
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 
 
 
Hierbij de nieuwsbrief over december. 
 
 
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 

 

 

 

 

 

  



 

 

Uiteraard iedere lezer van deze nieuwsbrief en jullie naasten hele fijne Kerstdagen en een goed  
2023 gewenst! 
 
En mocht het nu zo zijn dat je ingesneeuwd raakt omdat eindelijk weer eens sprake is van een witte 
Kerst (ik schreef dit half december), dan hier wat kijk-, lees- en luistertips: 
 
 

Mooie cd van een ontzettend onderschatte artiest met als thema 
Kerst. Let vooral op nummer drie, “It could happen again”, een 
nummer over een gebeurtenis van ruim honderd jaar geleden die 
de waanzin van oorlog en de Kerstgedachte mooi weergeeft.  
 

 

 

 

 

     Film over deze gebeurtenis in 1914. 



  

 

 

Wie als lid een onderwerp voor een bestuursvergadering wil inbrengen kan dit doen via een mail aan 
secretaris@vbc-deurloo.nl 

 

 

Beste leden, 

Het jaar 2022 loopt ten einde. Een jaar die voor onze club de geschiedenis in gaat als een bewogen 
jaar waarin voor de vereniging en de leden veel veranderingen hebben plaats gevonden. 

Zo zijn we verhuisd naar een andere locatie met onze aanleg steigers.  Is de oude vereniging locatie 
afgebroken en tijdelijk verhuisd en is de algemene leden vergadering gehouden in de Lasloods in 
plaats van de speeltuin de Oude stad. 

Na de realisatie van het nieuwe steiger werd voor de algemene leden vergadering het steiger 
feestelijk geopend door Klaas Meerman en de naam borden voor de steigers onthult. 

Inmiddels is de vereniging mede door de inzet van vele ook al aardig op weg met de realisatie van het 
club terrein en de bouw van het nieuwe club gebouw en opslag ruimte. Naar verwachting worden 
deze werkzaamheden in de eerste maanden van nieuwe jaar worden afgerond. Hulp en inzet van 
onze leden wordt dan nog steeds gevraagd hiervoor. 

Met het in de laatste fase zijn van de bouw en verhuizing  is ook het bestuur in rustiger vaarwater 
gekomen na een periode van onderhandelen, regelen en bespreken om de vereniging het best 
mogelijke te bieden. Wat echter niet zegt dat we geen aanvulling op het bestuur nodig hebben in het 
nieuwe jaar. Er is al eerder daarvoor een oproep gedaan en doe dit nu met klem nogmaals. Meld je 
aan voor het bestuur. Zeker als je weet dat er bestuursleden aftreden en het voortbestaan van de 
vereniging daarvan afhangt. Simpel gezegd. Geen bestuur geen vereniging meer!!!  Het is minder 
werk dan je denkt. Eker nu alles al grotendeels voor elkaar is gekomen. Dus kom op en meld je aan!!! 

Verder is het bestuur van plan om een technische commissie op te tuigen volgend jaar. Dit om ervoor 
te zorgen dat de steigers en club accommodatie in top conditie blijven maar ook om mee te denken 
over verbeteringen die de club vooruit helpt. Hiervoor worden ook enkele leden gevraagd die dit ter 
harte willen nemen. 

Gelukkig werd dit jaar ook nog gevist en naar verluid werd er met regelmaat een leuk vis en garnalen 
gevangen. En hopen dat natuurlijk volgend jaar ook te blijven doen. Er is door verschillende leden 
gevraagd om weer boot viswedstrijden te gaan houden. Hiervoor worden dan ook leden gevraagd 
die dit willen organiseren. Dus denk je dat is iets voor mij meld je dan aan bij het bestuur hiervoor. 



Ik wil nogmaals iedereen bedanken voor hun inzet bij de verhuizing en bouw. Mijn dank gaat ook uit 
naar onze sponsors die dit op hun eigen wijze alsmede mogelijk hebben gemaakt. 

 

Het bestuur wenst U allen fijne feestdagen toe en een goed, gezond  en visrijk 2023 

 

Namens het bestuur. 

Danny Brandt 

 

 

 

Banners: 

 

 

Om de laatste openstaande ligplaatsen te vullen is zowel op de steigers als aan het nieuwe terrein 
een banner geplaatst. 

  



 Mutaties ledenbestand: 

 
Aanvraag lidmaatschap : 
Geen 
 
Aanvraag ligplaats: 
Geen 
 
Opzegging / beëindiging lidmaatschap: 
Geen 
 
Geroyeerd (voorlopig, in afwachting goedkeuring ALV) 
Geen 

 
  



Mededelingen 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. 

  

2e 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. 
 
Voor 2022 is het aantal uren overigens vastgesteld op 16 vanwege de verhuizing. Uren voor 2022 
kunnen niet meer worden gemaakt. In 2023 is er een nieuwe ronde. 

 

                           

 

                    

 

              

  



Wordt de doorvaart van deze nevengeul 
opgeschort? – 
Het Schaar van Valkenisse is een druk vaarwater – tot wel 20000 doorvaarten per jaar – dat een 
ontlasting is van de hoofdvaargeul langs de bocht van Walsoorden op de Westerschelde. 

Het algemeen beleid wil dat de hoofdvaargeulen zoveel mogelijk ontlast worden en dat de 
nevengeulen en fietspaden (dit is ook een nautische benaming voor bebakende vaarwegen naast het 
hoofdvaarwater) worden gebruikt door binnenvaart en pleziervaart. 

Maar dit is echter een probleem met het Schaar van Valkenisse, dat erg onderhevig is aan 
morfologische veranderingen. Vele keren per jaar moet de betonning worden aangepast en de 
instelling van een éénrichtingsverkeer afvarend bemoeilijkt nog meer de situatie ter plaatse. 

Het schaar heeft een drempel langs de zuidzijde en de vaarweg is er momenteel erg smal. 

© GJ 

In opdracht van VNSC werden onderzoeken uitgevoerd door Arcadis en Deltares om de 
ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar vast te stellen en de mogelijkheden te bekijken voor de 
volgende jaren. Er werd geadviseerd met minimaal elk halfjaar metingen te doen en gedetailleerde 
dieptekaarten te maken van de nevengeulen zoals Schaar van Valkenisse en Schaar van de Noord. 
Het dynamisch betonnen van het Schaar van Valkenisse zou reeds zijn haalbaarheidsgrens 
overschrijden waardoor er nu gebruik wordt gemaakt van gele waarschuwingstonnen in plaats van 
de klassieke groen en rode tonnen. 

Moest echter aan de oostkant ten zuiden van het Schaar de drempel kunnen doorbroken worden 
dan zou een nieuwe brede doorgang ontstaan. Dit gebeurde een tiental jaren geleden ook al op 
natuurlijke manier. Moest deze doorgang kunnen worden geforceerd met baggeren dan zou dit wel 
sneller kunnen gaan, maar dat is dan weer een ander (financiëel) verhaal… 



Een uitgebreid artikel is hierover gepubliceerd bij de Vlaams Nederlandse Schelde 
Commissie: Kunnen er schepen blijven varen door de Schaar van Valkenisse? | VNSC 

kaartdatum 29/11/2022 

 

Bron: Bootmagazine.   www.bootmag.be 

  



Een (nieuw) lid stelt zich voor.  

 
  

“Vraag je niet af wat de vereniging voor jou kan doen, maar vraag je af wat 
jij kunt doen voor de vereniging.” 

 

  



 Vangstberichten: 

 

Vangstbericht 16-12-2022 Fisk II 

Na de geslaagde vistocht van 6-12 wilde ik graag weer terug naar dezelfde stek. Aan Bruno Janssen 
gevraagd of de Peaky Blender ook ging vissen. Aangezien Bob voor een privè aangelegenheid in 
Noord-Afrika zat heeft Bruno besloten mee te gaan aan boord van de Fisk II. Ook Jan van de ONA zou 
deze dag met ons mee op varen. Ik heb voor iedereen de pieren gespit en netjes verpakt. `s Morgens 
om 6.45 was er af gesproken om te vertrekken om zo met net gekeerde tij richting van “mijn stek” te 
gaan. Na goed 50” varen onze plaats weer opgezocht en het anker laten zakken. De ONA ging niet ver 
van ons aan de Noordzijde liggen. Was m.i. niet direct de goede plaats, te veel op de plaat dus. Ook ik 
kwam al snel tot de conclusie dat we niet geheel goed lagen en al snel hebben we besloten toch iets 
op te schuiven. Ook de ONA is aan onze andere kant komen liggen. Na het verplaatsen merkten we al 
snel dat het beter ging…althans bij mij. Bruno kreeg voortdurend beet maar kon deze niet verzilveren 
en miste heel veel aanbeten. Op de ONA liep het ook niet zo lekker waarop Jan heeft besloten naar 
de W2 te varen. Ik had inmiddels al aardig vis gevangen waaronder een leuke gul. Niet lang erna 
weer een leuke gul tussen door de wijtingen en schar die ook regelmatig aan boord kwam. Bij Bruno 
liep het nog steeds niet lekker, ik gebruikte andere onderlijnen en heb 1 van deze aan Bruno 
gegeven. Ook besloten om van kant te wisselen. Bruno gaf aan “als jij er nu weer 1 vangt dan laat ik 
alles lopen” Dat had hij beter niet kunnen zeggen want direct ving ik weer een mooie gul en niet lang 
erna nog 1. Het was 1 van die dagen waarop ze mijn aas goed vinden en bij anderen aan boord 
minder, is ook wel eens andersom. Om 15 uur besloten om voor stroom weer terug naar de haven te 
gaan. Jan van de ONA gebeld en deze was ook zijn anker aan het hieuwen. Samen zijn wij terug naar 
de sluis gevaren. Was al met al toch weer een leuke dag. Bedankt Bruno voor jouw aangename 
gezelschap. Voorlopig zien de windvoorspellingen er niet gunstig uit en daalt de 
zeewatertemperatuur snel. Dit jaar zal het er waarschijnlijk niet meer van komen en wij hopen dat de 
garnaal nog niet weg is als we weer kunnen. Ik verwacht op deze stek in Maart / April nog leuke 
vangsten, maar het blijft vissen!  

Wij wensen iedereen mooie Feestdagen toe, 

Willem 

FISK II 

 



 

Vangstbericht 06-12-2022  Fisk II 

Op 6 December heeft de Fisk II de haven in de vroege morgen verlaten met aan boord Hans, Jan en 
Willem. De windverwachting was gunstig en de koers werd richting Zeebrugge gezet naar een stek 
die ik van 1 van onze mede-clubleden heb mogen ontvangen. Na ongeveer 50” varen werd de stek 
bereikt en lagen de eerste onderlijnen al snel in het water. De 1e vissen lieten toch nog wel even op 
zich wachten wat voor mij al een teken was dat het op deze stek niet super zou worden. Nu weten 
wij inmiddels ook wel dat de vis je aas moet vinden dat daar meestal een tijdje overheen gaat. De 
reden dat we voor deze stek hadden gekozen is ook om niet voortdurend kleine schar en wijting te 
vangen. Dat deze ook niet veel aan boord kwamen was toch wel fijn. Ook hadden we niet heel veel 
last van krabben. Wel kwam er zo nu en dan een aardige hoofdkrab aan boord en ook wel wat vis 
maar niet in grote getalen. Na een aantal uren daar gevist heb ik voorgesteld naar 1 van mijn stekken 
te gaan waar ik de laatste tijd leuke en soms verrassende resultaten heb geboekt. Na het in positie 
leggen van de boot kon er verder gevist worden. Al snel bleek dat het een goede beslissing bleek te 
zijn. Er kwam leuke vis aan boord waarbij in totaal ook 5 gullen , wat wij niet hadden verwacht. Op 
een zeker moment zag ik mijn lijn met daaraan een 250 grams ankerlood welke uptide was ingegooid 
geheel slap komen en naar de achterkant van de boot drijven. Op mijn vraag of iemand mijn lijn 
gehaakt had bleek dat niet zo te zijn waarna ik mijn strak heb gezet en waarop ik een geweldige knal 
op mijn hengel kreeg. Mijn verdween verder achter de boot en toen ook nog geheel naar de andere 
kant van de boot, mijn hengel onder de andere hengels doorgehaald en langzaamaan binnengehaald. 
Ik voelde wel veel weerstand en dacht dat er of een grote gul of zelfs haai aanzat. Niets van deze dus 
maar een geweldige zeebaars van maar liefst 75 cm. Nadat deze uit het water is geschept, gemeten 
en foto`s besloten om deze rustig terug in het water te zetten. Er had 3 man plezier van gehad. 

 

Over de gehele dag mooie wijtingen, grote schar, gul en de zeebaars. Aangezien we op tijd terug 
moesten zijn besloten om 14 uur te stoppen na een voor ons allen geslaagde dag. 

FISK II 

Willem, Jan en Hans 

 



                            
The end of the show 
 
December, mijn laatste column, laatste maand als penningmeester. Dat laatste is langer geworden 
dan ik van plan was. Maar ja, het naderende overlijden van Ab Verheij leverde de club een probleem 
op en dus brak ik de belofte aan mijzelf gedaan op mijn vijftigste verjaardag om nog wel 
vrijwilligerswerk te blijven doen, maar niet als penningmeester. 
 
De jaren zijn zeker voorbijgevlogen. Toen ik in een bestuur kwam met Peter van Rooij, Cor Ehrhardt, 
Jack van de Wege (RIP) en John Danckaert (RIP), werd duidelijk dat de club toch écht moest 
verkassen. Onder leiding van Peter werd het overleg met de gemeente hierover opgestart, maar dit 
leidde nog niet tot concrete resultaten. 
 
Dit kwam pas goed op gang na het inschakelen van Theo Meulenberg en drie studenten van de HZ. 
Het voorzitterschap ging over op John van Schaik. Zelf wilde ik in 2020 stoppen, vooral omdat ik 
inmiddels geen visboot meer had, maar op verzoek van een aantal leden ben ik toch aangebleven.  
 
De jaren hierna nam het bestuurswerk flink toe en het aantal bestuursleden af. Cor Ehrhardt stopte 
na vele jaren van nog veel meer werk dat hij voor de vereniging had gedaan. Lastige situatie, maar 
zijn opvolger Willem de Leeuw deed en doet bepaald niet voor hem onder. Zonder iemand tekort te 
willen doen durf ik wel te stellen dat de twee secretarissen die ik heb meegemaakt met afstand 
binnen het bestuur het meeste werk hebben verricht. 
 
En dan waren en zijn er ook nog de leden die zo ontzettend veel werk hebben verricht bij de aanleg 
van de steigers en het nieuwe terrein. Teveel om op te noemen en ik zou ook bang zijn om mensen 
te vergeten, dus begin ik maar niet aan een opsomming. Wel is het hele gebeuren iets waaraan alle 
leden en niet-leden die de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd, ontzettend trots op mogen 
zijn. De inzet, ieder op zijn eigen manier, is iets om heel, héél erg trots op te zijn. 
 
Voor de vereniging, met het nieuwe terrein, onderkomen en de steigers ligt er nu een mooie kans om 
op weg te gaan naar het 50-jarig bestaan in 2029. Wel met de nodige uitdagingen, simpelweg omdat 
de wereld er heel anders uitziet dan toen we aan het karwei begonnen; anders dan we ooit verwacht 
hadden. Maar met alle hobbels die de afgelopen jaren zijn genomen en met de huidige leden zal dit 
best lukken.  
 
Eén ding wil ik echter wel meegeven: besef dat sommige dingen niet (bijna) gratis kunnen; kwaliteit 
kost geld, zelfs met iemand als Joan binnen de gelederen die tijdens de aanleg van het terrein veel 
voor weinig wist te regelen. Ofwel: vraag en betaal de juiste prijs voor de voorzieningen die de 
vereniging biedt zodat de continuïteit ook op langere termijn gewaarborgd blijft. Zonder de 
“spaarpot” van voorgaande besturen en de al genoemde inzet van leden en niet-leden was wat er nu 
ligt en staat nooit mogelijk geweest……….. 
  
Vaya con Dios! 
 
Jos, Eurovisser 



 

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

Graag berichten aan :    info@vbc-deurloo.nl 

 

Overzicht van Arnemuidse familienamen 
 

De Nooijer 

In Arnemuiden is de familie de Nooijer het grootst in aantal. Bij de volkstelling van 1948 waren dat er 
in Nederland 909 (reeds toen woonden er meer in Vlissingen (275) dan in in Arnemuiden (216)) 

Samen met de families "de Ridder" en "van den Gruiter" hebben zij tot stamvader Crijn Claes 
(bierwerker op 25-05-1597) bij de geboorte van Adriaenken). Circa 1750 noemt een zekere tak zich 
"de Nooijer" en een andere tak zich "de Ridder". Bij een akte van naamswijziging d.d. 18-07-1812 
noemt de eerste zich "van de Gruiter", namelijk Karel Lievense. 

Onder vele patronymen (persoonsnamen afgeleid van de naam van de vader) is deze grote familie 
terug te vinden. Voorbeelden zijn: Claesse, Crijns (Quirijns), Jans, Blaasse, Klaasse, Adriaens, 
Marinusse en Jorisse. 

De naam "de Ridder" hoeft niet perse Arnemuids te zijn. Deze naam komt al vroeg in het gehele land 
voor. 

Van de Ketterij 

De stamvader van de families Van de Ketterij, Blaasse, Klaase, Jacobse, Cornelisse, Jobse en een 
aparte familie De Nooijer is Blaes Jobsen uit Goes. Zijn zoon Job Blaes was circa 1571 in Goes geboren 
want op 31-01-1633 is hij 62 jaar oud. Zijn dochter Jacqueminne trouwt 16-02-1603 te Arnemuiden 
met Claes Crijns, een zoon van de Crijn Claes die genoemde wordt onder het kopje "De Nooijer" 

Bij akte van naamsverandering dd. 15-08-1812 noemt een zekere Cornelis Jacobse en zijn zoon Jacob 
Cornelisse zich Van de Ketterij. 

Hoe vreemd het ook mag klinken, bij akte van naamsverandering van de zelfde datum noemt een 
zekere Blaas Blaasse en zijn Zoon Robbert Blaasse zich Van de Gruiter; later voeren zij deze naam niet 
meer en gebruiken weer de naam Blaasse. 

Bij akte van naamsverandering d.d. 01-08-1812 noemt een zekere Gillis Cornelisse zich De Nooijer, 
terwijl zijn twee broers zich Cornelisse blijven noemen. 

De Meulmeester 

Op 23-04-1606 trouwt in Arnemuiden Lieven Lievense de Meulmeester (zijn zoon was getuigen en 
woonde in Middelburg). Hij was geboren te Ghent in Vlaanderen en is stamvader van zowel de 
"Meulmeesters" als de "De Meulmeesters". Meestal wordt de familienaam gebruikt. Een enkele maal 
wordt gebruik gemaakt van patronymen. 

 

 

 



Schroevers 

De naam Schroevers wordt voor het eerst gebruikt op 06-11-1604. Dan trouwt een zekere Jan 
Jacobse Schouver (geboren te Arnemuiden) met Neelken Jansen (geboren te Zierikzee). Men gebruikt 
bij deze familie later veel patronymen. 

Van Belzen 

De stamvader van "van Belsen / van Belzen" is Daniel Meeussen (geboren te Geertruidenberg). Hij 
trouwt 17-11-1602 te Arnemuiden met Tanneken Heijndrickx (geboren te Opghem in Vlaanderen) 
zijn moeder was getuige en heette Margriete van Belsen / van Bilsen. Hij wordt poorter in 1605, 
komende van Tholen. Was zijn vader misschien Barthlomeus Daniels, genoemd als schipper in de 
gerechtelijke archieven van 1578? 

In 1834 gebruikt men bij de akten van de Burgerlijk Stand plotseling "van Belzen" in plaats van "van 
Belsen". 

Grootjans 

In Arnemuiden begint het geslacht Grootjans met Joost Grootjans van Hansebeeke in Vlaanderen. 
Deze trouwt 24-04-1666 (als wed. van Barbara Wittewrongel) met Neeltje Jacobs, J.D. (is jonge 
dochter d.w.z. niet eerder gehuwd geweest) uit Gorcum. Drie dagen daarvoor vindt men in het 
archief van de Weeskamer het volgende: 21-04-1666 een zekere Jacob Jacobs wordt voogd over 3 
kinderen van Joost Grootjans te weten Janneken (17 jr.), Maerten (13 jr.) en Boudewijn (15 jr.), 
waarmede het geslacht in Arnemuiden verder gaat. 

Overige familienamen 

Oude familienamen als Kervink – Pinte – Verstraate – Basseveld kwamen ca. 300 jaar lang in 
Arnemuiden voor en zijn thans alhier geheel verdwenen. 

Tot slot een opsomming van nu nog veel in Arnemuiden voorkomende familienamen in min of meer 
chronologische volgorde: 

Joosse (krijgt de naam in 1812), van Eenennaam, Kramer, Schets, Meerman, Sierevelt, Crucq, Martijn, 
Vogel, Ventevogel en Marijs.  

 

Bron: Arneklanken, 1996. www.arnehistorie.com 
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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 


