Beste leden,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2022, vergezeld van de allerbeste wensen voor een goed, gezond en
gelukkig 2022 met vele mooie momenten op het water.
Ruud en André van de Pollutio leverden weer een mooie bijdrage, zowel tekst als bijbehorende foto’s.
Ook Sjaak leverde een mooie bijdrage, toevallig van dezelfde dag als de andere mannen. Maar wel op
een andere plaats de lijnen overboord gegooid. Behalve onderhoudend dus ook een bron van nuttige
info, deze vangstberichten. Wie volgt???!
In deze nieuwsbrief verder de ledenmutaties, een kort verslag van de laatste bestuursvergadering,
naam van de Vingerpier en opnieuw een oproep van de werkgroep.
Veel leesplezier gewenst! Reacties altijd welkom, graag naar info@vbc-deurloo.nl

Redactie Nieuwsbrief

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

Mutaties ledenbestand:
Aanvraag lidmaatschap :
Erik Weug
J.P.Walters
Veit S. Hilger

Aanvraag ligplaats met plaatsing op wachtlijst:
Erik Weug
Veit S. Hilger
J.P.Walters

Opzegging / beëindiging lidmaatschap:
Kris Cox
Steve Morrison
Martin Morrison
Lein de Nooijer (31-12-2022)
Toon Achterberg

Geroyeerd (voorlopig, in afwachting goedkeuring ALV)
R. Burgemeester per 10 september 2020

Slachtoffers van ‘jachthavendief’
zoeken in Goes naar hun
gestolen eigendommen
GOES - Wie een boot heeft liggen in een jachthaven op Schouwen-Duiveland
of Noord-Beveland, maar daar al maanden niet is geweest, kan beter even
gaan kijken of er niet is ingebroken.
Rob Paardekam 14 jan. 2022 Laatste update: 14-01-22, 16:26
Eén van de ruimtes in het politiebureau in Goes leek vrijdag meer op een watersportwinkel.
Wetsuits, laarzen, wind- en dieptemeters en tientallen meters aan scheepstouw... het lag er allemaal.
Maar ook een stofzuiger, verrekijkers, een accuboormachine en zelfs twee vouwfietsen. Het zijn
spullen die zijn gevonden bij een man uit Serooskerke (Schouwen-Duiveland) die wordt verdacht van
diefstallen uit boten in jachthavens op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. ,,Dit is echt een
grote buit’’, zegt politieman Edwin Franse van het team Oosterscheldebekken. ,,Gezien de grote
verscheidenheid aan spullen, lijkt het erop dat de verdachte alles heeft meegenomen wat hij
tegenkwam om daarna te kijken wat hij ermee zou kunnen. We hebben in totaal meer dan honderd
goederen in beslag genomen.’’
Elf mensen die aangifte hebben gedaan van diefstal in of aan hun vaartuig komen dezer dagen naar
het politiebureau in Goes om te kijken of hun spullen tussen de gevonden buit zitten. Frank van den
Berg ging vrijdag meer dan tevreden weer naar huis. ,,Bij mij is ergens eind november apparatuur
meegenomen van mijn zeilboot in de haven van Burghsluis’’, vertelde hij. ,,Het gaat om meters die de
snelheid, diepte en windsnelheid aangeven en samen het navigatiesysteem vormen. Ze zaten aan de
buitenkant. Bij mij is niet ingebroken in de boot zelf.’’ Mét zijn meters liep de inwoner van Veere het
politiebureau weer uit. ,,Ik vind dat de politie uitstekend werk heeft verricht’’, zei hij. ,,Zelfs op een
zaterdagavond om tien uur werd ik een keer gebeld om nog wat meer informatie te geven. Ook
vroegen ze foto’s van de spullen. Ze hebben deze zaak heel serieus aangepakt.’’

Even gaan kijken bij de boot
De verwachting is dat niet alle gevonden spullen terug bij hun rechtmatige eigenaar zijn als zaterdag
alle mensen zijn komen kijken die aangifte hadden gedaan. Zo staan er bijvoorbeeld twee
vouwfietsen die geen van de nu bekende slachtoffers als vermist heeft opgegeven. ,,De kans is groot
dat er mensen zijn die nog niet eens hebben ontdekt dat er in hun boot is ingebroken’’, zegt Franse.
,,In de winter komen veel mensen tenslotte niet zo vaak in de haven. Maar het is raadzaam dat ze nu
misschien toch even gaan kijken.’’ Wie alsnog een inbraak ontdekt, kan daar uiteraard nog aangifte
van doen om vervolgens te kijken of zijn of haar gestolen spullen ook zijn gevonden. Wie denkt even
leuk te kunnen ‘shoppen’ op het politiebureau kan beter thuisblijven. ,,Mensen moeten natuurlijk
wel kunnen aantonen die iets hun bezit is’’, zegt Franse. ,,Bijvoorbeeld aan de hand van een foto of
een aankoopbewijs.’’

“De politie heeft goed werk verricht en deze zaak heel serieus aangepakt.”
Frank van den Berg, Slachtoffer

Van den Berg weet dat in de haven van Burghsluis meer mensen slachtoffer zijn geweest van diefstal
in de periode waarin ook zijn spullen werden gestolen. Zelf was hij voor het eerst slachtoffer van
dergelijke criminaliteit. ,,En het is ook zeker niet aan de orde van de dag, hoor, in jachthavens’’, zegt
hij. ,,Gelukkig maar, want om de haven nou te gaan omheinen met grote hekken, daar wordt het ook
niet mooier van.’’ De inwoner van Veere neemt in elk geval wel wat voorzorgsmaatregelen om
herhaling te voorkomen. ,,Ik ga mijn meters nu op een zodanige manier vastmaken dat het in de
toekomst wel wat moeilijker is om ze mee te nemen.’’
Bron:

Op 14 januari heeft het bestuur haar eerste vergadering van 2022 gehouden. Als gevolg van de
Corona-maatregelen gebeurde dit online. En het moet gezegd: we gaan hier steeds meer vaardigheid
in krijgen, maar kunnen tegelijkertijd niet wachten totdat wij weer op een normale wijze kunnen
gaan vergaderen.
Hieronder in het kort de belangrijkste punten die besproken zijn:











Voor nieuwe leden geldt de eerste zestig dagen de daggeld-regeling, zoals in 2021 via een
stemming vastgesteld. Bij wederzijdse wens om met elkaar door te gaan volgt een vaste
ligplaats met bijbehorend tarief, te berekenen vanaf de datum van ingang. Hierop wordt het
bedrag dat reeds via de daggeld-regeling is betaald, in mindering gebracht. Deze regeling
geldt als een soort “bedenk-periode” voor beide partijen. De intakegesprekken met nieuwe
leden komen hierdoor te vervallen.
Gekozen wordt voor een nieuwe tussenpersoon voor onze verzekeringen. Dit betreft iemand
met ruime ervaring op nautisch gebied die mogelijk ook iets voor de leden individueel kan
gaan betekenen op het gebied van de bootverzekering. Wordt vervolgd.
Naamgeving steiger: unaniem besluit, zie verder in deze nieuwsbrief.
Sluitsysteem: Diefstal uit jachthavens vormt een steeds groter probleem. Zie onder meer het
artikel in deze nieuwsbrief over de dief uit Serooskerke (gelukkig Schouwen-Duiveland en
niet Walcheren). Het huidige sleutel-systeem voldoet niet aan de veiligheidseisen. Je gaat
naar bijvoorbeeld de Walstraat, roept “Ha, Ko” en laat voor een paar euro per stuk sleutels
bijmaken.
Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar een systeem dat meer veiligheid biedt. Dit kan via
sleutels met certificaat of via een transponder. Gekozen is voor het laatste. Redenen
hiervoor zijn de lagere prijs en de prima beheermogelijkheden die dit systeem biedt. Zo kan
bij verlies of diefstal de betreffende transponder direct door de beheerder worden
geblokkeerd. En zo zijn er nog een aantal redenen voor deze keuze.
Uiteraard zijn hiermee kosten gemoeid. Om deze enigszins op te vangen zal het volgende
gaan gelden: Voor alle leden bedraagt de borg € 35,00, het tarief dat al ruim een jaar door
nieuwe leden wordt betaald. Voor de oude leden betekent dit dat zij, na inlevering van de
oude sleutel, nog € 28,00 moeten bijbetalen voor de transponder. Let op: dit is BORG, ofwel
het wordt terugbetaald bij inleveren van de transponder. Stukje investering in veiligheid.
Cameratoezicht: Op korte termijn zullen onze steigers worden “bewaakt” via een camera. De
beelden worden opgeslagen, maar zullen uitsluitend worden gebruikt in het geval van
schade, vandalisme of diefstal.
Nieuwe indeling steigers: Deze zal worden bekendgemaakt zodra dit mogelijk is. Nu
ingenomen plaatsen aan de Vingerpier kunnen niet als vaste ligplaats worden opgeëist. Met
name na het vertrek van de Tertius (uiterlijk 30 april 2022) komen hier extra ligplaatsen
beschikbaar.






Vaststelling aantal werkuren voor 2022: Voorlopig minimaal 16 uur per persoon.
Werkzaamheden alleen met aanwezige toezichthouder, deze houdt ook de gewerkte uren
bij. Indien de omstandigheden dit vereisen kan het bestuur in dit voor de vereniging
bijzondere jaar dit aantal nog nader bijstellen. Méér uren maken mag nu uiteraard altijd, iets
dat veel leden ook al doen.
ALV 2022: De wens is uitdrukkelijk dit weer te doen via een bijeenkomst. Mogelijk betekent
dit dat deze niet zoals gebruikelijk eind februari zal zijn, maar iets later (i.v.m. Corona)
Bestuur: gegadigden voor bestuursfuncties zijn meer dan welkom. Op de eerstvolgende ALV
zal een oproep worden gedaan. Eerder aanmelden mag uiteraard.

Volgende vergadering is op 4 februari 2022, 19:30 uur. Eventuele onderwerpen vanuit de leden
kunnen worden gemeld vóór 1 februari 2022 via secretaris@vbc-deurloo.nl

In de vorige nieuwsbrief werd een prijsvraag uitgeschreven met als doel een nieuwe naam te
verzinnen voor onze nieuwe steiger. Nou, dat hebben we geweten; de mailbox dreigde even te
ontploffen door de vele inzendingen. Wat een creativiteit bleek er te zijn bij de leden!
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten hier alvast een klein doorkijkje richting de inzendingen
die het NIET zijn geworden:

Zoals gezegd: dit zijn slechts enkele van de vele inzendingen. Hoewel sommigen juweeltjes zijn is
hierop niet de keuze gevallen.
In haar vergadering van vrijdag 14 januari heeft het bestuur unaniem een keuze gemaakt. De
definitieve naam zal op een passend moment worden onthuld. Uiteraard zullen wij jullie hiervoor
vroegtijdig uitnodigen. Ook zal dan de prijswinnaar bekend worden gemaakt. Maar voor nu:

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!

Vangstberichten:

Woensdag 12 januari met de Pollutio op pad. De dag ervoor was het een schrale koude dag. Dus de
gedachte was warm aankleden. Nou dat viel mee.
Het was een mooie wind stille dag. We besloten naar de W6 te gaan een stukje verder dan de W10.
Hup ankeren hengels in. Al vlug kwamen de eerste wijtingen binnen. Ze vielen qua lengte en vetheid
tegen. Maar zo af en toe kwamen er toch mooie wijtingen boven water. Wat opviel dat de schar
weer goed aanwezig was. Het zonnetje kwam door, vlak zeetje, wat wil een mens nog meer.

Leeglopers een populair aassoort je betaalt al gauw tussen 37 en 45 euro voor een kilo. Vandaag
hebben we ook met inktvis gevist, Klein reepje op de haak en vissen maar
Met 1 stukje inktvis heb ik meer dan 15 vissen gevangen schar en wijting. Hier zit een grote kosten
besparing in.
2 ons leeglopers een paar mesheften en paar stukjes inktvis je hebt een betaalbare visdag.
Na 13.30 uur kwam de mist sterk opzetten en werd het een klein wereldje. Nog een uurtje door
gevist daarna rustig naar de haven.

Leeglopers een populair aassoort je betaalt al gauw tussen 37 en 45 euro voor een kilo. Vandaag
hebben we ook met inktvis gevist, Klein reepje op de haak en vissen maar
Met 1 stukje inktvis heb ik meer dan 15 vissen gevangen schar en wijting. Hier zit een grote kosten
besparing in.
2 ons leeglopers een paar mesheften en paar stukjes inktvis je hebt een betaalbare visdag.
Na 13.30 uur kwam de mist sterk opzetten en werd het een klein wereldje. Nog een uurtje door
gevist daarna rustig naar de haven.

Al met al een grote emmer met schoongemaakte vis.

Ruud de Ruijter Andre de Nooijer “Pollutio

Woensdag 12 januari een visserijtje op de Westerschelde.
In dichte mist vertrokken uit Heinkenszand. Eenmaal in Vlissingen prachtig weer, dus
varen maar. Eerst naar de geul van de Walvisstaart voor hopelijk wat schar. Hier helaas een invasie
van kleine wijting, elke keer met 3 tegelijk.
Tweede plek een paar mijl terug naar de Walvisstaart. Hier iets grotere vis en af en toe
een schar.
Derde plek putje bij W2. Hier mooie wijting en schar.
Om half 3 trok het dicht van mist. Dus terug naar de haven. De sluis was nauwelijks
te zien van de zeer dichte mist.
Veilig weer terug naar de haven.
Was een leuke middag met een lekker zonnetje en een plat zeetje.
Sjaak, “Lubina”

Hier had uw berichtje moeten staan ! Als u bent wezen vissen.

Weetje van de maand:

Bijnaam
VLISSINGEN - Er bestaan veel theorieën over hoe Vlissingen aan die bijnaam komt, maar geen enkele
is bewezen. De meest geloofde is het verhaal van Willibrord. Hij kwam in Walcheren aan land om de
Zeeuwen te kerstenen, te bekeren tot het christendom. Hij bood bedelaars zijn fles aan, maar die fles
raakte nooit leeg. Het kerstenen mislukte, Willibrord ging weg en liet zijn fles achter. Vanaf dat
moment kennen we Flessingen (Vlissingen).

De Heilige St. Willebrordus
Bron :

Wie kent er nog een bijnaam met het ontstaan hiervan of een ander wetenswaardigheidje?
Graag berichten aan : info@vbc-deurloo.nl
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The voice of Holland

Haha, gefopt! Geef maar toe, normaal leest u deze column nooit, maar na alle berichten in de
overtikmedia van de afgelopen week kon u het niet laten na het lezen van deze titel. Uw
nieuwsgierigheid was zogezegd gewekt.
Nou, ik ga verder geen woorden vuilmaken aan dit onderwerp. Ik denk er wel aan een nummer van
wijlen Nico Haak uit 1974 opnieuw op te gaan nemen. De tekst zou dan ongeveer zo gaan:
“Honkie tonkie pianissie,
Wat je thuis niet hebt dat missie
Ga maar verder, alsmaar verder.”
Maar goed, genoeg over dit onderwerp. Het feit dat dit al dagenlang de voorpagina’s en oeverloze
talkshows domineert, geeft aan dat er geen serieuze zaken spelen in de wereld. Gelukkig. Hopelijk
hebben we straks nog wel gewoon gas als in februari een periode van vorst aanbreekt…….
Eigenlijk wilde ik het in deze column dit keer hebben over The Voice of Deurloo, ofwel De Stem van
Deurloo. Een stem die in de diverse onderhandelingen met gemeente en dergelijke steeds is
uitgedragen door het bestuur. Ellenlange onderhandelingen. December 2019 dacht het bestuur dat
er overeenstemming was bereikt over De Vingerpier (krijgt binnenkort een passender naam!), maar
toen gaf de persoon waarmee de onderhandelingen werden gevoerd aan niet de enig eigenaar te
zijn?? Goed verhaal, lekker kort, en omdat steigers niet in het kadaster werden vastgelegd ook niet te
controleren.
Wat volgde waren twee jaren van behalve een uitbraak van corona, ook steeds onderhandelingen
voeren. Behalve met de gemeente ook met allerlei andere in deze omgeving gevestigde of nog te
vestigen bedrijven. Het is al meer gezegd: het leek een soort domino day waarbij steeds een steentje
voorkwam dat de rest verder ging.
Uiteindelijk werd begin december na nog “wat” discussies op het gemeentehuis overgegaan tot
ondertekening van de documenten. Dit na een weekend waarin sprake was van een heuse
bestuurscrisis, maar ook dit werd overwonnen. Zeker in het jaar 2021 zal voor de drie bestuursleden
plus adviseurs het gewerkte aantal uren eerder de 160 hebben aangetikt of overschreden dan de
minimale 16 uur.
Tijd om verder te gaan. The Voice of Deurloo kan nu weer meer terug richting de leden. Spreek je uit
richting bestuur en help dit om de vereniging verder te brengen. En spreek je eens uit in de
nieuwsbrief, via bijvoorbeeld een vangstbericht!
De afgelopen weken overziend denk ik dat de vereniging rijp is om weer meer als een vereniging te
gaan draaien. Met bijvoorbeeld viswedstrijden of andere activiteiten, al dan niet samen met andere
visbootverenigingen. Kijkend naar de enthousiaste deelname van een grote groep leden aan de

werkgroep is er sprake van een frisse wind door de vereniging die dit mogelijk maakt. Voor dit
bestuur, maar ook zeker de vorige besturen, zit een behoorlijk karwei er hiermee op. Maar er blijft
genoeg te doen! De afgelopen periode heeft aangetoond dat een bestuur van drie personen echt het
minimum is. Heb je dus Hart voor Deurloo en wil je hierbij meehelpen, meld je dan aan als
bestuurslid van Deurloo. En sorry, om jullie aandacht te trekken heb ik hierbij misbruik gemaakt van
“The Voice of”.
Eurovisser.

/

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

