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Beste clubvrienden, 
 
 
De zomer was de beste sedert 
10 jaar en die zomer  is nog 
rustig aan het uitbollen met 
een mooi nazomertje.   Onze 
activiteiten waren ook heel 
intens met telkens een mooie 
opkomst. 
 
Samengevat was er de 
makreelwedstrijd met heel 
veel makreel op de wedstrijd 
alsook een  heel geslaagd 
kippenfestijn met meer dan 
100 leden, familie en sympathisanten.  We waren fier dat we heel wat 
gemeenteraadsleden mochten ontvangen alsook met het verschijnen 
van een heel mooi artikel in Het Wekelijks Nieuws.    
 

 

VOORWOORDJE 



YCDP gazette 

 
 

oktober 2013 
 

3 

Ook de vrije 
wedstrijd was een 
hele leuke 
zomeractiviteit met 
een gezellig 
onderonsje na de 
wedstrijd.   Eind 
augustus trokken we 
de zondagmorgen 
met 5 boten naar de 
zandbank voor Malo 
samen met heel wat 
(zeil)bootjes van 
Oostduinkerke.  Een 
prachtige uitstap, 
een unieke ervaring voor iedereen.  Ook in juli werd deze zandbank al 
bezocht door enkelen van onze club.    
 
Tot slot was er vorige week de derde wedstrijd voor het 
clubkampioenschap en het wordt nog een hele spannende strijd op 
onze laatste wedstrijd van 19 oktober tussen Freddy Debergh, Pascal 
Annys en Filip Devreker. 
 
Om nog eens na te genieten van al dit moois nodig ik iedereen uit om 
onze website te bezoeken en alle foto’s van de diverse activiteiten te 
bekijken. 
Het jaar wordt traditioneel afgesloten met onze souper die doorgaat op 
vrijdag 22 november in “La Grande Mare" in Bray-Dunes.  Schrijf dit 
zeker in je agenda zodat we allen samen het mooie jaar 2013 kunnen 
vieren en afsluiten. 
 
Tot slot nog een dankwoordje voor iedereen die zich heel hard inzet 
voor onze club, dank zij deze mensen bloeit onze club meer dan ooit. 
 
Graag bijzondere aandacht van IEDEREEN voor een belangrijk bericht 
vanwege het Bestuur (na dit voorwoord). 
 
Groeten, 
 
Hans 
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Bericht van het bestuur :  
Aandachtspunten i.v.m. respect voor 

het clubmateriaal en netheid rond onze 
loodsen. 

 

 
Lid zijn van  Yachting Club De Panne betekent voor al onze leden 
alleen maar heel grote voordelen.    
Dankzij onze erkende schuilhaven en het bestaan van een stevige 
vereniging met een goed bestuur en goeie infrastructuur (o.a. 
meerdere traktoren)  geven wij aan iedereen de kans om op een heel 
efficiënte, gemakkelijke en comfortabele manier in zee te trekken.   
Geen verre verplaatsingen naar een haven zoals Duinkerke of 
Nieuwpoort waar iedereen individueel zijn plan moet trekken, veel 
sociale contacten waar iedereen elkaar zijn naam kent, een individuele 
sleutel om vrij het materiaal te kunnen gebruiken van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat, een bestuur die ervoor zorgt dat er niets te kort is 
en de club gezond blijft, enz ….    
Het bestuur doet daarbij grote inspanningen om dit alles in goeie banen 
te leiden en wil heel graag via de gemeente en andere instanties nog 
meer bereiken. 
Daar tegenover vragen wij aan al onze leden om respect op te brengen 
voor onze vereniging en bepaalde punten van de inwendige orde binnen 
de club te respecteren.   

 

1. Reeds twee nieuwe traktoren werden de laatste jaren 

aangeschaft en die zouden we graag in goeie staat behouden.   

Daarom nog eens een oproep aan iedereen, kom je als laatste uit 

zee, spoel dan de traktor zorgvuldig af en plaats hem terug in de 

loods.  Er is nu trouwens een waterleiding tegen de poort 

geplaatst om het jullie nog gemakkelijker te maken.  Het 

verplicht afspoelen van de traktoren gaan we terug op de agenda 

van de statutaire vergadering van februari brengen en samen een 

standpunt uitwerken om dit pijnpunt van de baan te helpen. 
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2. Na gebruik van het clubmateriaal, alles weer netjes 

binnenzetten, waterslang weer oprollen en poort afsluiten. 

 

3. Is er iets kapot dat zo snel mogelijk hersteld moet worden opdat 

leden na jou ook op zee zouden kunnen vertrekken, verwittig 

onmiddellijk iemand van het bestuur. 

 

4. Hou de omgeving rond onze loodsen proper.   Gooi alle afval in de 

vuilbakken en laat niets achter op het strand, wij willen niet in 

verband gebracht worden met sluikstorters.   Ook op zee vragen 

wij respect voor de natuur dus geen blikjes, sigarettepakjes en -

peukjes, krantenpapier, allerlei plastiek over boord gooien.    In 

de loods staat onze vuilbak klaar, buiten de loods de 

ondergrondse vuilbak van de gemeente, daar hoort ons afval thuis 

en nergens anders  !!   

 

5. Laat ook geen visresten achter en ga die ook niet delven in het 

zand. 

‘Respect hoeft niet veel tijd te kosten, maar de 

echo van je inzet duurt eindeloos’ 
 

       In naam van het bestuur, 

       Hans Lowagie   
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VERSLAG VAN DE MAKREELWEDSTRIJD 
13 JULI 2013 
 

 
Op zaterdag 13 juli 

organiseerde Yachting 

Club De Panne, beter 

bekend als de 

Pannevissers, voor de 

5de maal op rij hun 

jaarlijkse makreelwedstrijd 

met daaraan gekoppeld 

hun strandfeest op de 

Rampe in De Panne. 

 

20 boten, goed voor 40 

vissers, kozen om 11u het 

ruime sop om op een rustig kabbelende zee gedurende 4 uur op zoek te 

gaan naar een grote makreelvangst. Juli is trouwens gekend als topmaand 

wat makreel betreft en dit jaar was dit niet anders. 

 

Bij aankomst op de rampe werd vanaf 15 uur alle makreel netjes gewogen 

en gecontroleerd op de Belgische minimummaat die 30 cm bedraagt. Ook 

menig toerist kwam de mooie 

visvangst bewonderen. In totaal 

werden 794 makrelen gevangen 

voor een gewicht van 203,4 kg. De 

winnaar van de wedstrijd was de 

voorzitter van de club, Hans 

Lowagie met 174 vissen en 44,130 

kg, gevolgd door zijn broer Peter 

Lowagie met 113 vissen en 28,700 

kg. Theo Charlemagne 

vervolledigde het podium met 113 

vissen en 27,190 kg.  
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Het tweede deel van de dag kon starten en om 17.30u werd de gratis 

cavabar voor alle leden/familie/sympathisanten geopend. Met méér dan 

130 genodigden, waaronder onze burgemeester Ann Vanheste en 

schepenen Ann Woestijn, Arne Debaeke en Christophe Delrive, die een 

glaasje kwamen drinken, werd er nog gretig nagekaart over de wedstrijd en 

overlegd over al onze 

toekomstplannen. 

 

Ondertussen waren de 

kippen aan het spit klaar en 

kon iedereen aan tafel 

schuiven om met volle 

teugen te genieten van het 

kippenfestijn. De avond 

werd onder luid 

enthousiasme van al onze 

leden afgesloten met de 

prijsuitreiking van de 

wedstrijd en werd 

Christophe Delrive nog eens bedankt voor het opnemen van het peterschap 

voor YCDP. 

 

Besluit: het was een prachtige dag voor de club en haar enthousiaste leden 

én voor De Panne! Dank aan iedereen die hieraan meegeholpen heeft! 
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Uitslag van de 
makreelwedstrijd 
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VERSLAG VAN DE DERDE WEDSTRIJD  
21 SEPTEMBER 2013 

 
Onze derde wedstrijdstrijd van het clubkampioenschap  had plaats op 
zaterdag 21 september.  
 
We waren weer eens bij de gelukzakken want heel de week stond er 
een pittige Noordwester maar dankzij de goedgezinde weergoden viel 
alles stil de vrijdagnacht zodat we zaterdag een rustig zeetje op 
konden en genieten van een spannende wedstrijd. 
 
De hoofdvangst bestond uit heel wat botten, scharren, enkele pladijzen 
en een drietal tongen. 
 
De winnaar werd Pascal Annys voor Theo Charlemagne en Emmanuel 
Kayaerts. De volledige uitslag van de wedstrijd vindt je hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dank aan iedereen die erbij was en natuurlijk weerom een dikke pluim 
voor Camiel en heel zijn team voor alle lekkere dingen die we 
voorgeschoteld kregen. 
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RANGSCHIKKING IN HET 
KAMPIOENSCHAP NA DRIE WEDSTRIJDEN 

 
De laatste wedstrijd is voor 19 oktober en het wordt nog heel spannend 
voor de eerste plaats.   
 
Wie wordt de winnaar 2013 : Freddy Debergh, Pascal Annys of Filip 
Devreker??  
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CLUBBERICHTEN 
 

 

 Op 11 september laatstleden is de heer Kamiel Dekien op 86 
jarige leeftijd overleden. Hij was de vader van ons zeer actief lid 
en ex-bestuurslid Johan Dekien. We waren met een 
vertegenwoordiging van onze club aanwezig op de 
uitvaartplechtigheid op woensdag 18 september. Het bestuur 
biedt Johan en de familie haar oprechte deelneming en wenst 
hen veel sterkte toe. 
 
 

 Het bestuur wil goed en snel communiceren met de leden, 
daarom vragen we  uw gsm nummer en e-mailadres. Zeker vanaf 
2014 zal er steeds méér berichten per e-mail worden 
doorgegeven. Ook als je e-mailadres wijzigt, gelieve het bestuur 
te verwittigen, bvb via een mail via de website. 
 
 

 Onze website kreeg sinds de lancering van 15 juni reeds 2 422 
bezoekers over de vloer, met een gemiddelde per dag van 20 
bezoekers of 280 bezochte pagina’s. Per maand komen we aan 
ongeveer 640 bezoekers. Voor wie nog meer cijfers wil: er waren 
tot nu toe 155 903 “files” of 245 793 “hits” (= verzoeken aan de 
server).  
 

 Op de website hebben we een “prikbord”, waar leden berichten 
kunnen plaatsen, bijvoorbeeld om iets te verkopen of een nuttige 
tip, artikel…. Je mag dit altijd doorgeven aan iemand van het 
bestuur. Ook tips om de website te verbeteren zijn altijd 
welkom, zo is onze website VAN en VOOR onze clubleden. 

 

 Elk jaar heeft er een huldiging plaats ter nagedachtenis van de op 
zee gebleven vissers in Oostduinkerke. Dit jaar ging dit door op 12 
september. Na de vissersmis in de St.-Niklaaskerk was er de 
bloemenhulde op het erepark van het Nationaal Visserijmuseum. 
Onze club was door enkele leden vertegenwoordigd en verzorgde 
ook de bloemenneerlegging. Zie onze website voor enkele 
sfeerbeelden evenals op http://nl.navigomuseum.be/fotoalbum.  
 

 
 

http://nl.navigomuseum.be/fotoalbum
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RUIMTELIJK MARITIEM PLAN 

 
Er is een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van het 
Maritiem Ruimtelijk Plan. Indien dit koninklijk besluit effectief van 
kracht wordt heeft dit grote gevolgen voor de visactiviteiten van onze 
leden en zelfs voor de toekomst van onze club. 
 
We konden tot het einde van september een bezwaarschrift indienen. 
Als Bestuur hebben we dan ook onze verantwoordelijkheid genomen en 
op passende wijze gereageerd, na o.a. de nodige inspraak envan de 
clubleden. Met dank aan de clubleden die gereageerd hebben! 

 

VZW Yachting Club De Panne 

Woestijnstraat 7 

8660 De Panne 

Ondernemersnummer BE 0821 674 528 

                                                                  Aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de  

                                                                         Voedselketen en leefmilieu 

                                                                          Raadpleging Marien Ruimtelijk Plan-  

                                                                          strategische milieubeoordeling 

                                                                          Victor Hortaplein 40 bus 10 

                                                                          1060 Brussel 

Uw ref                                                 onze ref                                    De Panne 

Aanmerkingen ontwerp KB                maritiem ruimtelijk plan           27-09-2013 

Maritiem ruimtelijk plan 

 

AANGETEKEND EN VERSTUURD PER E-MAIL 
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Betreft aanmerkingen ivm het ontwerp van KB tot vaststelling van het maritiem ruimtelijk 

plan. 

 

1 Uitgangspunt 

   Het Belgische deel van de Noordzee, afgekort het BNZ, is circa 3600km
2 
groot, dat is een 

half procent van de totale oppervlakte van de Noordzee, dwz dat volgens onze VZW  België 

proportioneel geen  grotere inspanning moet doen dan onze grotere broers : Engeland, 

Schotland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Frankrijk. 

Dit belet niet dat we geen oog moeten hebben voor het zeemilieu. 

De bodemberoerende activiteiten aan de Westkust (De Panne – Koksijde) kunnen we 

rangschikken onder recreatieve bezigheden. Ze worden beoefend door kinderen(toeristisch 

seizoen), toeristen en gepensioneerden. 

Deze laatste groep, de gepensioneerden, wil het vangen van garnaal op traditionele wijze met 

korrestok of plankenkorre  verder beoefenen zoals onze voorouders het honderden jaren 

hebben gedaan. 

Het ware heel spijtig dat deze manier van garnaal vissen door het opleggen van heel strenge 

milieunormen geheel zou verdwijnen, zoals ook de typische manier van strandharingvangst , 

beoefend door onze voorouders, volledig is verdwenen. 

 

2 Garnaal vissen 

 

2.1 Garnaal kruien op het strand met steeknet of korre    

 

2.1.1 Waar ,wanneer en door wie? 

      Bij laag water (1,5uur voor en 1uur na), bij voorkeur bij springtij, in de zomer door  

      toeristen, in het  voorjaar en het najaar door de gepensioneerden. 

      Het kruien gebeurt meestal buiten de basislijn (bepaling basislijn KB art 1, hoofdst 1) 

 

2.1.2 Toeristische attractie met culturele en educatieve waarde 

      Organisatie van kruiersdemonstraties door de gemeenten in samenwerking met steunpunt   

      Natuur en Milieueducatie Kust in De Panne en Koksijde. 

      Deze demonstraties gebeuren in samenwerking met de plaatselijk verenigingen: Yachting  

      Club De Panne, de Strandvisschers van den Uytbank van  Koksijde.en de plaatselijke  

      natuurgidsen 

 

2..1.3 negatieve gevolgen voor het milieu. 

     Gezien de geringe breedte van het steeknet of de  korre is de impact op de bodem heel  

      miniem, het net sleept lichtjes over de bodem,  

      Men gaat ook maar maximum tot 100m over de basislijn, de beperkte  grondberoering  

      gaat over een heel kleine oppervlakte. 

 

2.2 Garnaalvissen met kleine bootjes met een maximale lengte van 5m. 

    Deze bootjes, uitgerust met buitenboordmotor, varen uit in De Panne, hebben meestal een  

    lengte van 3,5 tot 4m. 

 

2.2.1 Waarmee wordt er gevist? 

 

     - met de korrestok van maximaal 3m, de onderste pees van het net is verzwaard met een    
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       lichte ketting.. 

     - met plankenkorre met een maximale spanbreedte van 3m, de onderpees is verzwaard met  

   lichte ketting. 

Gezien deze vismethode gebeurt zonder mechanische hulpmiddelen (geen trui, geen winch, 

geen bok,…), moet de stok en het net zo licht mogelijk zijn, de stok of de planken worden 

handmatig naast de boot te water gelaten en wordt ook manueel bovengehaald 

. 

2.2.2 Door wie en wanneer? 

Door gepensioneerden, hoofdzakelijk in het voor-en najaar bij voorkeur bij springtij en als 

het weer het toelaat.(mogen niet uitvaren bij een buitenwind van meer dan 3 Beaufort) 

 

2.2.3 Waar wordt er gevist? 

Juist buiten de 200m lijn (binnen de 200m lijn mag er niet gevaren worden) 

 

2.2.4 Demonstraties voor de jeugd en toeristen, ondersteund door enkele vrijwilligers van 

de club,  in samenwerking met de gemeenten, de provincie en natuurpunt: tijdens het 

seizoen en de week van de zee (als het weer het toelaat). 

 

2.2.5 Negatieve gevolgen voor het milieu 

Gezien de geringe breedte van het net, het lage gewicht van net en korrestok of plank, 

schuift het net over de bodem, de bodem wordt licht beroerd, zeker niet omgeploegd. 

Gezien er alleen bij weinig wind, in een korte periode gedurende het jaar, met een  geringe 

snelheid kan gekord worden, gezien er over een heel smalle strook gekord wordt: strook 

tussen de 200 en 300m buiten de basislijn., heeft het garnaalvissen weinig of geen impact 

op de biotoop van de zeebodem. 

 

2.3 Algemeen besluit 

Zowel de kruiers  van De Panne en Koksijde , de bootjes van De Panne,  hebben geen of 

een heel geringe invloed op de structuurwijziging van de zeebodem. 

Gezien de plaats waar er gevist wordt, de beperkte periode, als het weer het toelaat, heeft 

dit zeker geen invloed op de habitat van de zeevogels en of zeezoogdieren. 

 

2.4  Voorstellen vanuit recreatief, educatief en folkloristisch standpunt  

 

2.4.1 het kruien met steeknet en sleepnet toelaten  

 

2.4.2 het vissen op garnaal vanuit bootjes tot 5m toelaten onder volgende voorwaarden: 

 

- de korrestok of plankenkorre heeft een maximale breedte van 3m 

- vissen op garnaal tot op maximum 3 mijl buiten de basislijn 

-  de netten worden gevierd en bovengehaald vanaf de zijkant , mechanische hulpmiddelen 

zoals trui, winch, bok…. zijn niet toegelaten 

 

 3 De strandvisserij met plat net, karte, warrelnet en lijntje 
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3.1 Waar, door wie en wanneer? 

 

       Wordt beoefend door gepensioneerden langs de laagwaterlijn in de toegelaten periode  

        De plaats waar en wanneer er gevist mag worden wordt bepaald door de gemeente.(zie  

        bijlage 1) 

 

3.2 De strandvisserij is streng gereglementeerd. 

      - warrelnet maximaal 50m lang en 80cm hoog 

      - algemeen verbod op trimail 

      - de maaslengte is voorgeschreven en hierop is er strenge controle door de bevoegde  

         diensten van de zeevisserij. 

      - iedere strandvisser krijgt een zone toegewezen met registratienummer, het nummer moet  

         voorkomen op het vistuig (identificatie) 

 

3.3 Recreatieve strandvisserij : een gevaar voor de bruinvis en de mens 

      Volgens de analyse gemaakt, in opdracht van de minister van de Noordzee, vormt de 

recreatieve strandvisserij gericht op tong een bedreiging voor de mens en de bruinvis.  (blz 

30, 32, 91, 117, 121)    

De strandvisserij grijpt plaats in de periode van maart, april, duurt ongeveer 1 maand, de 

begin-en de eindperiode is afhankelijk van het einde van de winter. 

Het  sporadisch  aanspoelen van dode bruinvissen wordt, door de negatieve persberichten, 

onterecht in de schoenen geschoven van de strandvissers, ook in de periode dat het 

strandvissen niet is toegelaten spoelen bruinvissen aan 

Bruinvissen vertoeven op zee, maar zowel in Frankrijk, Engeland en Begië  maakt de 

beroepsvisserij gebruik van de warrelnetvisserij, als alternatief voor de boomkorvisserij. 

Ook staat vermeld op blz 117 dat de recreatieve visserij een gevaar vormt voor de zwemmers 

en andere recreanten. 

Volgens het gemeentelijk reglement is dat onmogelijk wanneer de recreanten zich houden aan 

de gemeentelijk voorschriften. (zie bijlage 2) 

  

 

Namens het bestuur van de VZW Yachting Club De Panne 

de voorzitter Hans Lowagie 
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Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – 
Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – 
Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging – Uitnodiging   
 
 
Beste Clubleden, medevarenden en sympathisanten, 
   
Graag nodigt het bestuur van de YCDP jou en je gezin uit voor het 
jaarlijkse clubfeest van onze dierbare vereniging op vrijdag 22 
november om 19u30 in feestzaal “La Grande Mare” in Bray-Dunes.  
Zie ook http://www.lagrandemare.be voor meer informatie over de 
locatie.    
   
. 

MENU   

  

  

Aperitief  

  

Bouillabaisse rechtstreeks uit de Noordzee  

  

Lamskroontje alsook rood vlees met allerlei groentjes, geserveerd in 

buffetvorm  

 

IJscrème met fruit 
 

  

Koffie met versnaperingen 

  

Aangepaste wijnen en water tijdens de maaltijd inbegrepen 

  

  

NADIEN : DISCOBAR en BARTIME 
  

  
  
 

http://www.lagrandemare.be/
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De normale kostprijs van de maaltijd is 55,00 € per persoon. Het 
bestuur heeft beslist om tussen te komen in de prijs voor 10,00 €  zodat 

u slechts 45,00 € moet betalen.   
 
 

Belangrijk : inschrijvingen lopen tot donderdag 15 november via e-mail 
of telefoon naar Roger Lowagie.  Om onze schatbewaarder zoveel 
mogelijk te ontlasten, vragen wij om vooraf te betalen via 
overschrijving op de rekening van onze club BE30 2800 4979 7211  met 
vermelding van je P-nummer. 
 
E-mail Roger: roger.lowagie@telenet.be   Telefoon Roger: 0495 444 697 
 
 
Tussenin :  
  
1. huldiging van de kampioen viswedstrijden met prijzen voor de eerste 
vijf uit het klassement (iemand niet aanwezig, prijs gaat naar de 
volgende uit het klassement). 
  
2. clubgeschenk voor alle aanwezige booteigenaars 
  
  
  
En nu maar vlug inschrijven 
…. 
  
  
In naam van het bestuur, 
 
 
Hans 
 

mailto:roger.lowagie@telenet.be
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BESTUURSVERGADERING 12/06/2013 
 

1. Laatste bespreking van de website met Johannes, de ontwerper 

2. Goedkeuring verslag dd. 30/04/2013. 

3. Loods 

We hebben op 24 mei een brief gekregen van het gemeentebestuur. Op 
de gemeenteraad van 28 mei werd het agendapunt besproken. We 
zouden in de eerste maanden nieuws mogen verwachten. 
 
4. Ledennieuws 

 gratis lidmaatschap: wordt afgeschaft vanaf 2014.  

 zomerleden: de tekst “2 weken in juli of augustus” wordt vervangen 

door “lidmaatschap in 

juli en augustus”.  

 verwelkoming van 

nieuwe leden: Jan 

Desiere neemt deze 

verantwoordelijkheid op 

zich.  

 

5. Pannevissersgazette 

 Jean-Paul wil Filip 

helpen bij de opmaak 

van het krantje. 

 Op de laatste bladzijden komen de sponsors met hun visitekaartje. 

 Dirk zal voortaan een boekje bezorgen aan alle schepenen en 

burgemeester evenals aan Marleen Decordier, hoofd van de 

gemeentelijke sportdienst. 

 

6. Materiaalbeheer 

 waterrekening: Jan zal navraag doen bij de maatschappij naar de 

historiek van het verbruik.  

 Tractor:  Hans contacteert Guido om situatie te bespreken.  
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7. Financiën 

 Dirk en Filip krijgen volmacht op de financiële rekeningen. 

 

8. Activiteiten 

 Makreelwedstrijd en BBQ: laatste afspraken.   

 Het voorstel om drie personen en drie hengels toe te laten wordt 

niet weerhouden maar kan gerust een agendapunt zijn voor de 

algemene statutaire vergadering.  

 Voor de BBQ zullen we werken met maaltijdbonnen.  

 Tent: we hebben een capaciteit van 2 tent x 40 personen. Jan zal 

eerst informeren of we gratis een VVW tent kunnen laten 

brengen/opstellen. 

 Camiel en Dirk zijn contactpersoon naar de traiteur toe voor de 

practische afspraken. 

 Engeland: praktische 

bespreking. 

 

9. Externe contacten 

 Op 29 mei 

organiseerde de dienst 

toerisme een 

persvoorstelling rond 

Le Beau Vélo de 

ravel.  Daarin vroeg 

men ons om hen nog 

die dag aan een boot 

te helpen. Jean Pierre 

en Peter Lowagie 

deden dit, waarvoor 

dank.  

 Akkoord met het 
voorstel van Jean-Paul om een spandoek te laten maken.  
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BESTUURSVERGADERING 04/07/2013 
 

1) Loods en parkeerproblematiek : afwachten 

 

2) Bestuur en ledennieuws 

 

 VVW-lidmaatschap: 

toelichting door Filip in 

naam van Jan. Van het 

(individueel) lidmaatschap 

van 30 €  gaat bijna  de 

helft naar de 

verzekeringspremie! Het is 

goed om hier bewust van 

te zijn. 

 Er komt een foto van elk lid van de bestuursvergadering op de 

website. 

 Verantwoordelijkheden binnen het bestuur: aanvullend op de 

vermelding op de website wordt nog vermeld dat Jean-Paul het 

fotoarchief zal beheren. Dirk is ook verantwoordelijk voor mazout 

(opvolgen niveau, bestelling), watertellers, ideeënbus en 

tractiebladen. Deze bladen bezorgt hij altijd aan Hans die in de 

toekomst steeds de tracties zal berekenen. 

 
3) Sponsoring : overlopen van 

de lopende contacten 

  

4) Materiaalbeheer 

 

 waterrekening: gemeente 

onderzoekt de zaak. We 

moeten afwachten. We 

kregen al een zekere 

compensatie voor het 
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verbruik door de douches aan de rampe. 

 Tractor:  de nieuwe tractor is gebruiksklaar. 

 Financiën: verslag door Roger: alles onder controle 

 

5) Activiteiten : makreelwedstrijd en BBQ: laatste afspraken 

a. Uitnodigen van alle gemeenteraadsleden per mail ; we kopen 

prijzen voor de wedstrijd evenals glazen cava-glazen voor de 

club ; gratis VVW tent ; uitnodigen van de sponsors 

b. Aandacht: er moet gegut worden op zee, niet aan de rampe!! 

c. tot de 

makreelwedstrijd. 

d. Na de wedstrijd krijgen 

alle deelnemers (2 per 

boot) zoals anders een 

worstenbroodje en een 

drankje aangeboden. 

e. De prijzen van de 

dranken wordt 

aangepast ; voor de 

tent 80 m2 

plankenvloer aanvragen 

aan gemeente De Panne. 

f. Traiteur: laatste afspraken ; parking: info aan Vinci Park. 

g. Foto: graag een foto van het bestuur en een groepsfoto van 

alle deelnemers aan de wedstrijd.  

 

6) Externe contacten 

 

 Website: het voorstel voor uitbreiding van de site met een 

“flashbericht” wordt niet weerhouden. 

 Spandoek: het ontwerp wordt goedgekeurd. 

 Vlag: we kijken voor drietal nieuwe vlaggen, liefst van lichtere stof.  

 Ontmoeting voor de leden: voorstel om tijdens de zomermaanden en 

eventueel ook nadien op zondagmorgen tussen 10.30u en 12.30u de 
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kans te bieden aan de leden om aan 

de rampe iets te komen drinken, dit 

om de sociale contacten te 

bevorderen.  

 We maken onze clubactiviteiten 

bekend in het tijdschrift “Varen”.  

 

7) Jaarlijkse souper 

De vergadering beslist dat de souper 
terug doorgaat in "La Grande Mare"  en 
dit op 22 november. Ook de menu en 
de prijs staan vast; het bestuur komt 
opnieuw voor een mooi bedrag tussen 
in de kosten voor de leden. 
 

 
BESTUURSVERGADERING 29/08/2013 
 

1  Opvolging van het verslag van de vergadering dd 04-07-2013 
  
1.1 Loods en parking: Jean-Pierre en Jean-Paul volgen dit op. Zij 
hebben de burgemeester gesproken, het staat op de agenda van de 
gemeenteraad. Voorlopig worden er geen verdere acties ondernomen 
tot einde september. 
       

1.2 De gazette: verschijnt eind 
september. De nog openstaande 
tracties zullen erin verschijnen. 
Dirk bezorgt de tracties. 
 
1.3 Nieuwe leden: Jan deelt een 
formulier uit met de items die op 
de fiche moeten staan. Deze 
worden aangevuld met de 
opmerkingen van de 
bestuursleden. 
 
1.4 Sponsors: de sponsors moeten 
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op tijd bezocht worden zodat ze nog in het getijdenboekje 2014 
kunnen opgenomen worden. 
Jean-Pierre bezoekt fietsen bedrijf Vanheste , sponsoring 2014. 
 
1.5 Waardebons viswedstrijden: Filip stelt ze op met de volledige en 
juiste sponsorlijst, geeft het ontwerp door aan Jean-Paul, die ze 
afdrukt op verzwaard papier. 
 
1.6 Herstel tractor: 
Theo zal de nodige 
laswerken uitvoeren, 
Camiel bezorgt het 
nodige ijzer. 
 
 
1.7 IWVA: de zaak 
wordt opgevolgd door 
Roger. Hij heeft deze 
morgen telefoon 
gekregen van Wim 
Morel, deze zou 
binnenkort een e-mail sturen met de berekening, deze wordt 
doorgestuurd naar de bestuursleden. 
 
1.8 Koelkast: Camiel en Jean-Pierre worden bedankt voor de koelkast 
in de bergingscabine. 
 
1.9 Tent: Jean-Pierre zal de gemeente vragen om bij elke activiteit 
hun gratis tent te 
plaatsen,  waarvoor 
dank. 
 
1.10 Ramsgate: De 
oversteek naar 
Ramsgate zonder 
overnachting is 
blijkbaar  te kort. 
Alternatief: een trip 
naar Duinkerke. 
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1.11 Wedstrijd 21-09-2013: de voorzitter nodigt, zoals in het verleden, 
uit per e-mail en GSM. Blijkt een goed systeem. 
 
1.12 Koffiezetmachine: is stuk, Roger bezorgt de originele factuur aan 
Camiel, de factuur geldt als waarborgbewijs. 
 
1.13 Souper 2013: gaat zoals afgesproken in de voorgaande vergadering 
door in de Grande Mare. Beslissing over de financiële tussenkomst van 
het bestuur; de leden betaalt 45€ , de drank na de maaltijd is ten   
    persoonlijke titel. 
 
1.14 Petitie garnaalvisserij: Roger neemt contact op met 
Vanhooimissen Partick, Dromerijweg 9; 8660 Koksijde,  tel  058-518012 
 
1.15 Het MER-rapport. Roger legt een document voor waarin staat dat 
het deel van de Belgische Noordzee slechts  0,5% bedraagt van de 
totale Noordzee, waarmee zijn we eigenlijk bezig in België. Wordt 
besproken  met Vanhooimissen, indien hij ingaat op de uitnodiging. 
 
1.16 De waarnemende voorzitter Filip bedankt iedereen en de 
vergadering wordt afgesloten om 21.45 u. 
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LEDENLIJST EN TRACTIELIJST(toestand 1 okt 2013) 
 

VOORNAAM NAAM P NUMMER 

TRACTIEGELD 
01 juni tot 
31 aug 13 

Geert Janssens 1 32 

Aäron Rousseeuw 10 12 

Kris Dommecent 105 28 

Lieven Regheere 11 12 

Roeland Pas 12  

Jean-Paul Samyn 13  

Johan Dekien 14 12 

Jo Struyven 15 16 

Jean Jaques Coopman 16 100 

Filip Willaert 17 4 

Christian Ingouf 18 4 

Mark Vieren 2 44 

Yves Vanhalewijn 20 12 

Jean Claude Motte 21 4 

Jacques Vanoverbeke 22 4 

Kevin Deckers 23 16 

Luc Lycke 24  

Roger Lagrange 26  

Mike Sobry 27  

Carol Cagnard 28  

Dirk Baert 29  

Frederik Wullepit 205 12 

Jan Desiere 3  

Patrick Delaere 30 8 

Christiaan Declunder 31  

Pascal Annys 32 76 

Lieven Claes 33  

Marnix Lust 35 84 

Willy Hertsens 36 8 

Jean-Philippe Cordier 39  

Jan Verschueren 40  

Roland Vanhalewijn 41  
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Francis Luyssens 42 4 

Mario Vanhoutte 43 60 

Willy Vandenbussche 44  

Gino Dorne 45 28 

Eddy Pyliser 46 8 

Floris Verschoore 47  

Jos De Bosscher 48  

Jacky Nowe 5  

Willy Bourgeois 50 24 

Werner Lambregt 51  

Koen Cremmery 52 4 

Vincent Gheerardyn 53 8 

Peter Lowagie 54 28 

Maurice Huyghe 55  

Ewout Vanmassenhove 57 4 

Leslie Ghysbrecht 58 24 

Theo Charlemagne 6 16 

Dirk Jansen 61 8 

Randy Leplae 63  

Eward Olbrechts 64 20 

Frederic Vanhoutte 65 8 

Peter Dezutter 68 20 

Jean-Pierre Dedrie 69 32 

Hans Lowagie 7 36 

Emmanuel Kaeyaerts 70 52 

Henri Bourgeois 72 8 

Marc Vanhee 74  

Millès Raekelboom 75  

Waldo Buys 76 76 

Gregory Arnoys (2014) 77  

Maurits Heirwegh (2014) 78  

Camiel Vanderbrigghe 8  

Guido Cremmery 83 4 

Freddy Debergh 89 12 

Peter Meeuws 9 64 

Filip Devreker 90 136 

Kurt Vieren 94 56 
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DANK OM JE TRACTIES ZO SPOEDIG MOGELIJK TE BETALEN 

 

Overige leden   
 

 
   

 

Dirk Allemeersch De Panne steunend lid 

Vincent Bienaime Keiem steunend lid 

Filip Claes De Panne steunend lid 

Roland David De Panne steunend lid 

Ronny Debruyne De Panne steunend lid 

Marianne Deceuninck De Panne steunend lid 

Veerle De Gryse De Panne steunend lid 

Steve Deramoudt Lombardsijde steunend lid 

Bernard Deruwez Zonnebeke steunend lid 

Willy Deschrijver Koksijde steunend lid 

Luc Desiere De Panne steunend lid 

Freddy Desmedt De Panne steunend lid 

Yvan Dezwarte Veurne steunend lid 

Etienne Lefranc De Panne steunend lid 

Mieke Logier Adinkerke steunend lid 

Roger Lowagie  Veurne steunend lid 

Patrick Marteel De Panne steunend lid 

Paul Pallemans Kapellen steunend lid 

Gino Provoost Westende steunend lid 

Wim  Pynebrouck  Veurne steunend lid 

Bart Quisthoudt Aarschot steunend lid 

Lieve 
Recour-
Demeulemeester De Panne steunend lid 

Johan Samyn De Panne steunend lid 

Serge Timmerman  Veurne steunend lid 

Geert Timperman De Panne steunend lid 

Christopher Vampoulle Adinkerke steunend lid 

Ive Van der Veken Adinkerke steunend lid 

Peter Vanelverdinghe Veurne steunend lid 
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BESTUUR  

 
Voorzitter: Hans Lowagie 0033/674369905  
Secretaris: Jan Desiere 058/412333  
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: Jean-Paul Samyn 0472 022 504 
Clubkok: Etienne Lefranc 0478 327 926 
Ledenlijst, foto’s, website, pannevissersgazette: Filip Claes 0472 400 530 

 



YCDP gazette 

 
 

oktober 2013 
 

30 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

ONZE SPONSORS 



YCDP gazette 

 
 

oktober 2013 
 

31 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
   

   

   

Electro Vermeulen 

La Grande Mare 
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