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Beste leden, 
 
Hierbij weer eens een nieuwsbrief. Hopelijk een mooi opstekertje in de bekende donkere dagen voor 
Kerst. Mooi bruggetje overigens naar de actie verderop in deze nieuwsbrief waaraan wij als Deurloo 
graag via jullie als leden een positieve bijdrage willen leveren. VBC Deurloo vist, steekt de handen uit 
de mouwen, maar wat zou het mooi zijn hieraan te kunnen toevoegen: VBC Deurloo helpt! Wij hopen 
dat jullie deze Kerst kunt vieren samen met degenen die jullie lief zijn. Iets dat vaak niet geldt voor 
zeevarenden, zeker in deze Coronatijd. Wat zou het mooi zijn als wij een flinke bijdrage kunnen 
afleveren bij de inzamelpunten van The Mission To Seafarers. Verderop in deze nieuwsbrief staat hoe 
dit kan. 
 
Verder zijn er gelukkig weer een drietal vangstberichten ontvangen. Het leek er even op dat er geen 
sprake meer was van een visbootclub, maar van een gewone bootclub omdat er niet meer gevist 
werd. Maar gelukkig werden we weer “gered” door onze vaste inzender Willem die, opgefrist na een 
heerlijke vakantie, twee berichten instuurde. Aangenaam verrast waren we ook door de inzending 
van Ruud van de Pollutio; dank hiervoor en dat er nog vele mogen volgen en dit goede voorbeeld 
navolging krijgt. 
 
In deze nieuwsbrief verder de ledenmutaties, een toelichting van het bestuur op de gang van zaken 
en opnieuw een oproep van de werkgroep.  
 
Veel leesplezier gewenst! Reacties altijd welkom, graag naar info@vbc-deurloo.nl  
  
 

 
 
Redactie Nieuwsbrief 
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Website: www.vbc-deurloo.nl  (let op het streepje) 

 

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

 

 

TIP2:  

De haven ook vanuit uw luie stoel thuis bekijken? http://vlisbo.nl/indexaxis.php 
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Deurloo helpt 

 

 

 

 

Bijdragen? Geef de zaken die je hiervoor kunt missen af bij het havenkantoor, of bij één 
van de genoemde adressen. Vermeldt in het laatste geval dat het een bijdrage van de 
leden van VBC Deurloo betreft. 
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 Mutaties ledenbestand: 

Aanvraag lidmaatschap : 
Henri Stiphout 
Patrick Sloot 
Ricky Vogel  
 
 
Aanvraag ligplaats met plaatsing op wachtlijst: 
Henri Stiphout 
Patrick Sloot 
 
 
Opzegging lidmaatschap: 
Peter van Rooij 
Wout Groen 
 
 
Geroyeerd (voorlopig, in afwachting goedkeuring ALV) 
R. Burgemeester per 10 september 2020 
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Op 12 november vond, helaas als gevolg van toenemende besmettingen online, een Algemene Leden 
Vergadering plaats. Het bestuur gaf hierin meer duidelijkheid over de plannen en vroeg de aanwezige 
leden hiervoor hun toestemming te verlenen. Nu was dit laatste al in een eerder stadium gebeurd, 
maar gezien de inmiddels verstreken tijd leek het ons goed hieraan een vervolg te geven. 

De toestemming kwam er van de aanwezige leden. Het moet gezegd dat het aantal hiervan ons als 
bestuur wat tegenviel. Maar goed, het gaat niet altijd om de kwantiteit maar ook vaak om de 
kwaliteit en die was in orde. Blijkbaar hebben de andere leden zo’n onbegrensd vertrouwen in dit 
bestuur dat zij deelname niet nodig vonden. (met alle begrip voor de enkele leden die wat 
problemen van technische aard ondervinden bij dergelijke gebeurtenissen)  

De contracten met de gemeente waren diverse keren doorgespit, aangepast en uiteindelijk akkoord 
bevonden. Deze konden dus ondertekend worden. Nu is het zo dat de huur van een perceel water 
zonder verdere activa weinig nut heeft en dus was de aankoop van wat in de volksmond bekend 
staat als de Vingerpier een belangrijk onderdeel hiervan.  

Mede vanuit de opmerking van de leden tijdens de online ALV, maar ook vanuit het Gezond Boeren 
Verstand (GBV) van de bestuursleden, wilden wij alvorens de overeenkomst met de verkoper te 
ondertekenen eerst nog een inspectie laten uitvoeren. De vorige inspectie dateerde immers alweer 
van januari 2020 en wij willen als bestuur zeker zijn van onze zaak. Inmiddels heeft op vrijdag 3 
december deze nieuwe inspectie plaatsgevonden door een hiertoe bevoegd persoon in aanwezigheid 
van Willem en Theo. 

Volgens planning zullen op maandag 13 december op het stadhuis in Vlissingen drie overeenkomsten 
worden ondertekend, te weten de huurovereenkomst water, erfpachtovereenkomst perceel grond 
en de koopovereenkomst van de Vingerpier. De eerste twee vanaf 1 januari 2022, terwijl de 
Vingerpier op 31 december 2021 ons eigendom zal worden. 

Ervan uitgaande dat geen kink meer in de kabel zal komen, betekent dit dat wij ruim twee jaar nadat 
wij dachten overeenstemming met De Back hadden over een aankoop van de steiger, deze alsnog in 
ons bezit krijgen. Vele, vele uren van vergaderen, onderhandelen, overeenkomsten controleren, 
berekeningen, tekeningen en planningen maken. Wij hebben het als bestuur graag gedaan, maar 
moesten soms wel eens slikken als er weer iets mislukte, ook door de betrokkenheid van zoveel 
andere partijen.  

Maar goed, straks zijn de formaliteiten in orde en gaan wij, na het heffen van een goed glas mét 
inhoud, over tot de verdere ontwikkeling van ons gebied. Samen met de vele leden die de afgelopen 
periode al veel werk hebben verricht en, beschouw dit als een oproep, ook met de leden waarbij dit 
tot dusver is uitgebleven. Inderdaad, opnieuw een bruggetje, en wel naar het onderwerp van de 
volgende pagina. 
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Werkgroep Deurloo 

 

Een vaste nieuwe rubriek in deze nieuwsbrief zal nieuws én oproepen van de Werkgroep Deurloo 
zijn. Deze groep heeft ook een groepsapp waarin zaken die betrekking hebben op onze verhuizing en 
daarbij behorende werkzaamheden worden gedeeld. Ben je hierin nog niet opgenomen? Laat het 
ons weten via een mail aan info@vbc-deurloo.nl 
Coördinatie van de werkzaamheden vindt plaats door Joan Lamper die door zijn arbeidsverleden een 
ruime ervaring heeft met dergelijke projectmatig aan te pakken werkzaamheden. 
 
 
Noot van het bestuur: Wij roepen hierbij alle leden op om aan deze en toekomstige oproepen in 
groten getale gehoor te geven. Jaarlijks minimaal 8 te werken uren zijn een onderdeel van de 
condities waaronder je lid bent geworden van de VBC Deurloo. De werkzaamheden zullen zoveel 
mogelijk gelijk worden verdeeld, maar zijn in deze periode waarin de vereniging voor één van de 
grootste uitdagingen in haar bestaan staat, nu eenmaal niet met een schaartje te knippen. Doen wij 
als bestuur en andere betrokkenen ook niet; voor sommigen staat de teller in 2021 eerder op 80 (of 
meer) dan op 8 uur.  

Laat elkaar dus niet in de steek en pak die handschoen op, meld je nu nog aan! 
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 Vangstberichten: 

 
 

Vangstberichten FISK II 

Beste mede-bootvissers, 
 
03-11-2021 
 
Na mijn vakantie kribbelde het weer om eens een visje te gaan vangen en had dit ingepland om op 
Woensdag 4 november te gaan doen. Wind en weder was ons gunstig gestemd en de voorspelde 
regen begon pas nadat wij weer terug in de haven vast lagen tijdens het schoonmaken van de boot. 
Mijn collega Karel had andere bezigheden dus heb ik één van mijn andere visvrienden uitgenodigd 
om weer eens mee te gaan. De vangstberichten spraken van een begin van het wijting- en 
scharrenseizoen. Mijn maat was de week ervoor nog geweest aan onze stek bij de W2 en had daar 
redelijk gevangen, waarbij er ook nog een haaitje en 3 tongen aan boord kwamen. 
`s Morgens om 7 uur vertrokken om zodoende voor de charterboten te kunnen schutten en met 
matige vaart richting van de W2. De matige vaart kwam omdat wij nog een reparatie aan de boot 
moeten doen, namelijk het vervangen van pakkingen tussen de luchtkoeler en de cylinderkop. Door 
deze lekkage krijgt de motor te weinig lucht waardoor het vermogen achterblijft.  
Maar OK, het moet een vangstbericht worden en geen technisch verhaal… 
Aangekomen aan de W2 onze stek weer nauwkeurig bepaald aangezien wij al diverse keren hebben 
vastgesteld dat 30 meter zuid -noord of oost-west te ver al veel verschil geeft in de vangsten. 
Na alle hengels te hebben opgetuigd en de onderlijnen in het natte sop te hebben gelegd begonnen 
ook direct de toppen de rammelen. We hebben van het begin totdat de stroom te sterk werd goed 
gevangen. Na het afnemen van de stroom kwam de beet er ook weer in. Het werd geen topdag maar 
toch leuk gevist met als eindresultaat ca 35 grotere wijtingen, 24 mooie schar , 2 tongen en 1 haai. 
Al met al was het weer een leuke visdag en we hebben terug in haven afgesproken weer snel op 
herhaling te gaan. 
 
Willem en Jan 
Fisk II  
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11-11-2021 

Na onze visdag van vorige week had ik natuurlijk weer veel zin om op herhaling te gaan, ook om te 
zien of de vangsten verder aantrokken. Na contact te hebben gelegd met nog een paar clubleden 
hebben we besloten dat Donderdag 11-11, wij het winterseizoen van start zouden laten gaan. Samen 
met de Ona en Peaky Blenders afgesproken om ca 6.45 door de sluis te gaan. Iedereen was op tijd en 
de sluis stond klaar dus na snel te zijn doorgeschut en overlegd te hebben waar naartoe , waarbij ik 
mijn voorkeur heb aangegeven voor ……jawel de W2. 

De reparatie aan de Fisk II was deskundig gedaan door mijn maat samen met zijn schoonzoon en we 
hadden tijdens een korte testvaart al gemerkt dat de motor beter op toeren kwam en meer 
vermogen leverde. Dat werd nog eens goed duidelijk tijden de vaart naar de W2, super de motor 
draaide weer op vol vermogen en kwam weer goed op snelheid. 

Helaas kreeg Bob met de Peaky Blender wat brandstofproblemen waardoor deze niet meer op 
toeren kwam. Ook hij kwam hetzij iets later samen met de Ona ook aan. Wij hadden net onze 1e 

onderlijn in het water. Bob en Frans gingen iets meer westelijker van ons liggen en Jan met de Ona is 
meer Oostelijk van ons gaan liggen waarbij hij ons inziens wel verder ver van de “put” aflag. 

De vangsten aan boord van de Fisk II zijn van het begin tot het einde goed (bijna super) geweest. Het 
formaat van de wijting was goed tot zeer goed en was bijna 1 op1, voor iedere grote 1 kleine en er 
kwam ook leuk formaat schar aan boord. Ook kwam er nog 1 tong aan boord. Op de Ona waren de 
vangsten blijkbaar iets minder en daarom is deze alvast richting W4 gegaan waar hij ook nog leuk 
heeft gevangen.  We gaan deze keer geen aantallen noemen om te voorkomen dat de AID zich op de 
sluis meld zodra de Fisk II is wezen vissen….ja echt het was heel veel… en ook op de Peaky Blenders 
waren de vangsten goed geweest. Bij het terugvaren kwam het brandstofprobleem weer terug. Ook 
de Ona is gestopt toen wij op de terugweg gingen en gezamenlijk zijn we teruggevaren en bij Bob 
gebleven om daar hulp te bieden mocht het probleem groter worden. Daarom is het zo leuk en 
prettig om met meer boten af te spreken om samen te gaan vissen. 

Nog een leuk voorstel voor de toekomst ; Een vaste visdag per maand met clubleden die afhankelijk 
van het weer een dag eerder of later kan plaatsvinden of iets dergelijks. 

Na terugkomst nog kort nagepraat en afscheid genomen. Het was weer een fantastische visdag en 
hopelijk volgen er binnenkort nog een paar. 

 

Willem en Karel 

FISK II 

  

  



 

10 
 

Vangstbericht Pollutio: 

Heerlijk zaterdag weggeweest met onze eigen Pollutio. Spannend het is de eerste keer nadat we op 
de kant zijn geweest dat we zijn weggegaan. Samen met André en Peter het ruime sop op. Een kleine 
discussie in de sluis waar gaan we naar toe. Ze lagen overal. Op de Spijkerplaat, de W 10, Trawlboei, 
Zwartepolder..... 

Dré had een tip gekregen waar grote dikke wijtingen werden gevangen. Nou dat kwam mooi uit. Die 
zochten we. Geen kleintjes van 28 30 cm. Hoezo verwend.. Op naar de W 10 op een meter of 13 14 . 
Normaal vissen we bij de W10 op een meter of 10. We zullen zien. Nou dat hadden we gauw bekeken 
en besloten. De eerste wijting moesten we bekijken of het geen gul was. Zo ging het maar door. 
Peter en ik zaten met 1 hengel André met 2 die had er zin. Zelf met dood tij kwamen ze binnen af en 
toe een klein scharretje. De stroming kwam goed door en we vingen nog steeds. Tot op het hoogte 
punt van de stroming, toen viel het even stil. Maar dat duurde maar een half uurtje. Tijd voor een 
versnapering. De dag ervoor kreeg ik een idee wat overigens niet gauw voorkomt, maar dat terzijde. 
Frankfurters in een koffiekan met heet water. Bulls eye Broodje erbij beetje mayo en curry 
Mmmmm. 

Na het dood tij met opkomend water werd het langzaam iets minder en werden de wijtingen kleine 
en kwam de schar in opmars. Nou.....als bijvangst  nog een heerlijke klus schar gevangen. 

Zo rond 16.00 uur inpakken de schemering kwam er al in. 

Schutten in de grote sluis deze lag vol met charters en lokale visbootjes en de Pollutio sloot de rij. 
Een geslaagde visdag eel veel vis 

Een goede tip gekregen die wij graag met jullie delen. 

W10 op 13 a 14 meter. Hebben jullie goede tips laat het weten 

Onze André en Ruud hun pensioentijd komt eraan en zullen jullie in de toekomst verder op de 
hoogte houden van de vangsten op de Pollutio 

Ruud Ruijter. De  Pollutio 
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Pa    
 
Op de dag dat ik deze column schrijf zou mijn vader 87 jaar zijn geworden. Zou, want de beste man 
vertoeft al bijna 28 jaar niet meer hier. Helaas. Maar in plaats van te treuren vier ik deze dag, nog 
meer dan andere dagen, zijn leven en de periode dat ik hiervan deel mocht uitmaken. 
 
Vis en vissen maakte op de één of andere manier een belangrijk onderdeel hiervan uit. Als jongen 
van elf mocht ik voor het eerst mee met een vissersboot, de ARM 12, destijds nog vanuit Colijnsplaat. 
De waarschuwing van de schippersvrouw “Joengen, bluuf toch tuus bie je moedur”, kon me er niet 
van weerhouden het zeegat (Oosterschelde) te kiezen, samen met pa. Helaas werd hij al snel zeeziek 
en bleef hij dat ook de hele reis. Terug aan wal stapten we in onze auto, ik geloof een DAF 33, en 
reden naar huis. Het eerste dat mijn moeder zag was een lijkwitte man en niet haar kind; ik moet nog 
in de auto hebben gezeten of zo. Zelden was zij zo geschrokken, zij dacht dat ik verdronken was. 
 
Vissen deden we vaak met een oom en een neef. ’s Nachts stiekem bij het mijnendepot in Veere, 
overdag op het strand bij Ritthem (waar het toen nog niet vergeven was van de naaktlopers), de 
Banjaard en noem maar op. Ook zaten we, meestal op vrijdagavond, tussen en achter het oud ijzer 
van de Nimeta in de Vlissingse binnenhaven. Vol verbazing ziend hoe wij af en toe een palinkje 
vingen en een bekende vishandelaar annex peek de één na de andere joekel. Waarschijnlijk maakte 
hij een soort voerplekjes met afval van de vismijn en ging daar met als aas bliek tussen vissen. 
Dachten we toen. 
 
Tegenwoordig heel gewoon, maar in die tijd een hele onderneming: we gingen helemaal (!) richting 
Grevelingen. Het moet rond 1971 zijn geweest, want toen ging ook het laatste stuk dicht. De in deze 
toch grote plas aanwezige vis leek dit te merken, iets dat op de één of andere manier tot enorme 
vangsten met de hengel leidde. Vooral schol werd er gevangen. Wat zegt u, schol? Ja, die vis met de 
rode stippen die hier ooit veelvuldig voorkwam. En inderdaad, ook wij vingen lekker. Helaas bleef het 
bij die ene keer, want zoals ik al zei, destijds was een ritje Scharendijke nog een hele onderneming. 
Ben er in die tijd nog één keer geweest, geloof ik. In het Dolfinarium en daar mocht je niet vissen. 
 
Pa “paste” ook op de vis die door beroepsvissers aan land werd gebracht. Menige kist verdween zo 
rechtstreeks in de auto van de handelaar. En op vrijdagavond met een dik pak bankbiljetten naar de 
schipper-eigenaar om af te rekenen; goudeerlijke zwarte vis, heerlijk. Wat hebben wij erom gelachen 
thuis, om dat “op de vis passen”. Vaak met daarbij de opmerking “dat wordt nog wat als ie ooit 
kleinkinderen krijgt, als je ziet hoe hij nu al op die vis past.” 
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Dat laatste is er wel van gekomen, maar heeft niet lang geduurd. Toch lach ik in mezelf als ik aan die 
periode denk. Ondanks alle materialistische beperkingen van toen was het een rijke tijd. Ik denk nu 
weleens dingen als “wat zou die ouwe trots zijn geweest.” Maar ook “als ie nu hier weer 
terechtkwam, zou hij wel zeggen: ik ga weer terug naar waar ik was. Wat een gekte allemaal hier.” 
Sowieso zou dat dikke pak bankbiljetten dankzij die goudeerlijke zwarte vis niet meer mogelijk zijn. 
Big brother is watching you, 24/7. 
 
Tot zover. Ik draai “The Old man” van The Fureys nog maar een keer. Liedje dat alles zegt. 
 
Eurovisser 
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Beste lezer, 
 

 
 
Want het is je gelukt! Je bent aan het einde van de nieuwsbrief gekomen. Alles gelezen? Knappe 
prestatie, je gaat door voor een prijs! 
 

 
 

Hoe kun je deze prijs winnen?  

Nou, wij zitten als bestuur met een probleem. Al enige tijd hebben wij het over onze toekomstige 
nieuwe steiger als de Vingerpier. Inmiddels hebben zich al enkele belangengroeperingen gemeld die 
deze naam onvriendelijk vinden voor de groepen die zij vertegenwoordigen. En aangezien wij als 
bestuur liever een keer gaan vissen dan bij programma’s als Op1, Nieuwsuur of zo’n ander blablabla-
programma op te moeten draven om deze naam te verdedigen, willen wij deze wijzigen. 

Heb je een idee voor een nieuwe naam? Stuur dan je inzending aan info@vbc-deurloo en ding mee 
naar deze fraaie prijs. 

 

  



 

14 
 

 
 

 

 

 

/  

 

 

 

 

 

 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 


