Beste leden,
Wij dachten dat het jaar erop zat voor de redactie, maar zaterdag 18 december leerde ons anders.
Allereerst waren er die dag een groot aantal leden op initiatief van de werkgroep bezig aan het
verwijderen van steiger 1. Met veel enthousiasme werden er direct nieuwe plannen gesmeed en
afspraken gemaakt. Helaas doorkruiste persconferentie nummer 10.176 in verband met Covid deze
plannen…..voorlopig……… Want van uitstel komt zeker geen afstel.
Luctor et emergo!

Verder in deze nieuwsbrief een mooi vangstbericht van Ruud van de Pollutio, die behalve een
geweldig geschreven artikel ook nog een tip meegeeft. Iets over bockworsten met curry en mayo,
maar zeker lekker!
Verder nog een laatste oproep om mee te denken over een nieuwe naam voor de steigers.
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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Dames en heren, beste leden

Op 19 december 2021 gaat Nederland weer in algehele lockdown. Dit heeft ook gevolgen voor onze
vereniging helaas. Dit houd voor ons als vereniging in dat de geplande werkzaamheden tijdelijk stil
worden gelegd. Daarnaast mogen wij met slechts twee personen binnen verblijven. Daardoor komt
ook het gezellig koffie drinken in de ochtend in het geding. Ook hier moeten wij tijdelijk mee
stoppen totdat de regels het weer toe laten om met meerdere personen bij elkaar binnen te zijn. Als
bestuur betreuren wij dat ook wij maatregelen moesten nemen. Maar het is voor zowel jullie
gezondheid alsmede het voldoen aan de gestelde maatregelen door de overheid.
Wij rekenen op de medewerking van jullie allemaal.
Ondanks deze maatregelen wensen we jullie en je geliefden toch fijne Kerstdagen en een goede
jaarwisseling toe. Op naar een 2022 met nieuwe steigers en hopelijk zonder Corona.

Met vriendelijke groet,
Danny, Jos, Willem.
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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!

Update 18-12:
Hierboven staat de oproep. Deze blijft overigens gewoon staan, want er zijn nog steeds handjes
nodig. Zeker nu door de meest recente maatregelen de tijd waarin dit moet gebeuren weer korter
dreigt te worden. Zaterdag 18 december is hiermee gestart en er is veel werk verricht.
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Big Brother Pierre is watching you………
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Gool old Ron leidde het in goede banen, maar bleef zelf niet helemaal ongeschonden……..
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Even vastleggen voor het archief door Pierre
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Niet helemaal schoon meer (dat vat)

Zweet, tranen (?) en…. bloed kostte het.
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Geweldig werk, mannen!
Een speciaal woord van dank voor Leonard van der Ven die met zijn kraan het werk mogelijk
maakte. Hartelijk dank, Leonard, bij deze officieel Vriend van VBC Deurloo.
En een stukje boetedoening van het bestuur: Wij hebben verzuimd op deze dag te zorgen voor een
warme slok en/of hap. Bij deze de belofte dat dit volgende keer wordt goedgemaakt!
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Vangstberichten:

Visverslag vrijdag 17
december
Soms begin een visdag anders dan je had gedacht. De vooruitzichten door de weermannen waren
wederom fantastisch.
Klopt echter om 09.00 uur ’s ochtends was het niet koud.
Spulletjes aan boord, Andre check motor. Geen probleem .Als een zonnetje. Gerard check de
touwtjes, kortom alles gereed voor een perfecte dag.
Richting kleine sluis was het puffen met de visjas aan. Hup uit dat ding.
Het leek of de kleine sluis op automaat stond we konden er zo in varen.
In de sluis effe overleg wat doen Verweggiestan, W 10 of Spijkerplaat. Het werd richting W10.
Langs een verstopte kustlijn achter de nevel zag je de schaduwen van de Molen en Kerktoren. Grauw
en kil.
Slierten van mist maakten van ons normale mooie skyline een ghost-line Langzaam werd het toch
iets frisser. Bij de W10 lagen de Wiesje en de Zeearend aan de ondiepe kant.
Wij kozen om iets door te varen en naar de diepe kant te gaan.
Het eerste halfuurtje leek het wel of er Sardientjes werden gevangen, klein en mager spul. Gelukkig
kwam hierin iets later verandering in.
De wijtingen werden groter dikke dertigers en vetter. Af en toe een mooi schar er tussen door.
Met het kenteren van tij werd het iets chaotischer met vissen Sterke stroming, opzettende wind, zelf
dacht ik aan 4a 5 noord oost, miezerbuitje werd het toch kouder en kouder.
Mutsje goed over de oren en door gaan. Kreeg ‘S nachts nog een goed idee lekkere bockworsten op
een broodje met curry en mayo.
Leuk alternatief een brede koffiekan bij de action 3.95 euro. Thuis de worsten in kokend water
daarna in de thermokan.
Gesneden broodjes in een zak. En je kan een heerlijk broodje wordt serveren zonder toestanden.
Vis kwam nog steeds goed binnen. Plots zag ik uit mijn linker ooghoek een grijze skippybal voorbij
komen. Shit zei ik tegen Dre lijkt onze ankerbal .
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Jawel harpsluiting losgekomen. Hup met twee man old school het anker binnen halen. Nu weet je
weer wat een gemak en uitkomst zo’n ankerbal geef.
Pffff……..Ankerbal weer opgepikt. We besloten er maar een punt achter te zetten. Was inmiddels
15.00 uur.
Hup terug naar de sluis met een berg vis.
Leuke dag gehad met Dre en Gerard. Tot de volgende.

Pollutio Ruud

Tuut tuut tuut
een tip van Ruud!
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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 blablablaprogramma 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.
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De redactie van de nieuwsbrief wenst jullie allemaal fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

19

/

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
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