
UNION – INFO 2017 – NOVEMBER-DECEMBER - NR.4 
(Tekst loopt door onder de kerstkaart - doorscrollen a.u.b.) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

UNION – INFO 2017 – NOVEMBER-DECEMBER - NR.4 
========================================================================================== 
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.  

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

 
=========================================================================================== 

2017 … Een mooi jaar !!! 



De laatste weken van 2017 tikken langzaam weg. Een nieuw elan waait door de vereniging en het 
bestuur, een “Dynamisch Duo” pakt de werkbeurten aan, de voorzitster stroopt haar mouwen nog 
eens extra op en sommige computers maken nachtelijk overuren om de website en andere zaken 
enigszins te updaten. We kunnen terugblikken op een meer dan geslaagd verenigingsjaar. Een, voor 
onze vereniging, “nieuwe” vorkheftruck en een “facility”-container zijn de direct waarneembare 
ijkpunten van dit succesvolle jaar. Ook de website die nu, via het inlogbare deel, voor de leden een 
aantal archieven ontsluit siert dit 50-jarige jubileum. Natuurlijk blijft er nog wel iets te wensen over. 
Denk bijvoorbeeld eens aan een nette facilitaire ruimte aan de haven in dit verband. Of het 
gerealiseerde nu tot stand kwam in het kader van “verplichte” werkbeurten, vrijwilligerswerk uit 
liefde voor de vereniging, met vette jatten op het terrein van Union of ’s nachts tot bere laat achter 
een computer, ieder doet op zijn of haar manier z’n best om Union die gezellige toffe vereniging te 
laten blijven die ze al 50 jaar is.  

 

 
 
 

 

 Een klein voorbeeldje. Hellingen of voorhellingen, ongemerkt verschijnt er plotsklaps een 
bordje met heerlijke knosperige tosti’s voor je gezicht die, zonder veel ophef, op de 
achtergrond, door Stefans “meissie” en haar assistenten zijn klaargemaakt. Zelfs de grootste 
monden binnen de verenigen “spreken en zwijgen” dan minstens voor een paar minuten stil.  
 

 Werd er in het vorige INFO-tje al melding gemaakt/geklaagd over ’t feit dat 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 met een slagkruiser van een metertje of 10 en 
gewicht van vele tonnen, op z’n zachts gezegd niet helemaal in verhouding zijn, toch heeft 
het bestuur nog geen voorstellen mogen ontvangen om eens opnieuw naar de 
tarievenstructuur van de vereniging te kijken.  
 

 Tijdens de ALV kwam duidelijk tot uitdrukking dat het gezamelijke uitje in het kader van het 
50-jarig bestaan als zeer succesvol, erg prettig en ontzettend gezellig was ervaren. Het 
bestuur zoekt dan ook naar een coördinator/trice die zich eens wil buigen over een mogelijk 
vervolg op deze activiteit. Uiteraard zullen de financiën die de vereniging er in kan stoppen 



wat beperkter zijn dan bij een 50-jarig bestaan en dien ten gevolge zal er wat meer uit de 
eigen zak moeten worden bijgedragen.  
 

 De opruimactie van het winterterrein, u weet wel al dat oude ijzer enz. heeft misschien wel 
wat zweetdruppeltjes gekost maar ook aardig wat opgeleverd. De penningmeester kon 3 
bijschrijvingen noteren. Eén post van € 100,-  en en andere van € 240,- Tel daar dan ook de 
verkoop van de “oude” heftruck bij op en het zal u duidelijk zijn dat er niet getwijfeld hoeft te 
worden aan het gevoerde financiele beleid van de vereniging.  
 

 Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid voor leden om in te loggen op de website van wsv 
UNION. Via Gino Heetkamp heeft ieder lid met een bekend E-mailadres zijn persoonlijke 
inloggegevens ontvangen.  Het automatisch aangemaakte wachtwoord is nogal lastig maar 
kan gelukkig door u zelf veranderd worden in iets makkelijkers.  
Wat vind u voorlopig in het besloten ledengedeelte?  

 
Waar mogelijk zal op termijn nieuwe of aanvullende data worden toegevoegd. Mocht u 
suggesties hebben dan horen we dat natuurlijk graag van u.  
 

 Graag even nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Sinds een paar weken zijn de volgende 
E-mail adressen in gebruik. voorzitter@wsvunion.nl en natuurlijk secretaris@wsvunion.nl en 
zeker niet te vergeten penningmeester@wsvunion.nl  De reden om het zo te doen is, dat bij 
een eventueel veranderen van bestuursleden of bestuursfunctie slechts een kleine 
aanpassing noodzakelijk is. Met klem willen we u dan ook verzoeken om niet meer de privé 
emailadressen te gebruiken. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.  
 

Kerstverhaal of niet ? 
 

Dit is voor velen, misschien wel de meerderheid 'the most wonderful time of the year'. Met 
een knisperend haardvuur, de smaak van een goed glas robuuste Bourgogne, omringd door 
familie, vrienden en schalen vol gastronomische hoogstandjes en culinaire kunstwerkjes. 
 
Al een jaartje of 4 heb ik me opgeworpen om de Info-blaadjes van UNION vol te schrijven. 
Een soort van zelf gegeven schrijfopdracht. Nu had ik als kind al een broertje dood aan het 
verplicht schrijven van een opstel en ook later in het leven ben ik eigenlijk altijd allergisch 
gebleven voor het woordje “moeten”. Misschien dat een licht anarchistische levensfilosofie, 
die mij vaak met wat problemen opzadelde als ik weer eens vroeg waarom iets moest, 
hieraan ten grondslag ligt.  
Als er nu iemand is die zegt dat er weer eens iets zo nodig moet en ik stel de “waaromvraag” 
dan blijkt er, wonder oh wonder vaak zeer weinig over van de noodzaak tot moeten. Ik kan 
wel zeggen dat dit bijzonder prettig leeft in de levensfase waarin ik me nu bevind. 
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Een schrijfopdracht, ook al heb je die jezelf gegeven is dus iets wat met “moeten” te maken 
heeft en dat wringt. Het liefst schrijf ik als de inspiratie, de tijd, de gelegenheid of de zin er is 
en natuurlijk is het ook handig als er iets is waarover ik kan schrijven.  
Misschien is het wel goed voor mijn ontwikkeling als schrijver om buiten mijn comfortzone 
te gaan en mij eens te wagen aan een onderwerp met een tijdslimiet. Misschien komen er 
onverwachte talenten boven drijven en misschien treed ik wel buiten mijzelf.  
 
Maar toch….nee. Ik ga niet in opdracht schrijven en al helemaal niet als ik zelf de 
opdrachtgever ben. Hoe kon ik zo dom zijn om te bedenken dat er dit jaar een kerstverhaal 
in ons INFO-tje moest komen?  
 
Ik schat dat er al twee eeuwen lang door tienduizenden schrijvers kerstverhalen geschreven 
worden. Alles wat een normaal mens verzinnen kan is al geschreven: van een slecht 
geplande reis naar Bethlehem door een jong stel waarbij zij ook nog eens in verwachting is, 
diepe gedachten van een os, een ezel of, en hoe verzin je het, een kerstboom, de handel en 
wandel van een onontwikkelde herder die zichzelf plotseling in een stal bevindt, 
rondzwervende koningen, in lompen gehulde en dus arme kindertjes die, met of zonder 
zwavelstokjes, doodvriezen, ingesneeuwde mensen die kerst vieren met gortdroge 
beschuiten en ijskoud water, uit het zicht verdwenen gezins- of familieleden die uitgerekend 
op kerstavond op de stoep staan tot ruimtereizigers die de overblijfselen vinden van wat wel 
eens de ster van Bethlehem zou kunnen zijn geweest. Verzin het en het is al eens 
geschreven. 
 
En nu vindt deze sukkelaar dat hij een kerstverhaal zou moeten schrijven. Waarom? Voor 
wie? Worden er überhaupt nog wel kerstverhalen gelezen? Toen ik jong en onbedorven was 
werd dat nog wel gedaan. Op de diverse verenigingen en natuurlijk thuis. Stichtelijke 
verhalen die ingebed waren in een religieus soort kerstviering waarbij niet het ‘amen’ het 
slot was maar het kerstdiner. Niet echt een ongedwongen feest. Er moest veel en er mocht 
weinig. Het moest natuurlijk gezellig zijn, van het eten moest je genieten want er was geld 
en veel tijd in gestoken, het ‘hoe hoort het’ was belangrijk en uiteraard zat je daar in je beste 
zondagse kleren. 
 
Een kerstverhaal. In wezen is er maar één echt kerstverhaal en dat staat in de bijbel. Nee, 
van mij hoef je het niet te geloven. Het is, historisch gezien, een onmogelijk verhaal. Maar 
wel één van de verhalen die zeer diepe sporen hebben getrokken in de geschiedenis. Meer 
dan de schrijvers waarschijnlijk ooit voor mogelijk hadden gehouden en misschien wel meer 
dan hen lief was. Het is één van die verhalen die bepalend was en weer kan zijn voor onze 
huidige maatschappij. Je hoeft daarvoor niet diep gelovig te zijn of de grootste atheïst. Een 
gezond verstand, wat medemenselijkheid, een beetje invoelend vermogen, een druppeltje 
empathie zijn ruim voldoende. 
 
Als het dan ooit nog nodig is dan hoop ik dat we allemaal die boer kunnen zijn die weer de 
stal ter beschikking stelt en dat er dan wel plaats is in de herberg. 
 
Van mij dus geen zoete verhalen die de kerstsfeer zo gevoelig kunnen raken. De echte 
verhalen zijn al indrukwekkend genoeg. 
 
Vrij naar © peter gortworst / nov. 2016 



 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OUD NIEUWS – NOG STEEDS RELEVANT 

 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 december 
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 op 1 januari 2019 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. 

 
 

 
Waar moeten “nieuwe schragen aan 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). 
 
 

 
 

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

  

Voorzitter   Miranda Koevermans:  010-2731967 –  voorzitter@wsvunion.nl  
Secretaris  Henk Treuman:  010-2430023 –  secretaris@wsvunion.nl  
Penningmeester  Hans Zoetmulder: 010-4714686 –  penningmeester@wsvunion.nl 
  
=========================================================================================== 
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