
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 
 
 
Hierbij dan (eindelijk) weer een nieuwsbrief. Dat was alweer even geleden, vooral door een gebrek 
aan “aanvoer” vanuit de leden. Slechts één vangstbericht in de afgelopen maanden, van eind mei.  
Alweer. Maar, zo zullen we maar zeggen, zo hebben we nog een mooie herinnering aan de prachtige 
zomer van 2022. Kijk maar naar de foto’s erbij; mét of zonder t-shirt, zegt u het maar!  
 
Verder in deze nieuwsbrief een nadere toelichting op de bouwactiviteiten. Het is werkelijk 
fenomenaal wat een kleine, maar wel vaste groep van vrijwilligers voor elkaar heeft gekregen. We 
kennen in Vlissingen blijkbaar een Frans Naereboutprijs voor vrijwilligers; nou, jullie verdienen die! 
Onnodig om namen te noemen, de mensen die regelmatig op de haven verschijnen weten wel wie 
we bedoelen. 
 
Eurovisser had nog een column op de plank liggen van juni, toen er wel een bultrug bij Westkapelle 
werd gesignaleerd, maar geen nieuwsbrief. 
 
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 

 

 

 



 

 

 

Mededeling:  

 

 

 

 Mutaties ledenbestand: 

 
Aanvraag lidmaatschap :  
Martin Jacobse 
 
 
Aanvraag ligplaats met plaatsing op wachtlijst: 
Marc Meeuse , Erik Veerhoek , Dimitri Wannee, Jan Sturm , Henk Boetzkens , Lammert Venema 
 
 
Opzegging / beëindiging lidmaatschap: 
Tonny Dingemanse , Patrick Tienpond,  
 
Opzegging ligplaats : 
Justin de Ridder 
 
 
Geroyeerd (voorlopig, in afwachting goedkeuring ALV) 
 

 
  



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. 

  

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. 

 Voor 2022 is het aantal uren overigens vastgesteld op 16 vanwege de verhuizing. 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 2022 eerder op 160 (of meer) dan op 16 uur.  

Denk niet “Dat kan ik niet”, want het is een gegeven dat “If you can dream it, you can do it!” Een 
goede nachtrust met mooie dromen dan ook gewenst. 

Laat elkaar niet in de steek en pak die handschoen op, meld je nu nog aan. Straks is het te laat! 

 

 

 

 

 

  



Beste Leden, 

Graag wil ik jullie “bijpraten” over de laatste ontwikkelingen aan/op het perceel. 

Door een aantal vrijwilligers genaamd “De Kabouters” is er hard gewerkt aan de inrichting van het 
perceel en zijn de contouren nu goed zichtbaar doordat ook een groot gedeelte van de palen om het 
hekwerk aan vast te maken inmiddels geplaatst zijn en ook de stelcon platen, waar de 
onderhoudsplaats voor de boten komt gelegd. Aangezien er nog wel een aantal werkzaamheden 
gedaan moeten worden en wij vinden dat de kaboutergroep ook wel eens in hun huisjes mogen 
blijven zitten doe ik hierbij, nogmaals de dringende oproep aan iedereen die nog geen of bijna geen 
uren heeft gemaakt zich te melden bij de werkgroep om ook een bijdrage te leveren. 

Binnen de begroting was een stelpost voor af te voeren grond opgenomen. Het aanbod wat we 
hebben gekregen voor het afvoeren kwam ver boven de begroting. Doordat Joan, samen met Erik en 
natuurlijk nog een aantal mensen inventief met de aanwezige grond aan de slag zijn gegaan was de 
uitkomst hiervan dat er geen grond meer afgevoerd hoefde te worden. Dit was een welkome 
meevaller. 

Een aantal weken terug ben ik samen met Joan, onze zeer bedrijvige en nog meer gewaardeerde 
projectleider en ons verse bestuurslid Ron in de richting van Kaatsheuvel gereden om bijna in de 
Efteling te belanden alwaar Joan een zeer mooie partij hekwerk had gevonden die voldeed aan onze 
wens. Moet nog wel wat aan geschilderd worden om het in de door de gemeente vereiste kleur te 
krijgen. Het was een gezellig ritje en we werden goed ontvangen door de verkoper. Na alles op de 
aanhanger te hebben geladen werden we nog verwend met een lekkere kop koffie en een heerlijke 
Kano… Ook de terugweg ging voorspoedig en na alles bij Joan te hebben neergezet de aanhanger 
weer teruggebracht. Was een zeer geslaagde dag waar we financieel zeer positief uit zijn gekomen 
zodat alles waarschijnlijk binnen de begroting zal blijven.  

 

        



Ook moest er nog gekeken worden naar een nieuw onderkomen omdat het oude totaal versleten en 
uitgeleefd is. Ook hier heeft Joan weer het nodige onderzoek gedaan en we zijn verheugd u te 
melden dat wij deze week een nieuw onderkomen hebben geïnspecteerd en na overleg hebben 
aangekocht. Dit zal worden aangeleverd zodra dit op het perceel kan worden geplaatst. Er moet nog 
wel wat onderhoud aan gedaan worden, zowel buiten als binnen maar dan kunnen we weer jaren 
vooruit. 

In November zullen de Nutsvoorzieningen worden geleverd en kunnen we de water- en elektrische 
verbindingen gaan aansluiten. Hier is het voorbereidende werk ook al gedaan. 

          

Mijn inschatting op dit moment is dat half November het perceel geheel ingericht zal zijn en 
waarschijnlijk klaar voor gebruik. 

DE SLOTEN DIE VOORHEEN IN GEBRUIK WAREN VOOR DE POORTEN OP DE OUDE STEIGER(S) ZIJN 
HERGEBRUIKT IN DE TERUG GEPLAATSTE POORTEN EN DE SLEUTELS HIERVOOR KUNNEN NU VOOR 
DE POORTEN WORDEN GEBRUIKT. 

Ik spreek hierbij mijn hoop uit dat het geheel financieel haalbaar blijft, en er alsnog kan worden 
gekeken om een klein verblijf op het water te leggen alwaar men iedere dag over de bootjes kijkend 
een lekker kopje koffie kan drinken. Maar dat is een misschien te hoog gegrepen toekomstdroom van 
mij persoonlijk.  



                                       

                           

 

Voor iedereen die nog aan de slag gaat op het perceel denk aan je gezondheid en de veiligheid maar 
ook die van de mensen waar je mee samen werkt. 

Met vriendelijke groet, 

Willem de Leeuw  

Secretaris VBC Deurloo 

 

 

  



 



 Vangstberichten: 

 

Vangstbericht FISK II  

Op 30-09 hebben wij nog een trip ondernomen om te kijken of de wintervis al was gearriveerd. We 
zijn richting Zeebrugge gevaren en hebben in de buurt van de “Muur” geankerd om te zien of er nog 
tong te vangen was, door de afwezigheid van de Belgische collega`s hadden wij al het vermoeden dat 
het niet veel zou worden. Het kan ook zijn dat velen bang waren voor de verwachte sterke wind, die 
trouwens pas na 12.00 uur aantrok. Daarvoor was het gewoon zeer fijn vis weer met een rustig 
zeetje. Vanaf het begin en later nog veel meer zat er veel “apenhaar” aan de lijnen waardoor het 
lood, ondanks de goede ankers bijna niet bleef liggen en het vissen onmogelijk werd op die plaats. Na 
onderling overleg besloten iets meer richting het strand te gaan liggen waar iets minder stroom 
stond en ook minder vuil in het water zat. Hier kwamen een paar tongen aan boord maar ook de 
nodige botten, schar en kleine zeebaars. Ook kwam er al af en toen een wijting aan boord. Doordat 
er weinig water onder boot bleef weer maar naar een andere stek die in de buurt op ca 8 mtr. Ook 
hier kwam vis aan boord, niet met grote aantallen maar dat hadden we ook niet verwacht. Een 
mooie tong van 39 cm die lekker dik was vormde bijna het hoogtepunt. Ik zeg bijna want Karel kreeg 
een hele mooie aanbeet en het vermoeden was dat het misschien een leuke zeebaars zou zijn. De 
verrassing was groot toen het een gul van 45 cm bleek te zijn. Om 14.00 uur de boel weer ingepakt 
om op tijd terug te zijn wegens andere verplichtingen. Voor ons was het een geslaagde dag en ook 
duidelijk dat de wintervis in aantocht is. Kijken of er binnenkort weer tripje gemaakt kan worden. 

Groet Karel en Willem  

FISK II 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vangstbericht/ verslag Pollutio 

Na de visstrip Zeebrugge denk je. Wat is de volgende verrassing. Zoveel grote en dikke wijtingen gaan 
we voorlopig niet meer vangen. We besloten Andre en ik dat we voor het eerst op de haai gaan 
vissen bij Zoutelande. Nu gaan we volgende week ook een weekje naar Ierland. Eindelijk na de Covid 



periode. Dus dat kwam goed uit. In Ierland vis je op haai met een strip makreel. Hier in  Zoutelande 
schijnen ze kieskeuriger te zijn. 

Nou ben benieuwd. We hadden garnalen, wok garnalen  Gekookte gamba’s in de pel, Pieren en 
zagers. Bij Adri in Zuiderduin nog een speciaal haaien onderlijn gekocht.  
Dit alles voor de speciaal Zoutelandse gladde haai.  Weers verwachting daar kon niemand iets van 
maken dus we zien het wel. Weinig wind en met een lekker zonnetje en donkere wolken de sluis in. 

Effe schutten en hup richting Zoutelande., Er lagen nog twee bootjes hun geluk te beproeven. Ik 
dacht laat ik maar een rustig aan beginnen  met 1 hengel. 

Speciaal tuigje eraan 1 garnaal netje langs de haa k opgebonden met binddraad. Up tide ingooien 
veel draad geven en rust. Heerlijk genieten van de zon. 

Na  5 minuten een paar mooie tikken op de top. Jawel Haaienbeet. Nog een beetje lijn geven en 
heeeeeeebbes. Rustig binnen draaien geen gekke dingen doen. Andre riep nog stel je slip iets beter 
af. 

Dat was niet tegen dovenmansoren. Slip ingesteld, Daar kwam er toch een paar beuken op de lijn, 
maar de slip stond perfect. Andre gereed met het schep net. Ja hoor daar kwam mijn eerste 
Zoutelandse dame boven water. 

Netjes gehaakt, Foto nemen voor het nageslacht opmeten. Toch nog een mooie 96 cm. Voorzichtig 
terug in het water aan zijn staart even ont stressen en daar ging ze. 

Na 5 minuten doel bereikt. Tweede hengel klaar gemaakt met een paternosteronderlijn. 3 Haken 
gevuld met 1x wok garnaal 1 x gamba in pel en 1x zager. Nou hop het water in. 

Wat ik vergeten ben te vermelden is dat het laagwater was.  Na twee uurtjes de broodjes warme 
worst gegeten. Eindelijk Andre een mooi tik na een leuke dril een jonge dame zo’n 74 cm 

Ze beten niet in de leeglopers gamba’s etc etc. Wel spoog het haaitje van alles uit garnaaltjes 
krabbetjes. Toen wist het. Een volgende keer old school. 

Vroeger als we op de kabeljouw gingen vissen, maakte ik haarnetjes met daarin gestampte mossels, 
krab en garnaal. Die ging dan als een soort bolie op de haak en vangen maar.  
Dus een volgende keer gevulde haarnetjes met een ratjetoe stampte krab mossels en garnalen deze 
langs de haak opbinden met elastiek en vangen maar…………………….. 
Andre kreeg nog een mooi tik en haalde wederom een mooie dame binnen. Met een vette glimlach 
ging er weer een kleine 90 cm terug in de zee. 

Voor de rest  van de dag bleef het rustig, De pieren en zagers werden niet aangeraakt en bleven 
onaangeroerd. Zelfs geen krab. 

In ieder geval missie geslaagd en met een goed gevoel en een prachtige dag richting Vlissingen. 



 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



Vangstberichten FISK II 

 

De tekst geeft aan “vangstberichten” maar helaas hebben wij vast moeten stellen dat het voor de 
FISK II geen goed jaar is geworden v.w.b. de zomervisserij. We zijn in de maanden Juni -Juli en 
Augustus wel regelmatig weg geweest , in totaal 13 keer wezen vissen. In vergelijking met de 2 
voorgaande jaren was het ronduit slecht. De tong kwam maar mondjesmaat aan boord en ook de 
zeebaars heeft het bij ons af laten weten. Op verschillende dagen kwamen er over de gehele dag 
soms max 18 tongen aan boord wat volgens ons gewoon slecht was. Dus daarom dat ik al in de 
aanhef heb vermeld dat het, wat ons betreft geen goed jaar is, tot nu toe en we hopen dat er straks 
in de overgang naar de wintervisserij nog een paar leuke dagen komen waarna we weer wat 
positievere berichten en bijbehorende beelden met jullie kunnen delen. 

Wij wensen iedereen alvast een goede wintervisserij toe en roepen iedereen op je berichten en 
misschien minstens zo belangrijk een keer wat stekken te delen als deze de moeite waard geweest 
zijn. Wij van de FISK II zullen dat wel doen…..al moet de eerlijkheid mij gebieden te zeggen dat er 2 
stekken zijn die we niet delen 😉 

Met vriendelijke groet, 

FISK II 

Karel & Willem 

                                            

Eén van de weinig tongen van dit jaar. En zelfs dat (concert) ging door corona bijna niet door.  



 
Weetje van de maand: 

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

Zeevissen: een leven lang onder water 
Alle vissen zwemmen, maar niet op dezelfde manier. Stayers als makreel, haring en sprot 
kunnen lange tijd behoorlijk snel zwemmen. Kabeljauw, schelvis, tong en schol zijn sprinters: 
zij kunnen korte tijd snel zwemmen. Het verschil is goed te zien aan de spieren. 

 

Wijting 

± 35 cm. Dit visje is niet voor de poes! Wordt veel gebruikt voor lekkerbekjes en 
tegenwoordig ook voor kibbeling. Werd vroeger voor de kat gekocht; nu veel geconsumeerd.  
Helaas erg mager, slechts 0,5% vet; eiwit 17%  

 

 

 

Graag berichten aan :    info@vbc-deurloo.nl 

 

  



                            
Zwembadperikelen 
 
Beste lezers, ik moet u iets bekennen. Het is namelijk zo dat ik in een poging om het afbraakproces 
van het ouder worden wat af te remmen door op gepaste tijden te gaan zwemmen. Het lichamelijke 
afbraakproces dan hè, het geestelijke afbraakproces vindt grotendeels plaats met dank aan de 
achtereenvolgende kabinetten Rutte en daar schijnt niets aan te doen te zijn. 
 
Het zwembad in Vrijburg kent voor de zogenaamde baantjeszwemmers een aantal banen. Zo zijn er 
een aantal snelle banen, maar de verreweg grootste baan wordt door een bordje aangeduid als 
“praatbaan.” Mijn collega’s op het werk duiden de dames die hierin zwemmen en vooral (luid) praten 
oneerbiedig aan als “Tena Ladies”. Maar goed, die banen dus. Zeker na twee coronabesmettingen 
zijn de snelle banen geen optie en dus rest soms niets anders dan de “praatbaan”. 
 
Nu is dat allemaal ook geen probleem. Praten doe ik (daar) niet en meestal trekt iedereen daar zo 
zijn baantjes. Er zijn twee dames waarvan er één achterstevoren zwemt om toch oogcontact te 
blijven houden met de ander tijdens het praten, maar ook deze zwemmen netjes heen rechts 
(stuurboord) en terug links (bakboord). 
 

Vorige week kwam er echter ineens een vrij gezette dame de 
praatbaan in die daar met een duikmasker (door het midden van 
de baan) ging snorkelen. Even was ik in de veronderstelling dat in 
het zwembad een koraalrif was aangelegd, maar dit bleek niet zo 
te zijn. De dame in kwestie bleek ook een soort van Remi (van 
alleen op de wereld) wat al snel leidde tot eerst gegniffel, maar 
later tot bijna botsingen en dus irritaties. Zelf had ik meer het idee 
dat die vissers onlangs bij Westkapelle met die bultrug moeten 
hebben gehad. Het enige dat immers bovenkwam was de snorkel 
(Gijp zou er iets anders van gemaakt hebben) en een behoorlijk 
deel achterwerk in zwart badpak (maat XXXL?) 

 
Lang verhaal kort: uiteindelijk trad de badmeester op en stuurde de snorkelaar weg naar baan 7. Om 
vervolgens tot zijn woede te constateren dat de dame, gelukkig niet via een “bommetje”, in baan 8 
was terechtgekomen. Humor dus, al om iets na acht uur ’s morgens in het zwembad. 
 
Maar er was nog een klapstuk! Een man die het water uitkwam vroeg aan diezelfde badmeester waar 
zijn badmuts was gebleven. Die had hij blijkbaar op een tafel neergelegd vóórdat hij ging zwemmen. 
Laat ik nu altijd gedacht hebben dat een badmuts voor tijdens het zwemmen was……. Maar goed, de 
badmeester wist het ook niet, waarop het slachtoffer de gebruiker veel haaruitval toewenste. Humor 
van de bovenste plank, hij was namelijk zelf helemaal kaal. 
 
Als goed vredestichter kon ik het toch niet laten hem even te wijzen op de dame in (inmiddels) baan 
8. “Zou die niet……..”. De humor ligt op straat, soms zelfs in het zwembad. 
  
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 


