had.  
 
G. Calcoen 
Bronnen : veel van horen zeggen en van hier en daar eens te lezen … 
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10. Clubberichten  
 

1. Nieuws van het bestuur 

 Vanaf 2016 maakt Yves Vandevelde deel uit van het bestuur. Hij is al 
enige tijd clublid-booteigenaar (P 84)  en vervult de functie van 
“elektrieker-logistieke hulp” maar biedt ook administratieve steun aan 
secretaris Filip. Welkom in de club! 
 

 Het bestuur bevestigt dat het tarief voor clublidmaatschap 2016 voor 
booteigenaars € 120,00  gebleven is, voor medevarende en steunende 
leden € 35,00. Ook het bedrag van de tracties is ongewijzigd: € 4,00. 
Ondertussen lopen de betalingen van de lidgelden 2016 en de tracties 
2015 vlot: dank je wel hiervoor. Tip: betaal zo snel mogelijk zodat je 
verzekering actief is en je kunt deelnemen aan de wedstrijden.  
 

 Onze hobby is niet zonder risico’s op kwetsuren. Daarom  hangt er 
sedert kort een EHBO-kast in de loods. Gebruik het goed, draag er zorg 
voor. Hopelijk heeft niemand dit ooit 
nodig! 

 We wensen dat elke booteigenaar een 
veiligheidssticker in zijn boot hangt met 
noodzakelijke gegevens over wie te 
contacteren in geval van nood aan/op 
zee.  De sticker is gratis te verkrijgen 
tijdens de wedstrijden aan de Rampe.  
 

2. Ledennieuws 

We verwelkomen graag volgende nieuwe clubleden: 
* Ronny Serpieters (P87 Zeewolf) en medevarende zoon Bjorn uit 
Koekelare. 
*Jan Haerynck uit Eke (P91 Shalu)  
*Gwendoline Timmerman uit Adinkerke, steunend lid 
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3.   Nieuwe sponsors:  dank voor de sympathieke steun 

 

We zijn verheugd om vijf  nieuwe sponsors te mogen 

voorstellen. 

 Grill - restaurant N’Entree uit De Panne.  Dit 
gezellig restaurant bevindt zich op de hoek van 
de Zeelaan en de Koninklijke Baan en biedt 
lekkere maaltijden aan in een sfeervol interieur 
tegen democratische prijzen. Warm 
aanbevolen! Dank aan Franky en Julie!  

 

 De Broodwinkel, Zeelaan 33 
in De Panne.  
De Broodwinkel is veel meer dan een warme 
bakker, u kunt er ook een koffie drinken of een 
belegd broodje eten, een kleine snack en zelfs 
een warme schotel. De Broodwinkel biedt een 
prima prijs/kwaliteitverhouding voor hun 
producten.  

 

 *Bouwbedrijf Filip Devreker uit Koksijde  
Filip is reeds jaren clublid (P90) en wil 
op deze manier onze club een duwtje in 

de rug geven. 

 

*Promac uit Londerzeel. Promac staat voor PAS 
ROELAND MACHINES en levert machines voor 
bosontginning, brandhout en metaalbewerking. 
Roeland is reeds jaren clublid (P 12 Cougar).  
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 Florishof uit Oostduinkerke: Blanka 
en Wim verwelkomen u graag in hun 
restaurant - brasserie-teamroom met 
aanpalend een sfeervol 
folkloremuseum. Er is non-stop 
keuken van 11 u. tot 20.30 u. 

 

 Ramon Gevelreiniging uit Jabbeke. Dit is 
de zaak van clublid-medevarende Sandy 
Ramon. Hij is specialist in gevelreiniging, 
renovatie en restauratiewerken.  
 
 

We danken deze sympathieke clubvrienden voor de steun en bevelen hen 
van harte aan bij de clubleden en sympathisanten. Meer informatie vind 
je op de websites van de zaken via onze clubsite. 

4. Parkeerkaarten tijdens de viswedstrijden 

We stellen vast dat bepaalde clubleden niet de officiële, geplastificeerde 
parkeerkaarten gebruiken van onze club. We kregen hiervoor een 
opmerking van het parkeerbedrijf Vinci. De volgende keer zullen deze 
personen zeker een contributie moeten betalen dus: neem zelf geen 
kopie maar vraag aan Camiel of iemand anders van het bestuur om een 
ORIGINELE GEPLASTIFICEERDE parkeerkaart. “Een verwittigd Pannevisser 
is er twee waard!” 

5. Overlijden 

Met droefenis vernemen we het overlijden van mevrouw Monique 
Debruyne op 29 april laatstleden.   
Zij is de moeder van bestuurslid Frederic Vanhoutte en is op 61-jarige 
leeftijd, omringd door haar kinderen, zachtjes ingeslapen.  
In naam van heel de club biedt het bestuur Frederic en de ganse familie 
haar oprechte deelneming aan en wenst hen veel sterkte.

mailto:info@ycdp.be


YCDP gazette 

 
 

 
Yachting Club De Panne vzw, Woestijnstraat 7, 8660 Adinkerke. Ondernemingsnummer BE 0821 674 528    
Vestigingseenheid 9.004.919.608.Voorzitter:  Hans Lowagie . Secretariaat : Filip Claes, St.- Elisabethlaan 33,  8660 
De Panne. Tel: 0472 400 530. mail: info@ycdp.be. website: www.ycdp.be   Bank: BE 30 2800 4979 7211  editie  
2/2016 mei juli 2016 
 

21 

 

11. Reglement van inwendige orde  

De Raad van Bestuur heeft, na de leerrijke clubledenvergadering begin 
februari, het reglement van inwendige orde of clubreglement van de club 
voor 2016 vastgelegd. Het kan geraadpleegd worden op de website en is 
te lezen in onze loods. Het is belangrijk om dit goed te kennen en ook toe 
te passen, want wie lidgeld betaalt, engageert zich automatisch om deze 
afspraken te respecteren. Dank bij voorbaat.  

 
 

Wie zijn we? 
 
Onze bloeiende vereniging, opgericht in 1972, verenigt mensen met een passie en liefde 
voor de zee en streeft naar een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij.  Wij 
willen op vlak van toerisme en cultuur een folkloristische en maatschappelijke 
meerwaarde creëren. Wij zijn naast het zeevissen actief op vlak van duiken, jetski, 
waterski, recreatief varen en reddingsdienst op zee. Een gedeelde hobby, teamspirit en 
respect voor de natuur gaan bij ons hand in hand. YCDP vzw is een open vereniging met 
een dynamisch bestuur en een actief ledenbestand. Een goede samenwerking, 
verstandhouding en open dialoog met andere verenigingen, overheden en partners is voor 
YCDP vzw minstens even belangrijk.  
Dit reglement van orde is aanvullend op de bepalingen, zoals vermeld in de statuten van 
de vereniging. 
 

1. Lidmaatschap 
 

 Iedereen kan toetredend lid worden van YCDP vzw. Veiligheid op zee en op strand, 
respect voor de natuur en het materiaal van de club is echter een absolute 
voorwaarde. 

 Door uw lidmaatschap bij Yachting Club De Panne vzw bent u ook automatisch lid 
van de vzw "Vlaamse Vereniging voor Watersport" of kortweg "VVW Recrea".    
Hieronder een opsomming van de voordelen die het lidmaatschap bij VVW biedt. 

* Wedstrijden: recreatief of competitief 
* Per gezin ontvangt u gratis het maandblad "Varen". 
* Ondersteuning bij het aanvragen van nautische documenten zoals vlaggenbrief, 
internationaal certificaat voor de pleziervaart, examen Belgisch vaarbewijs / 
stuurbrevet... 
* Raad in verband met vereiste documenten bij aanschaf van  een boot, nieuw of 
tweedehands 
* Toegang tot de VVW club in de jachthaven van Nieuwpoort, waar u terecht kan 
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voor een drankje en een hapje tegen democratische prijzen  
* Cursus- en opleidingsmogelijkheden in de watersport 
* Als VVW-lid krijgt u 10 % korting wanneer u inschrijft aan de Vlaamse 
Motorvaartschool vzw of de Vlaamse Zeezeilschool Nieuwpoort 
* Informatie over watersportmanifestaties, bootshows (ook toegangskaarten met 
reductie), producten... 

 Leden vanaf 65 jaar zijn 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. 

 Wie lid wil worden moet een opleidingstraject volgen waarin o.a. veiligheid en 
respect voor materiaal aan bod komen. Na deze korte opleiding geeft een 
bestuurslid de toelating om lid te worden. Deze procedure is vooral van toepassing 
voor booteigenaars. 

 Steunende leden zijn steeds welkom. Het bestuur raadt elke medevarende sterk 
aan om zich lid te maken zodat ze van de clubverzekering kunnen genieten. De 
tarieven van alle vormen van lidmaatschap vindt je op de website www.ycdp.be.  

 Het lidgeld wordt betaald voor eind MAART van het lopende jaar. Na deze datum 
wordt er een toeslag aangerekend. 

 Bij niet betaling van lidgeld en/of tracties (zie verder) wordt het gebruik van de 
tractor en de infrastructuur geweigerd.  

 Bij het clubblad “de Pannevissersgazetje” worden periodiek een overzicht gegeven 
van de verschuldigde tracties met een uitnodiging tot betaling. Onder een tractie 
wordt verstaan: één 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. 

 De Raad van Bestuur kan autonoom beslissen om een toetredend lid te weigeren 
tot de club of uit de club te zetten. Deze beslissing wordt na rijp beraad genomen 
en gemotiveerd en aangetekend betekend aan de betrokken persoon. Dit kan 
bijvoorbeeld bij het doelbewust berokkenen van schade aan de club of aan leden 
van de Raad van Bestuur, zowel materieel als niet materieel. 

 Wie zich lid maakt engageert zich om zich aan alle wettelijke reglementeringen te 
houden. 

 Het betalen van het lidgeld impliceert dat het lid / toegetreden lid zich 
automatisch akkoord verklaart met  alle bepalingen van het op dat ogenblik 
geldende reglement van inwendige orde en dat hij zich engageert om deze 
bepalingen te respecteren, zowel naar de geest als naar de letter. 

 
!!!!! Noodnummers opbellen bij elke vorm van defect/problemen met de tractoren:  deze 
vindt je uitgehangen in de loods. Steek deze nummers direct in je gsm, evenals het 
nummer van de brandweer van De Panne en de MRCC. Gebruik de veiligheidssticker, ter 
beschikking gesteld door het Bestuur. 
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2. Gebruik van de infrastructuur   
 

 Alléén leden en toegetreden mogen gebruik maken van de infrastructuur van de 
club. Dit betekent concreet dat enkel wie lidgeld betaalt de tractor mag bedienen. 
Dit is van essentieel belang voor een goed en correct gebruik van de tractoren en 
onze inrichting. De booteigenaars zijn mede verantwoordelijk dat deze afspraak 
wordt gerespecteerd. 

 De tractor mag enkel gebruikt worden door een lid van de club en 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 tractor omkeren zodat niet voorwaarts in 
het water wordt gereden want al dit opspattend water bezorgt heel wat schade 
aan de tractor.  De boot wordt nu achteruit in zee geduwd, met een maximum 
diepte van 30 cm gemeten aan de voorste wielen van de tractor.  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 opkomend tij !!!!.   Denk eraan : zonder tractor ben je 
hulpeloos verloren en breng je schade toe zowel aan je eigen boot als aan die van 
de tractor.  Kom je toch in de problemen : direct je remorque/trailer van de 
tractor afkoppelen, de tractor terug op het droge rijden en je boot terug van de 
aanhangwangen laten drijven.   Zo ben je best de situatie meester en kan je in 
alle rust alles evalueren en herbeginnen zonder dat er paniek en schade ontstaat. 

 Gelieve de motor van de tractor ononderbroken te laten draaien voor de ganse 
duur van de tractie op het strand, m.a.w. NOOIT stilleggen tussen de hoog- en 
laagwaterlijn !!  Dus ook niet als de tractor stilstaat aan de waterlijn bij het 
takelen (= optrekken) van de boot. 

 Potje breken, is potje betalen : bij breuk of schade aan de tractor zal de graad 
van verantwoordelijkheid door het bestuur besproken worden en kan een boete 
opgelegd worden die tot het volledige bedrag van de herstellingsfactuur 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, batterijsleutel, lichten en motor na gebruik onmiddellijk afzetten. De 
tractoren dienen na gebruik  en loskoppeling van de remorque/trailer, uitsluitend 
voor de bergingscabine geparkeerd te worden. 

 Ieder toegelaten gebruiker van de tractor dient zich te vergewissen van het 
brandstofpeil voor het uitvoeren van de tractie . 

 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 
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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 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. Wie dit niet doet zal geconfronteerd worden met 
een dubbele tractiekost. 

 De waterslang om de boten af te spoelen moet na gebruikt terug opgerold worden 
in de bergingscabine. 

 De bergingscabine moet steeds afgesloten worden, de knop voor de luchtafzuiging 
afgezet 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. 

 De club stelt twee “tractorcoachen” ter beschikking van haar leden. Deze 
tractorcoachen, waarvan de namen uithangen in de loods en staan vermeld op de 
website, begeleiden en adviseren de leden bij het correct gebruik van de 
tractoren. Zo nodig geven zij ook duidelijke instructies ter zake, die onverminderd 
door de leden worden gevolgd. Ze kunnen ook gecontacteerd worden voor raad en 
bijstand buiten de wedstrijden. 
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3. Bij viswedstrijden 
 
3.1. Algemene bepalingen 
 
Het niet naleven van onderstaand reglement heeft sanctionering en of uitsluiting tot 
gevolg. 

1. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per persoon 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. De regel is van 
9.à u. tot 15.00 u. Zodra het eindsignaal 
gegeven is mag  niet meer ingeworpen 
worden en moeten de werphengels 
opgehaald worden.  

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 
bovengenoemde 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. Ook via de 
website wordt up-to-date informatie gegeven. 

6. Per boot mogen zes visklare hengels meegenomen worden.  Het aantal 
medevarenden is onbeperkt. Geen enkel reservehengel mag meegenomen worden. 

Aan elke hengel hangen drie 
haken.  Een pudder en 
kunstaas zijn verboden. 

7. Er mag tijdens de 
wedstrijden per boot 
maximum één reserve-molen 
aan boord worden 
meegenomen, dus geen 
reservehengels. Elke 
booteigenaar laat vooraf zijn 
boot controleren door een 
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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 minimumlengte hebben zoals wettelijk voorzien. Ondermaatse vis 

wordt niet aan land gebracht.  Pietermannen tellen niet mee en mogen zeker niet 
tussen de andere vis aangeboden worden !!  Denk aan de veiligheid van de wegers, 
een prik 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. 

18. Het bestuur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en / of 
beschadiging aan persoonlijk materiaal. 

19. De deelnemers aan de wedstrijden 
engageren zich om zich te schikken naar 
de vigerende wetgeving voor de visserij, 
scheepvaartsreglementen en 
verzekeringen.
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3.2. Specifieke bepalingen voor vrije wedstrijd 
 
- Bij de vrije wedstrijd mag met alle soorten aas gevist worden ook kunstaas is 
toegelaten. Een pudder is verboden op straffe van declassering. 
- Er mag overal gevist worden met maximaal 6 hengels, totaal 18 haken.  
- Begint om 9 u. en eindigt om  15 u., de boten moeten wel om 15 u.  terug  aan de 
waterlijn zijn! 
- Elke maatse vis telt mee met uitzondering van makreel, horsmakreel en pieterman 
- De weging gebeurt direct na het vissen 
- De wedstrijd telt niet mee voor het kampioenschap 
- Het totaalgewicht bepaalt de uitslag 
- Alle vissen moeten voldoen aan de wettelijke minimummaat, vissen niet vermeld op de 
lijst minimummaten moeten voldoen aan de clubmaat = 20 cm. 

 
 
3.3. Specifieke bepalingen voor makreelwedstrijd 
 
- Per boot mogen twee visklare hengels meegenomen worden.  
- Het aantal medevarenden is onbeperkt.  
- Geen beperking in aantal haakpluimpjes per heng! 
- De makreel moet de minimum maat van 30 cm hebben. 
- De makreel moet ontdaan zijn van de ingewanden (moeten gegut zijn). 
- Alleen het totaalgewicht van de vangst wordt in rekening gebracht. 
- Horsmakreel telt niet mee. 
- Men vertrekt om 10 u stipt vanop het strand en men moet om 14 u terug op het strand  
   liggen met de boot.  De weging gebeurt om 14.30u. ( richtinggevende tijdstippen; 
worden per jaar bepaald). 

  

 

4. Aanwezigheidsgraad van bestuursleden 
 
Opdat we meer en meer moeten kunnen rekenen op alle bestuursleden wordt ‘50 % 
aanwezigheid’ verwacht voor de bestuursleden.  Bestuursvergaderingen /viswedstrijden/ 
kersthokje/souper/alle andere activiteiten tellen allemaal mee als een aanwezigheid.   
De balans zal regelmatig opgemaakt worden en wie niet voldoet aan deze criteria zal op 
het einde van het werkjaar niet meer als bestuurslid voor het volgend jaar worden 
opgenomen.    
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12. Onze sympathieke sponsors – deel 2 
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13. Uitnodiging tot de tweede wedstrijd 
van het clubkampioenschap 2016 op 

zaterdag 21 mei 
  
Graag nodigt het bestuur iedereen uit tot de tweede viswedstrijd voor 
het clubkampioenschap YCDP vzw die doorgaat op zaterdag 21 mei 
2016 van 9 tot 15u.    
De inschrijvingen voor deze wedstrijd (5 euro/persoon) gebeuren ’s 
morgens vanaf 7 uur tot 8.15u. Verse koffie en lekkere boterkoeken staan 
voor jullie klaar. Vanaf 8.15u gaan de boten in zee zodat we stipt de 
wedstrijd kunnen starten.   
Hou rekening met de begeleiding en tips van de tractorcoachen op het 
einde van de wedstrijd als de boten terug aan land gekomen. 
De visweging gebeurt omstreeks 15.30 u. à 16 u., waarna de 
prijsuitreiking volgt.  
Aandacht voor parkeerplaats: gratis in het P. Bortierplein, zonodig in de 
aanpalende straten, en mits het duidelijk aanbrengen van een speciale 
ORIGINELE parkeerkaart van de club vooraan in je wagen. Dergelijke 
kaart kun je steeds vragen aan Camiel of Dirk. Gelieve hiermee rekening 
te willen houden zodat u niet geconfronteerd wordt met 
retributiebonnen, die je zelf zal moeten betalen.  
 
AANDACHT VOOR ZEEBAARS: Wat de visbeperkingen betreft, wil ik 
meegeven dat zeebaars teruggezet moet worden en niet meetelt voor de 
eerste 2 wedstrijden. 
 
Tot slot nog even in herinnering brengen dat u niet kunt deelnemen aan 
de wedstrijd als uw tracties voor 2015 en uw lidgeld voor 2016 niet zijn 
betaald.  Bij slecht weer wordt de wedstrijd verplaatst naar zondag 22 
mei of anders naar het volgend weekend.   
Hou steeds de website in het oog voor updates. 
 

 Ter herinnering: makreelwedstrijd en kippenfestijn op zaterdag 9 

juli – je krijgt nog een aparte uitnodiging. 
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Afspraak: we 

verzamelen om 8.30u 
in de Dynastielaan met 

de boten. 

14. Zeewijding op zondag 3 juli:  we 
hebben jullie medewerking hard nodig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vraag van ons gemeentebestuur (overlapping met zeewijding van 
Koksijde) is de zeewijding van De Panne verplaatst naar zondag 3 juli 
2016. 

Aandacht: We willen met onze club ons beste beentje voor zetten dus 
hebben we veel helpende handen nodig. Hou deze datum vrij zodat we 
met ZOVEEL MOGELIJK BOTEN kunnen deelnemen aan de 
optocht dwars door onze mooie kustgemeente. Iedere 
booteigenaar die nog geen clubvlag voor op de boot heeft 
kan gerust één vragen aan Camiel. Aan de booteigenaars 
vragen we ook op de gele polo van de club te dragen. 

We vragen aan alle Pannevissers die in juni gaan vissen om 
10 pladijzen te bezorgen aan Theo. We willen zo aan 100 stuks 
komen, bedoeld voor een privé visbakking voor de genodigden aan de 
receptie / de leden van onze club. 

Dank op voorhand, meer informatie volgt nog. Op de clubwebsite vind je 
meer info over het programma van de dag. 
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15. Vissers gestorven op zee  /  Hulde aan 
de vele Pannenoars die gestorven zijn op 

zee 

 
Artikel opgemaakt door Jose Decoussemaeker, waarvoor hartelijk dank. 
  
Vroeger waren de vissers van De Panne/Adinkerke allemaal familie van 
elkaar. Of ze nu in den Oosthoek (Kerkepanne), de Pannewijk ('t Dorp), 
de Duinhoek, de Zwartenhoek of 't Veld woonden, het maakte niet uit. Ze 
hadden het hard om te overleven met grote families in kleine 
vissershuisjes. Veelal was er grote armoede en ellende en hadden daarbij 
een zeer gevaarlijk beroep (o.a. IJslandvaart). Ze hadden quasi allemaal 
familieleden die achtergebleven waren op zee. Deze familienamen komen 
natuurlijk nu nog frequent voor in onze gemeente.  
Vele echte Pannenoars zijn afstammelingen van die vissers. 
 
Pas rond 1870 is er verandering gekomen mede door de opening van het 
station van Adinkerke. Dan werden in De Panne Dorp de eerste vier hotels 
gebouwd. De aanloop naar het toerisme was gestart. Van dan af 
verbasterde ook ons bestand familienamen. 
 
In het kader van de nieuwe zeewijding op 3 juli 2016 hebben we een lijst 
opgesteld van de namen van deze vissersfamilies. We hebben twee 
periodes onderscheiden.  
De zuivere vissersgemeenschap vóór WO I: nl de 19de eeuw met nog veel 
IJslandvaarders op zeilschepen. Daarna de moderne vissersgemeenschap 
na WO I waarbij veel Pannevissers uitgeweken zijn naar Nieuwpoort en 
vooral Oostende en gewerkt hebben op modernere vissersboten. 
 
In die eerste periode hebben ongeveer een 100-tal namen van 
IJslandvaarders gehad in De Panne/Adinkerke. Daarvoor kunnen we 
terecht bij de twee dikke boeken van Johan Depotter. Hij stelde een 
beschrijving op van meer dan 970 Vlaamse IJslandvaarders die tenminste 
één keer aanmonsterden voor een reis naar IJsland aan boord van een 
Duinkerkse of Grevelingse galette. (1) 
Door het feit dat de meeste vissers één of meermaals hebben 
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deelgenomen aan de IJslandcampagnes is deze lijst representatief voor 
de namen van onze P-vissers. De kustvissers waren immers meestal 
gewezen IJslandvaarders die met het aldaar verdiende geld een eigen P-
bootje kochten. 
Uit de volledige lijst hebben wij een extract gedistilleerd voor De 
Panne/Adinkerke : nl 292 IJslandvaarders uit De Panne waarvan er 31 
gestorven zijn op zee (=10%).  
Voor geheel de kust zijn er dat 129. (2). 
Er zijn  ongetwijfeld nog enkele vissers meer gestorven in deze periode 
want de zuivere kustvissers die nooit naar IJsland gereisd hebben zijn 
niet opgenomen in deze lijst. Voor onze kust zijn ook vissers omgekomen 
o.a. in stormweer. 
 
De families Lambrecht en Viaene zijn de kampioenen voor de meeste 
IJslandvaarders met dezelfde familienaam nl tien (niet noodzakelijk 
directe familie). Meerderen hebben meer dan één tocht ondernomen. 
In de volgende familienamen zijn er minsten vijf IJslandvaarders 
geweest: Lambrecht, Viaene, Maes, Vanhove, Verbanck, Vileyn, Calcoen, 
Popieul, Zwertvaeger, Blondé, Dewitte, Lambregt, Vanhoutte, Beyen, 
Brysse, Gonsaeles, Legein en Lenaers (in volgorde van het aantal) 
 
Na deze eerste roemrijke IJslandvaartperiode werd nog steeds gevist in 
de Noordzee. Ook hier zijn veel verdrinkingen te noteren. Vooral na WO II 
betreuren we een verschrikkelijk aantal aanvaringen op zeemijnen, 
meestal met volledige bemanning aan boord als gesneuvelden (4, 5 of 
meer). Zo zijn er in de volledige Vlaamse visserij, sinds 1946,  173 
scheepsrampen te betreuren met een Belgisch vissersvaartuig. Hierbij 
hebben 157 opvarenden het leven verloren bij het vergaan. Daarbij 
komen nog talrijke andere dodelijke arbeidsongevallen, over boord 
geslagen opvarenden en slachtoffers van branden en ontploffingen die 
hier niet meegeteld zijn. (3) 
 
Over deze periode hebben we geprobeerd een tweede lijst op te stellen 
beperkt tot vissers van De Panne/Adinkerke vanaf 1919. De hoofdbrok is 
overgenomen uit de lijst opgesteld door Lucien Vanneuville. (4) 
De Vanneuville lijst loopt over de periode 1940-1995. Mits diverse andere 
losse bronnen werd deze lijst aangevuld tot heden en ook voor de 
interbellumperiode + enkele niet-beroepsvissers.(in 't rood bijgevoegd). 
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Deze lijst werd geconfronteerd met de collectie "bidprentjes" van het 
NAVIGO-Visseriijmuseum. (In 't groen bijgevoegd).  (5) 
 
Zo komen we tot ongeveer 70 vissers die in die periode na WO I 
gestorven zijn op zee (dus vanaf 1919) 
 
Onderaan dit artikel vind je een lijst gesorteerd op datum ongeval. 
 
Op deze lijsten staan ook de namen van de boten en het totaal aantal 
omgekomen vissers. De meeste rampen zijn niet te wijten aan de storm 
maar aan zeemijn aanvaringen 
(In deze lijst zijn mogelijk vissers niet opgenomen die weliswaar niet 
afkomstig zijn van De Panne maar wel hun beroep uitgeoefend hebben, 
gewoond hebben in De Panne of begraven zijn in De Panne. 
 
Vermoedelijk is dit nog niet de volledige namenlijst. Daarom verzoeken 
we iedereen om deze lijst bij te werken? 
Stuur een mailtje met uw aanmerkingen naar 
jose.decoussemaeker@gmail.com. Zonodig kun je hem ook contacteren 
op tel 0476 26 56 85.  
 

Het volledig artikel vind je in de digitale nieuwsbrief “De Bliedemaker”. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1):  In 2011 heeft Johan Depotter een lijvige studie gepubliceerd over de de Vlaamse IJslandvaarders 
van 1835 tot 1938: "Onze IJslandvaarders" ISBN 978 90 382 1873 1 (deel 1) en ISBN 978 382 1816 8 (deel 
2) Dit meesterwerk is natuurlijk aanwezig in de bib van De Panne. 
Lees ook: http://voorlaatste.blogspot.be/2015/11/onze-ijslandvaarders-een-meesterwerk.html 
 

(2): Uit bovenstaande studie kwam een uittreksel van 129 vissers die niet terug gekomen zijn van hun 
 IJslandreis. Sedert 2010 staan hun namen gebeiteld in de erezuil op het erepark aan de ingang van 
het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 
. 
(3): blog van het Vlaamse Visserijblad jan 2015:  
http://voorlaatste.blogspot.be/2015/01/naar-de-170ste-scheepsramp-in-de.html 
In het boek ’75 jaar onderzoeksraad voor de zeevisserij’ berekende rijkscommissaris Carly dat er 
tussen 1927 en 2000 niet minder dan 325 dodelijke slachtoffers te betreuren vielen aan boord van 
Belgische vissersvaartuigen. 
 
(4): In 2012 heeft Jan Huyghe het boek uitgegeven "Zeeman van de Westkust": eigen beheer, wettelijk 
depot: D/2012/6960/2.  
Hieraan is een uitgebreide namenlijst bijgevoegd van 1.633 vissers van de Westkust (1940-1995) 
opgesteld door IJslandvaarder Lucien Vanneuville uit Oostduinkerke. 
  
(5): Collectie "Bidprentjes" van het NAVIGO-Visserijmuseum te Oostduinkerke bij Kaat Vandoorne. 
Deze collectie is men bezig op te slaan op een website. 
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16. Lijst van overleden vissers van De 
Panne – Adinkerke sinds WO I 
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TWEE VRAGEN 
 
1. Graag jullie hulp  om de lijst te vervolledigen en te corrigeren waar 
nodig.  Stuur een mailtje met uw aanmerkingen naar 
jose.decoussemaeker@gmail.com. 
 
2. We willen graag deze helden eren ter gelegenheid van de zeewijding 
op 3 juli en daartoe de familie van de overledenen uitnodigen. We 
beschikken echter niet over deze gegevens.  Ook hier is jullie hulp van 
harte welkom. Stuur een e-mail naar Filip Claes via info@ycdp.be of 
filip.claes5@telenet.be. Postadres: St. Elisabethlaan 33 – 8660 De Panne. 
Zonodig kan je hem ook bereiken via 0472 400 530. 
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17. Onze sympathieke sponsors – deel 3 
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18. Ledenlijst  
 

 

 BOOTEIGENAARS   1 MEI 2016 

Janssens Geert Veurne P 1 SYJARO 1 

Vieren  Mark  De Panne P 2 

Nowe Jacky  Koksijde P 5 KOFTJE 

Ceron  Charlemagne Theo Adinkerke P 6 

Lowagie Hans Adinkerke P 7 

Vanderbrigghe Camiel De Panne P 8 

Regheere Lieven Alveringem P 11 Skippi 

Pas Roeland Koksijde P 12 COUGAR 

Samyn Jean-Paul  Koksijde P 13 

Dekien Johan De Panne P 14 Mikajo 

Ingouf Christian Koksijde P 18 

Vanhalewijn  Yves  De Panne P 20 VRAC   

Vermeulen Steve De Panne P 21 MALIBU 

Lycke  Luc  Koksijde P 24 Scorpio 

Geerardyn Rudy Oostduinkerke P 25 WULLIE 

Sobry Mike Koksijde P 27 WOLF 

Delaere  Patrick Adinkerke P 30 GABY 

Dolfen Franky Adinkerke P 31 Do 

Annys Pascal Adinkerke P 32 ZEEWIND 

Lust  Marnix  Koksijde P 35 

Hertsens Willy Antwerpen P 36 KIRISKE 

Tourlousse Roger Koksijde P 38 MAREMI 

Verschueren  Jan  Kapelle o/d Bos  P 40 ROJA 

Luyssen Francis  Adinkerke P 42 NOEMIE 

Dorne Gino Koksijde P 45 

Verschoore Floris Veurne P 47 HI 

Bourgeois Willy Koksijde P 50 
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Cremmery Koen Houthulst P 52 BEAU SILLAGE 

Geerardyn Vincent De Panne P 53 THESMAEYN 

Lowagie  Peter De Panne P 54 THE KING 

Queldry Christof Menen P 60 ORKA 

Jansen  Dirk De Panne P 61 LEELOE 

Vanhoutte Frederic Adinkerke P 65 BIBOULE 

Gonzalez Richard Comines / 
FRANCE 

P 66 

Dedrie Jean-Pierre De Panne P 69 MOBY DICK 

Kaeyaerts Emmanuel De Panne P 70 LENA 

Bourgeois Henri  Ganshoren P 72 PILOU 

Vanhee  Marc  Vlamertinge  P 74 

Buys  Waldo Adinkerke P 76 FOX 

Arnoys Gregory De Panne P 77 ANGELINA 

Van Impe Luc Houtem P 81 

Cremmery Guido Veurne P 83 SARON 

Vandevelde Yves Nieuwpoort p 84 MARLEN  

Van Den 
Bosschelle 

Nick Nazareth P 85 La Arca 

Mahieu Yves De Panne P 88 WOLF 
Serpieters Ronny Koekelare P 87 

Debergh Freddy De Panne P 89 BONITO 

Devreker Filip Koksijde P 90 

Harinck Jan Nazareth P 91 

Side Shore 
Surfers  

De Bevere Willem Koksijde P 94 
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MEDEVARENDE EN 
STEUNENDE LEDEN   

Dirk Allemeersch De Panne 

Waldo Buys De Panne 

Berend Buys De Panne 

Kurt Buys De Panne 

Filip Claes De Panne 

Brian Coopman  Pervijze 

Norbert Cremery Adinkerke 

Roland David De Panne 

Veerle De Gryse De Panne 

Viny De Vuyssere Adinkerke 

Thierry De Vuyssere Adinkerke 

Franky De Wandel St. Lievens Houtem 

Ronny Debruyne De Panne 

Marianne Deceuninck De Panne 

Jurgen Demeulenaere Torhout 

Mike Derijcke De Panne 

Jan Desiere Adinkerke 

Danny Deschuymere De Panne 

Luc DHondt De Panne 

Nico Heems Meerbeek 

Maurice Huyghe De Panne 

Maurice Heirwegh De Panne 

Frank Imhof De Panne 

Roger Lowagie  Veurne 

Hugo Mertens De Panne 

Ann Nouwynck Oostvleteren 

Paul Pallemans Kapellen 

Walter Peelman De Panne 

Gino Provoost Adinkerke 

Wim  Pynebrouck  Veurne 
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 Marc Queldry Roesbrugge 

Lieve Recour-Demeulemeester De Panne 

Sandy Ramon Jabbeke 

Johan Samyn De Panne 

Danny Schockaert St. Lievens Houtem 

Kevin Schockaert De Panne 

Ronny Serpieters Koekelare 

Gwendoline Timmerman Adinkerke 

Serge Timmerman  Veurne 

Geert Timperman De Panne 

Peter Vanelverdinghe Veurne 

Franky Vanwachtendonck Adinkerke 

Erik Vits Brasschaat 

Danny Vynck  Nieuwpoort 
 

mailto:info@ycdp.be


YCDP gazette 

 
 

 
Yachting Club De Panne vzw, Woestijnstraat 7, 8660 Adinkerke. Ondernemingsnummer BE 0821 674 528    
Vestigingseenheid 9.004.919.608.Voorzitter:  Hans Lowagie . Secretariaat : Filip Claes, St.- Elisabethlaan 33,  8660 
De Panne. Tel: 0472 400 530. mail: info@ycdp.be. website: www.ycdp.be   Bank: BE 30 2800 4979 7211  editie  
2/2016 mei juli 2016 
 

43  

mailto:info@ycdp.be

