
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 
 
Een nieuwe nieuwsbrief  met daarin wel veel moois, namelijk de opening van de nieuwe steigers op 2 
april dit jaar. Het verslag is overigens ook terug te vinden op onze website via de volgende link: 
 
Mededelingen Bestuur - VBC Deurloo (vbc-deurloo.nl) 
 

 
 
 
Daarnaast ook een dringende oproep in de zoektocht naar minimaal twee nieuwe bestuursleden. 
Zowel van de secretaris als penningmeester zit de termijn erop en zij zijn beiden niet herkiesbaar. Hoe 
eerder kandidaten zich hiervoor aanmelden, hoe beter 
 
 
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 

 

 

 

 

  



 

 

Het bestuur wil, mede namens de leden van onze vereniging, haar medeleven uitspreken aan de 
nabestaanden van Wilfred Vreeke, eigenaar van BD Store in Middelburg. Wilfred overleed vorige 
maand aan zijn verwondingen die waren veroorzaakt door een explosie tijdens het klussen.  De 
voormalig doelman van Jong Ambon was behalve organisator van de Rit & Rock voor de Molukken, 
waarmee geld werd ingezameld voor hulpprojecten voor kansarme kinderen, ook iemand die onze 
vereniging een warm hart toedroeg. 

 

 

Mededeling:  

De komende tijd zullen er enkele boten aan onze steigers te gast zijn. Dit zijn leden van de WSV de 
Val in Hoedekenskerke. De haven wordt daar uitgebaggerd. 

 

 

 

 Mutaties ledenbestand: 

 
Aanvraag lidmaatschap : 
 
 
Aanvraag ligplaats met plaatsing op wachtlijst: 
 
 
Opzegging / beëindiging lidmaatschap: 
 
 
Geroyeerd (voorlopig, in afwachting goedkeuring ALV) 
 

 
  



Mededelingen Bestuur 

  

 

Verslag ALV 2022 VBC Deurloo 

 Hierbij een kort verslag van onze ALV bijeenkomst op 02-04-2022. Voor alle duidelijkheid dit zijn niet 

de notulen! 

Na lange tijd mochten wij als bestuur de leden weer eens uitnodigen voor een “echte” ALV en geen 

online gedoe zoals we dit in de afgelopen 2 jaar hebben moeten doen om redenen die iedere bekend 

zijn. 

We hadden als bestuur natuurlijk een goede reden om het deze keer iets anders te doen en ook 

gebruik te maken van een andere locatie, namelijk De Lasloods wat om meerdere redenen de beste 

keuze was. De opening van de steiger, de naamgeving en de juiste mensen nog maar eens eren 

waren zaken die voor ons belangrijk waren om hiervoor te kiezen. Ook het geduld en de 

medewerking die wij van de uitbater van deze locatie al hebben ontvangen vonden wij zeker een 

tegenpresentatie waard. Helaas was de keuze uit datums waarop de locatie beschikbaar zou zijn zeer 

beperkt en aangezien we de opening niet langer wilden uitstellen toch maar voor een zaterdag 

gekozen. Dat dit voor een aantal mensen niet goed uitkwam spijt ons zeer maar wij hopen deze 

zomer c.q. najaar weer iets te organiseren waarbij gehoopt wordt op nog meer animo. 

Na een eerste korte ontvangst door onze voorzitter zijn wij onder begeleiding van alle aanwezigen en 

iemand van de pers naar de opgang van de nieuwe steiger gelopen. Onder de aanwezigen bevonden 



zich de heren Klaas Meerman en Paul de Nooijer, beiden lid sinds 25-09-1979 en medeoprichters van 

de VBC Deurloo. Wij hebben aan Klaas en Paul gevraagd om de opening van de steigers officieel te 

verrichten via het doorknippen van een heus lint. 

 

De coryfeeën van VBC-Deurloo 

Dit hebben Klaas en Paul met verve gedaan, zij het voor Klaas met enige ondersteuning van zijn 

dochter die hem begeleidde. 

  

Vooraf was door middel van een prijsvraag aan de leden verzocht om een naam voor de nieuwe 

steiger voor te stellen. Door Pierre van Lieshout werd de naam van Klaas al heel snel voorgesteld en 

wij als bestuur vonden dat een goed voorstel. Wel vonden wij, doordat de steiger uit een aantal 

delen bestaat,  ook deze andere delen een naam te geven.  Al heel snel waren wij unaniem van 

mening dat de heer Paul de Nooijer, met lidnummer 12 het op één na oudste en ook nog zeer actieve 

lid die eveneens bij de oprichting betrokken was, ook één van de naamgevers moest worden. Het 

tussenliggende stuk is door het bestuur  De Verbinding gedoopt. 



 De onthulling van de eerste steiger kon helaas niet door Klaas zelf gedaan worden maar we hebben 

zijn dochter bereid gevonden de honneurs waar te nemen wat zij ook met groot enthousiasme heeft 

gedaan. 

 

Onthulling bord Klaas Meerman Steiger door de dochter van Klaas 

 

De Klaas Meerman Steiger 

De naam van de 2e steiger werd met plezier door Paul de Nooijer gedaan en hij vertelde dat hij 

vereerd was. 

 

 



 

Onthulling van de Paul de Nooijer Steiger door Paul 

 

Paul de Nooijer Steiger 

Bleef over de derde steiger, De Verbinding, welke is onthuld door Ron Slof en Pierre van Lieshout. Wij 

hebben deze heren de eer hiervan gegund omdat wij van menig zijn dat de naam De Verbinding niet 

alleen staat voor de verbinding tussen de 2 steigers maar misschien nog meer voor de manier Ron en 

Pierre de verbinding zijn voor vele leden en ook de verbinding naar het bestuur. 

 



De onthulling van De Verbinding door Pierre en Ron 

 

De Verbinding 

Na de onthulling van de namen zijn we met z’n allen weer naar binnen in de Lasloods gegaan om als 

eerste de winnaar van de prijsvraag, Pierre van Lieshout v.w.b. het aangeven van een naam zijn prijs 

te overhandigen. 

 Na deze handeling is door de voorzitter de Algemene Ledenvergadering geopend. 

 

De vergadering is zeer prettig verlopen en iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. In de pauze was 

een verloting die volgens onze penningmeester zeer succesvol was gezien de opbrengst. De 

prijzentafel was zeer goed gevuld door diverse sponsoren zoals Provoost Maritiem, Jos Boone 

Middelburg, Faberij de Jonge Juweliers Goes , Sushi Vlissingen en een aantal mooie ankerloodjes 

vervaardigd door Bruno Janssen. 



 

Ook werden wij verwend met lekkere snacks en dit samen met een lekker drankje zorgde ervoor dat 

de pauze te snel voorbij was en de vergadering werd vervolgd. In de notulen zal melding worden 

gemaakt over de zaken die de revue zijn gepasseerd. 

 



De vergadering is door de voorzitter onder dankzegging aan het personeel van De Lasloods 

afgesloten en vele leden hebben nog gezellig nagepraat en plannen gemaakt voor het komende (vis) 

seizoen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

  

  

  



        OPROEP 
 

Zoals aangegeven op de Algemene Leden Vergadering van 02-04-2022 is de vereniging voor volgend 
jaar (2023) op zoek naar minimaal de volgende bestuursleden. 

 

 

 

                                 

Wacht niet te lang met aanmelden voor deze functies. Voordeel hiervan is dat nog een 
inwerkperiode mogelijk is. 

  

SECRETARIS 



 

 

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: 

 
 

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

De FISK II 

13-04-2022 

Ondanks de niet erg positieve berichten hebben Karel en Willem toch de moed opgevat om de boot 
nog maar eens van de kant te duwen alvorens deze de helling opgaat voor het jaarlijks onderhoud. 

Op Woensdag was het dan zover, was wel de dertiende…oei oei dat voorspelde natuurlijk niet veel 
goeds. Over de vangsten kunnen we kort zijn, er kwam vis aan boord ook de eerst tong voor dit jaar 
en zowaar een paar leuke zeebaarzen, deze waren net onder de maat en gingen dus weer terug. Verder 
veel wijting maar vooral ondermaats maar toch ook wel een paar mooie. O ja, we zijn aan de 
Paardemarkt gaan liggen, aan het begin op zo,n 8,5 tot 9 mtr. Het weer was heerlijk en het was 
nagenoeg windstil. Toen de stroom eruit was zijn we nog een stukje terug naar de Zwarte Polder 
gegaan. Ook daar kwam er wel wat aan boord maar het liep niet over. We gaan ervan uit dat wanneer 
wij van de helling komen de vangsten weer beter zullen zijn en de diesel prijzen lager. 

We zijn op tijd gestopt om niet te laat terug te zijn en dat is goed gelukt. 

Hopelijk binnenkort in Mei weer een mooier bericht. 

Karel en Willem 

FISK II 

 

 
  



 
Weetje van de maand: 

Wie kent er nog een bijnaam met het ontstaan hiervan of een ander wetenswaardigheidje?  

 

https://docplayer.nl/108064472-De-paardenmarkt-een-oude-munitiestortplaats-voor-de-belgische-
kust.html 

Voor de vissers die wel eens die kant opgaan…het lezen waard, zeker na al die PFAS berichten. 

Het is te lang ( veel) om op deze plaats te zetten. 

 

Graag berichten aan :    info@vbc-deurloo.nl 

 

  



                             
 
Helden 
 
Ik moet u iets bekennen: ik ben voetballiefhebber, van Ajax, levenslang al, met als “tweede favoriete 
ploeg” Volendam. Dat ging lekker dit seizoen, beiden eerste op de ranglijst met vaak mooi voetbal. 
Ging, tot de kentering. Benfica schakelde Ajax uit en de voorsprong op de ranglijst liep terug. En 
plotseling was er de rampspoed: Marc Netto moest het veld ruimen na wat fotootjes van zijn 
pielemoosje, Ten Hag gaat vertrekken, maar erger nog: de 38-jarige doelman Remco Pasveer raakte 
geblesseerd. Gelukkig hadden we André Onana nog, ooit een topdoelman, held van de Arena, maar 
na een pillenincident verworden tot een soort stuiterende junk. Viel van zijn sokkel en op het 
moment dat je dacht dat hij de bodem had bereikt, toonde hij zijn minachting voor het (deels zijn 
salaris betalende) klootjesvolk dat zo dom was om een seizoenkaart te kopen. Gevallen held, hopelijk 
wordt het bij zijn nieuwe club op zijn best een extra ballenjongen. 
 
En zo vallen er de laatste tijd heel wat “helden” van hun sokkel. Recent weer Winston 
Gerschtanowitz. Geen held uit Oekraïne, bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het tot zinken brengen 
van de Moskva, maar volgens sommigen een BN-er. Zelf ken ik hem alleen van de reclame van de 
Postcodeloterij. Geen idee wat die knakker verder doet of heeft gedaan. Hij liet zich bij één van de 
onvermijdelijke tafels verdedigen door een kakkineus grietje met bijbehorend accent dat haar 
hockeystick waarschijnlijk bij de ingang had achtergelaten. Haar tafelgenoten hoorden het zwijgend 
aan, zelfs Rutger Castricum, ooit een veelbelovend interviewer bij Pownews. Eigenlijk was alleen dat 
laatste amusement, het zwijgen, niemand die het lef had dit te doorbreken en mijn nieuwe held te 
worden. Maar gelukkig is er dan altijd nog Johan Derksen die klip en klaar zijn ongezouten mening 
gaf. 
 
Dezelfde Johan Derksen die ooit, samen met de onvermijdelijke 117-jarige Kees Jansma, Mattie 
Verkamman en Hugo Borst (voordat hij in een depressie raakte), de initiators waren voor het 
Voetbalmuseum in Middelburg. Om, nadat hij net als zijn maatjes, een ton had opgestreken, 
voortaan alleen nog maar te roepen dat het museum k.. was. Even wat minder een held…… 
 
En zo hadden we Marco B., Ali B. (geen familie), Glennis G., turntrainers, en nog veel meer van die 
gevallen helden. En natuurlijk Lil Kleine, van wie ik, al was het de één miljoen eurovraag bij een quiz, 
niet één nummer dat hij gemaakt heeft zou kunnen noemen. Deed een soort charmeoffensief en 
werd daarmee LiK Kleine. Goedbedoelde, maar mislukte poging, ook nog kort voor 1 april.  
Maar vooruit, ik ben zeker niet de beroerdste. Woensdag 27 april, wanneer de meesten van ons toch 
vrij zijn, gaan we om 20.00 allemaal buiten staan klappen voor Lil en zijn vriendin Jamie. We 
klappe(re)n allemaal voor deze gelegenheid ons autoportier een keer of tien hard dicht. Wel opletten 
dat het hoofd van uw vrouw, vriendin of partner er niet tussen zit, zoals Lil eerder “overkwam”.  
 
Gevallen helden. Ik ben er klaar mee. Ga naar de zeedijk. Kijken of de geep al in aantocht is. Dat zijn 
pas helden. Tussen alle staand want, zeehonden, dobbers en aas doorzwemmen ten behoeve van de 
realisatie van het nageslacht. 
 
Eurovisser. 
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 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 


