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Beste leden, 

 

Allereerst willen wij namens het bestuur de hoop uitspreken dat u en uw dierbaren in 

goede gezondheid verkeren. Dit wensen wij u uiteraard te allen tijde toe, maar in deze 

onzekere tijd waarin het leven van iedereen wordt beheerst door het corona-virus zeker 

reden om nog een keer te melden. 

Ook voor onze vereniging brengt deze tijd de nodige onzekerheden en ongemakken met 

zich mee. Zo hebben wij bijvoorbeeld als bestuur moeten besluiten het onderkomen af te 

sluiten, iets dat zich voor zover ons bekend in de voorgaande veertig jaar nog nooit eerder 

heeft voorgedaan. 

Er is echter ook positief nieuws te melden. Zo is onder het motto "Let een beetje op uzelf, 

maar ook op elkaar" onlangs een vistocht georganiseerd met enkele boten. Veel van onze 

leden hebben een schip met afmetingen waarbij het lastig is om 1,5 meter afstand te 

houden. Alleen de Westerschelde opgaan is niet iets dat iedereen graag wil en dus 

organiseerde Willem de Leeuw een tocht met meerdere boten. Een verslag van deze zeer 

geslaagde dag is verderop in deze nieuwsbrief en op de website te vinden. Wij als bestuur 

gaan nadenken over een vervolg hiervan, maar alle suggesties van jullie als leden zijn 

uiteraard welkom. 

Tot zover. Blijf gezond en let een beetje op elkaar. Houd afstand. 

Bestuur VBC Deurloo 
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Nieuwe website:www.vbc-deurloo.nl 

Deze website is in eerste instantie in het leven geroepen om de leden op de hoogte te 

blijven houden van met name de ontwikkelingen in de haven en de onderhandelingen met 

onder meer de gemeente Vlissingen die hierover plaatsvonden. Wij hopen dat de site 

gaandeweg ook gebruikt zou gaan worden voor vangstberichten, uiteraard gepost door de 

leden. 

Het coronavirus heeft de noodzaak van een dergelijke website extra benadrukt. Nu het 

onderkomen dicht is en veel leden niet alleen willen gaan vissen, is dit dé manier om op de 

hoogte te blijven wat er allemaal speelt binnen de vereniging. En daarbuiten, want zoals 

te zien is worden ook de voor de leden mogelijk van belang zijnde scheepvaartberichten 

hierop weergegeven. Ook is er al een columnist die onder de naam Eurovisser zijn bijdrage 

levert. 

Maar...……… de belangrijkste bijdragen moeten worden geleverd door de leden. Schrijf 

ook eens een vangstbericht, of meld van belang zijnde zaken. Geef ons al bestuur een 

terugkoppeling: wat is leuk/nuttig en wat boeit u totaal niet? Kortom: blijf niet aan de 

zijlijn staan, maar doe mee!!   

TIP: Op de website staan ook allerlei formulieren die u kunt downloaden. 
Bijvoorbeeld om wijzigingen door te geven. 
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Vangstberichten: 

 
Verslag “CORONA” vistocht VBC- Deurloo 09-05-2020 

Op de laatste bestuursvergadering voorgesteld om een vistocht te organiseren waarbij 

ook kleinere bootjes met maar 1 persoon aan boord konden gaan vissen zonder daarbij 

een onveilig gevoel voor zichzelf als voor het thuisfront te creëren. 

Met algemene stemmen aangenomen 😊 

Probleem: ik heb zelf niet altijd de tijd, het weer moet goed zijn, de wind niet te hard en 

ook graag een goed tij….dat is natuurlijk al een hele waslijst en dan ook nog zien dat er 

mensen zin hebben mee te gaan. Helaas moet ik bekennen dat door omstandigheden 

het voor mij pas in een heel laat stadium zeker was dat ik op 09-05 zou kunnen en dan 

ook nog dat de omstandigheden het toe zouden laten. Maar OK, toch maar een poging 

wagen en het bericht via de mail verspreiden en zowaar er was animo en zelfs meer dan 

ik had gehoopt. 

Weliswaar bleek toen dat alle reacties niet alleen waren om mee te gaan maar vooral in 

de trend ik wil wel graag maar moet werken, volgens mij werkt toch bijna iedereen thuis 

en had dit makkelijk vanaf een bootje gekund. Maar OK, toch maar kijken wat het wordt. 

In eerste instantie hadden 6 bootjes zich aangemeld maar bleken er achteraf toch maar 

4 te zijn. De afspraak was 08:15 vertrekken van af de vereniging, of was nu om 08;15 

aanwezig? Ik weet het ook niet meer ☹. Er was toch een boot die om 8:15 in de sluis lag 

en alvast vooruit ging onderweg naar de W4 of daar in de buurt. Om 08:30 waren we 

door de sluis,  waar onze penningmeester stond, die de moeite had genomen om vroeg 

uit de veren te komen om een fotoreportage te maken. 
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Het was jammer dat we maar met z`n drieën waren waarmee we dan onderweg gingen 

met nog een mooie EB-stroom. Afspraak was dat de langzaamste boot de snelheid zou 

bepalen. Dat was een boot met 130 pk en die volgens eigen zeggen vlot kon volgen, 

maar volgens andere berichten zagen die ook forse zwarte rookpluimen uit zijn uitlaat 

komen om daaraan te kunnen voldoen. Jammer genoeg was dat geen snelheid maar 

een brandstofprobleem. Na contact te hebben gehad en een filter te hebben gewisseld 

was het probleem niet verholpen en besloot de schipper dat het beter was zijn wormen 

zwemles aan de W10 te geven. Na onderling overleg had deze er ook geen probleem 

mee dat wij toch verder gingen naar de W4, althans daar in de buurt. 

 

Aldaar aangekomen op de stek die ik had voorgesteld werd mij al verteld dat er bijna pal 

bij de W4 ook een clublid lag die dus al om 08:15 de sluis was gepasseerd. Wij hebben 

onze spullen klaargemaakt en de onderlijnen het ruime sop laten kiezen en de toppen 

stonden, bij mij toch al direct te rammelen en een eerst doublet scharren verscheen al 

aan boord. Dat beloofde wat. Na toch maar telefonisch contact met het lid bij de W4 te 

hebben gehad die op ca 10 meter lag en nog geen beet had gezien besloot deze ook 

onze richting uit te komen en na wat aanwijzingen waar de richel lag heeft deze daar 

geankerd. Ik zag ook daar al spoedig toen vis aan boord komen en daar was het 

natuurlijk om te doen. De vangsten waren goed maar van iedere draai met 2 vissen 

mocht er weer 1 terug die te klein was. Het weer was tot ongeveer 12:30 ook formidabel 

met een strakke zee en een heerlijk zonnetje waarbij de zonnebrand geen overbodige 

luxe was voor sommigen.   

Na 12:30, toen de kentering goed had doorgezet kregen we toch te maken met een 

verandering in de golfslag die wat hoger werd, voor onze boot niet zo`n probleem maar 

onze buurman ging af en toe aardig heen en weer.. De stroming begon ook steeds 

sterker te worden maar toch bleef er vis aan boord komen. Ik had inmiddels besloten om 

15:00 uur stoppen en gaan we terug. Ik was al hengels aan het opruimen en had er nog 

1 in het water toen ik vaststelde dat we door ons anker heen gingen. Geen probleem, 

gaan we alvast langzaam richting Vlissingen was mijn antwoord. Na alles te hebben 

binnengehaald en opgeruimd zijn we weer teruggevaren naar de plek waar nog 1 lid lag 

om te wachten tot hij ook klaar was om terug te varen. Om ca. 16:30 lagen we weer in de 

sluis en 16:45 op onze ligplaats. 
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Ik vond het een leuke dag en wil dit zeker zeer binnenkort nogmaals gaan doen en vraag 

dan ook aan leden of ze met datums willen komen om daaruit een keuze te maken. 

O ja, het is een vangstbericht 🙂 

De vangsten bij mij aan boord…volgens zeggen van mijn gast aan boord meer dan 200, 

volgens mij iets meer dan 100. Ik had er 50 meegenomen die ik de moeite waard vond, 

we gingen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Er kwam ook nog een mooie zeebaars 

aan boord maar helaas net iets te klein. 

 

Fisk II 

 

 

 

TIP: kijk voor meer vangstberichten op:  

https://www.vbc-deurloo.nl/vangstberichten/ 
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TIP: Hier had ook uw vangstbericht kunnen staan! 

 

 

Verhuizing VBC Deurloo: 

Als gevolg van de huidige omstandigheden is het overleg met de gemeente Vlissingen 

en andere betrokken partijen momenteel wat tot stilstand gekomen. Onlangs werd 

bericht ontvangen van de gemeente dat desondanks nog steeds het voornemen is om in 

september (2020!) te starten met de werkzaamheden aan de huidige locatie van onze 

vereniging. Dit zou inhouden dat een deel van de schepen voor die tijd elders een 

ligplaats moet krijgen. 

Zoals bekend hebben wij als bestuur, met instemming van de leden, gekozen voor de 

aankoop van de zogenaamde "Vingerpier". Dit is ongewijzigd, al zijn er wel enkele 

obstakels die door de betrokken partijen dienen te worden opgelost. 

Gezien de nog korte periode tot september heeft het bestuur onlangs aangegeven de 

besprekingen met alle partijen op korte termijn weer te willen opstarten, waar nodig 

online. Wanneer dit achterwege blijft achten wij een gedeeltelijke verhuizing van de 

vereniging op een dergelijke korte termijn niet voor mogelijk. 

 

Wij houden jullie op de hoogte. 

 

Bestuur VBC Deurloo 
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Column Eurovisser: 

 

 

 

Onlangs werd mijn aandacht gevestigd op het bovenstaande artikel over VBC Deurloo. Bij 

het lezen van de tekst gingen mijn gedachten onwillekeurig terug naar eind jaren 70, naar 

de punkers die zich afzetten tegen, ja, waartegen eigenlijk niet. Door de sfeer van het 

artikel kreeg ik de neiging om naar zolder te gaan en daar het singeltje (voor de jongere 

lezers: een zwart vinyl waarmee je muziek afspeelt) van Monroe af te spelen. Die jongens 

haalden destijds als een soort Zeeuwse Seks Pistols, het landelijk nieuws met het nummer 

“Polio to the people”, een soort “Robert Long plus” protestlied. Wij hadden weinig zin in 

zo’n protestlied en draaiden liever de B-kant, “Disco fever”; vooral in café Royal een 

onbetwiste topper die je vaak, voor of na de zoveelste vechtpartij, kon horen. Soms ook 

tijdens, maar dat miste je dan even. 
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“Het Vlissinger Droevendaal” noemt de auteur het onderkomen van de VBC Deurloo zelfs. 

Termen als bejaarden en anarchisme (per definitie geen veel voorkomende combinatie in 

Nederland) komen voorbij. Tegen het einde, wanneer de schrijver goed op stoom komt, 

worden er zelfs wat gewelddadige kreten geslaakt, vooral richting politici van een bepaald 

slag. 

  

Waarom toch? Je kunt het ook op een heel andere manier zien. Kom eens in het weekend 

kijken. Je ziet dan de kleinere visbootjes liggen met als achtergrond de fraaie kotters die 

zijn overgebleven van de vloot van Arnemuiden en Vlissingen. Kijk je de andere kant op, 

dan zie je deze visbootjes met als sfeerbeeld op de achtergrond de superjachten bij 

Damen met een kostprijs van € 1,5 tot € 2 miljoen per strekkende meter. Kan voor een 

fotograaf prachtige plaatsjes opleveren. Mooi toch? Ongelijkheid? Ja, natuurlijk, maar zo 

zit de wereld in elkaar. Eind jaren 70 waarover ik eerder sprak, deed ik vaak een rondje 

rond de havens en keek dan verlangend naar zo’n visbootje; “Als ik toch eens zoiets zou 

hebben……” 

  

En dan die (vermeende) bejaarden en, volgens de schrijver, “de met uitsterven bedreigde 

normale mensen” die bij de Deurloo te vinden zouden zijn? Prima toch?! Een bekende 

slogan is: “Groot geworden door normaal te blijven”. Misschien geldt hier wel voor een 

deel van de leden “Oud geworden door normaal te blijven doen”. Iets dat hopelijk ook zal 

gaan gelden voor de in ruime mate aanwezige jonge(re) leden. Die alleen bij het bezoek 

van Rypke niet aanwezig waren, want werken en zo. Dat laatste kost nu eenmaal veel vrije 

tijd. 

  

Publiciteit is leuk. Ook dit artikel. Vlot geschreven vanuit een bepaalde insteek. In dit 

geval wel op voorwaarde dat het geschreven is met een dikke vette knipoog. En zo niet? 

Dan kan Rypke ook bijvoorbeeld een positiever verhaal komen oppikken over hoe onlangs 

het onderhoud aan een boot van iemand die getroffen was door droeve 

privéomstandigheden, werd gedaan door een aantal andere leden. Want ook dat is 

eigenlijk een verhaal dat verteld zou moeten worden. Maar eigenlijk denk ik dat ik dat 

deze mensen niet eens willen dat dit verhaal verteld wordt; het zijn tenslotte geen types 

Ali B. of Dreetje Hazes, die alles doen voor een stukje publiciteit. 

  

En daarom, Droevendaal? Leuk verhaal voor bij de borrel, als die straks weer samen 

gedronken mag worden. Rypke, je bent na een recente arrestatie weer vrij en ik ga je 

voortaan (via je website) volgen! Je artikel van 13 november 2019 met de titel “In 
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Arnemuiden is iedereen ARM” daagt weer uit tot lezen. Dit keer uiteraard wel met “Als de 

klok van Arnemuiden” op de draaitafel en een helaas niet zelf gevangen, maar wel 

gebakken visje erbij ; dat wordt smullen……… 

 

Meer Eurovisser? https://www.vbc-deurloo.nl/nieuwsbrief/ 
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Mutaties ledenbestand: 

In een volgende nieuwsbrief zullen ook de ledenmutaties worden opgenomen. 

Het bestuur stelt met genoegen vast dat de belangstelling om lid te worden van onze 

vereniging groeiende is. 

  

 

Tot slot: 

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met veel plezier heeft gelezen. 

TIP: Stelt u geen prijs op ontvangst hiervan, stuur dan een mail met als onderwerp 

“Geen nieuwsbrieven meer ontvangen” aan info@vbc-deurloo.nl 

 

 

 

 

 

 


