
  
 
 

UNION – INFO 2017 – OKTOBER - NR.3 
========================================================================================== 
Binnen de vereniging hebben we eigenlijk maar een paar keer per jaar gezamenlijk contact.  Toch zijn er soms 
zaken die we u willen melden of met u willen delen voordat er bijvoorbeeld allerlei geruchten de ronde doen of 
moppers ontstaan terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Daarom zal er zo af en toe een berichtje van het 
bestuur  in uw mailbox of brievenbus verschijnen. 
Het gaat iets te ver om het nu direct een “Union Nieuwsbrief” te noemen want dat zou iets te veel 
verwachtingen kunnen wekken. Zie het meer als een onregelmatig verschijnend brokje informatie. 
=========================================================================================== 

Vier dagen na het meer dan geslaagde jubileums-uitje werd op 29 september de najaars Algemene 
Ledenvergadering gehouden. Ditmaal op een, voor ons nieuwe locatie het Oud-Overschie Museum. 
Omdat jammergenoeg niet alle leden aanwezig konden zijn, is er gekozen om een INFO’tje te laten 
verschijnen met, in volstrekt willekeurige volgorde, wat wetenswaardigheden.  
 

 

2017 … Een mooi jaar ??? 



 

 Intern in het bestuur is er voor gekozen een taak- & functiewisseling toe te passen. Miranda 
wordt voorzitter. Hans penningmeester en Henk secretaris. De ALV heeft deze wisseling 
goedgekeurd zodat de vereniging, bestuurlijk gezien, weer enige tijd vooruit kan. 
 

 Op 14 oktober wordt er “voor”-gehellingd. Hiervoor hebben zich zo’n ± 8 boten  aangemeld. 
Uiteraard wordt een weekje later, op de reguliere hellingdag, de rest van de bootjes uit het 
water gehaald. Omdat deze hellingdag als verplichte werkbeurt geldt moet iedereen 
verplicht aanwezig zijn. (ook als je de week ervoor bij het voorhellingen bent geweest) Lukt 
dat niet, dan moet je zelf voor een capabele vervanger zorgen. Ach….eigenlijk allemaal 
bekende kost. 
 

 De door Evides geeiste terugslagkleppen (zie vorig INFO’tje) zijn inmiddels geplaatst in het 
bovengrondse gedeelte van de waterleidingen. 
 

 De tarieven voor het stallen van bijvoorbeeld een klein bijbootje, al dan niet op een trailer, 
en de kosten, welke behoren bij het reguliere lidmaatschap zijn op z’n zachts gezegd niet 
helemaal in verhouding. Dit is het gevolg van een besluit van de ALV van een kleine twee jaar 
geleden waar deze tarieven uit voortvloeien. Op korte termijn zal hier meer aandacht aan 
worden besteed. Al dan niet op voorstel van een lid of leden. 
 

 Hoewel het zogenaamde “schragen-verhaal” genoegzaam bekend mag worden 
verondersteld, het heeft immers al een keer of 4 à 5 in de INFO gestaan, wordt er nog steeds 
naar (de bekende weg?) gevraagd. Daarom onderaan dit INFO’tje nogmaals de complete 
tekst over dit ondwerp zoals gemeld in het vorige info-blaadje van afgelopen juli (2017 #2) 
 

 Terwijl dit INFO-blaadje getypt wordt komt het bericht binnen dat Ed Schuil samen met 
Martin Zegers de hand heeft weten te leggen op een vervangende vorkheftruck. Uiteraard 
veel dank aan hen beiden voor de genomen moeite en gefeliciteerd met het mooie resultaat. 
Met een beetje geluk kunnen we er weer een fiks aantal jaren “vorkheftrucktechnisch 
gesproken” tegenaan. 

 

 Ook een item in de catagorie… We-weten-het ….. We-vergeten-het…(daarom toch maar even 
deze reminder en misschien is het verder ook wel handig voor de nieuwe leden) Tijdens het 
winterseizoen, als de bootjes op de kant staan mogen er absoluut geen auto’s het terrein op. 
Trailers, karretjes en al dat soort zaken moeten met handkracht naar het hek gebracht 
worden !!! 
 

 Er zijn heel wat foto’s gemaakt tijdens het uitje in het kader van het 50-jarig jubileum. U 
krijgt zo spoedig mogelijk een bericht of link naar waar u deze foto’s kunt bekijken en/of 
downloaden. Even geduld a.u.b. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OUD NIEUWS – NOG STEEDS RELEVANT 

 Een eerdere oproep, ongeveer 9 maanden geleden, om de plaats van mevr. Ensink in de 
evenementencommisie te gaan overnemen heeft jammergenoeg (nog steeds) geen reacties 
opgeleverd. Het bestuur gaat er vanuit dat “geen evenementen” toch niet echt de wens is van 
de leden. Zeker als er tijdens de ALV gevraagd wordt of er niet vaker iets, zoals gezamenlijk 
eten of uitgaan, georganiseerd kan worden. Met nadruk dus nogmaals het verzoek…… meldt 
u aan voor een functie binnen de vereniging! 
 

Vraag u niet af wat de vereniging voor u doet, maar vraag u af … 
“Wat doe ik voor de vereniging !!!” (vrij naar JFK) 



 

 Misschien ten overvloede maar per 1 januari 2019 loopt de mogelijkheid af om nog verder 
gebruik te maken van schragen die gemaakt zijn van buis/pijp-materiaal. Dit besluit is 
genomen door de leden tijdens de ALV van 3 april 2014. U heeft dus nu nog slechts anderhalf 
jaar de tijd (18 maanden) om één en ander aan te passen. Op dit moment, begin juli 2017, 
staan er nog zo’n ± 16 tot 18 schragen en schraagjes op het terrein die niet conform het 
besluit van de algemene ledenvergadering zijn. Nieuwe (asp.) leden krijgen van de secretaris, 
in de info-map die ze uitgereikt krijgen, de richtlijnen zoals die o.a. door Felix jr. zijn 
opgesteld. De leden welke tegen die tijd nog in het bezit zijn van buisschragen mogen die 
probleemloos laten staan op het winterterrein. De vereniging zal zorgdragen voor het 
afvoeren van dit oud ijzer en met de opbrengst de clubkas spekken. 
Waaraan moeten “nieuwe schragen voldoen”.  
 

Algemene Richtlijnen voor het maken van schragen 

 Schragen dienen gemaakt te worden van open profielen (hoek- en/of U-profielen) van 
voldoende sterkte. Kokerprofielen en/of pijpconstructies worden voor nieuwe schragen niet 
meer geaccepteerd. De reden hiervoor is dat de binnenkant niet kan worden geconserveerd 
en geïnspecteerd waardoor roest – en dus verzwakking – kan ontstaan. 

 Achterschragen moeten bij voorkeur worden uitgevoerd als 3-poot of als stoel. Voor 
kruisermodellen hebben losse schragen de voorkeur. 
Voorschragen moeten bij voorkeur worden uitgevoerd als 4-poot waarbij het vlak waarop de 
boot steunt niet te breek moet zijn. 

 Voor alle schragen geldt te allen tijde: als vanuit elk der steunpunten waarop de boot komt 
te rusten een loodlijn wordt neergelaten moet elk van deze loodlijnen op grond neerkomen 
binnen het vlak dat omsloten wordt door denkbeeldige verbindingslijnen tussen de poten 
van elk schaar. 

 Verder dient elk schraag van voldoende kruisverband te zijn voorzien en van plaatjes onder 
de poten om beschadiging van het terrein te voorkomen. Bovendien moet op elke schraag 
duidelijk de naam van de eigenaar of van de boot vermeld zijn (ook wanneer de boot erop 
staat). 
 
 

 
 

=========================================================================================== 
ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VOORLOPIG NOG EVEN GELDIG 

 → Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info#@wsvunion.nl ← 
  

Miranda Koevermans:  010-2731967 - koefjes@hotmail.com 
Henk Treuman:  010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl 
Hans Zoetmulder: 010-4714686 - info#@wsvunion.nl 
=========================================================================================== 

mailto:info#@wsvunion.nl
mailto:koefjes@hotmail.com
mailto:union.voorzitter@upcmail.nl
mailto:info#@wsvunion.nl

