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Van het bestuur
Zoals te doen gebruikelijk blikken we in 
deze laatste uitgave van dit jaar van Wavin 
Old Nieuws even terug op het afgelopen jaar 
en meestal beginnen we dan met het weer. 
Een geliefkoosd onderwerp bij elk gesprek. 
Het is ook nooit goed in ons kikkerlandje. 
Dan weer te warm, te nat of te droog. Per-
soonlijk heb ik wel het gevoel dat er iets aan 
het veranderen is als je het vergelijkt met 
vroeger. Regelmatig hoor je dan ook in het 
nieuws dat er een “weer-record” gebroken 
is.  Hoe het deze winter zal gaan… we weten 
het gelukkig niet. 

Het aantal Wavin Old leden loopt iets terug. De 
verwachting is dat dit ook in de komende jaren 
zal gaan gebeuren. Financieel hoeven we ons, 
als vereniging Wavin Old, nog geen zorgen te 
maken . Volgend jaar gaan we in gesprek met 
onze subsidie verstrekkers en we verwachten,  
net als de vorige keren, een positieve uitkomst.  
De  jaarlijkse reünie op dinsdag  4 oktober 
werd weer goed bezocht  door ongeveer 500 

personen. De meeste leden waren er met hun 
partner. Toch zie je de laatste jaren een trend 
dat er steeds Wavin Old leden alleen komen.  
Komt het doordat het voor sommige partners 
een “lange zit” is? of is het geboden program-
ma niet interessant genoeg? We hebben als be-
stuur besloten hier verder over na te gaan den-
ken. Hebt u als leden hierover een mening, laat 
het ons even weten.  Het was overigens dit jaar 
weer een prima bijeenkomst. Om 15.00 uur 
opende Albert Jan  Rosink de bijeenkomst  Na 
het woord van welkom aan de genodigden, het 
bestuur van het Pensioenfonds en het DION 
pensioenbureau werd even stil gestaan bij het 
`reilen en zeilen` van ons Pensioenfonds. Er 
was een moment van stilte voor al diegenen 
die het afgelopen jaar overleden zijn.  Binnen 
het bestuur was Ge Ringenier aftredend,  maar 
hij stelde zich gelukkig herkiesbaar voor een 
volgende periode van 5 jaar. De kascontrole 
is uitgevoerd door Gerrit Jonkeren en Gerrit 
Jan Ekkelenkamp.  De kascommissie gaf aan 
dat alles er prima uitzag. Volgend jaar zal de 
kascontrole uitgevoerd worden door Gerrit Jan 
Ekkelenkamp en Herman Pieper. Hierna was 

het woord aan Gerrit Rekers, voorzitter van 
WVO.  Hij gaf in het kort door hoe de meeste 
werkmaatschappijen van de WVO er nu voor 
staan en maakte hierbij gebruik van overhead-
sheets en  enkele leuke video’s. Over het al-
gemeen was het een positief verhaal. Hierna 
werden onder genot van een drankje en vro-
lijke muziek op de achtergrond weer oude her-
inneringen opgehaald. Om 17.30 uur werd het 
voortreffelijke buffet geopend met een heerlijk 
ijsbuffet als “toetje”. Voor zover wij hebben 
kunnen nagaan heeft iedereen zich goed ver-
maakt op deze reünie. De volgende reünie is 
op dinsdag 3 oktober 2017, dat kunt u dus al-
vast noteren. Als je de berichten in de kranten 
mag geloven, wordt het in Nederland allemaal 
wat beter in het komende jaar. Dat geldt voor 
iedereen en dus ook voor ons als gepensioneer-
den. Ik wens iedereen, ook namens het bestuur 
van Wavin Old en de redactieleden van Wavin 
Old Nieuws, hele fijne feestdagen en een in 
alle opzichten voorspoedig 2017.

Johan Runhaar

vervolg pagina 2

Terug in de tijd.....
door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Op één van de laatste zonnige okto-
berdagen van dit jaar waren we deze 
keer te gast bij Frits Schepers in zijn          
woning aan de Baalder Esch in Har-
denberg, met een prachtig uitzicht over 
het Vechtdal.

Beginjaren.
Frits is geboren in juni 1943 in Klooster-
haar. Als oudste in een gezin van 3 jon-
gens. Vader was eerst huisschilder en later 
werkzaam in de metaalsector in Hengelo. 
Na de lagere school ging Frits naar de 
ULO aan de Stationsstraat in Hardenberg. 
Met een grote groep schoolgaande kinde-
ren op de fiets van Kloosterhaar naar Har-
denberg, elke dag zo’n 26 kilometer.
Op 17 jarige leeftijd had hij zijn eerste 
baan bij een coöperatieve smederij in 
Beerzerveld, administratie en winkel-

werkzaamheden.  Drie avonden in de 
week ging hij naar de Handelsavond-
school in Almelo. Na drie maanden stapte 
hij, via bemiddeling van de school, over 
naar de textiel bij Van Heek Scholco.
’s Avonds laat kwam hij dan terug in 
Kloosterhaar met de zogenaamde “ploe-
genbus”. Een bus met daarin werkne-
mers uit de Textiel- of  Metaalindustrie 
in Twente. Het waren lange dagen van ‘s 
morgens half acht tot ’s avonds 11 uur. Na 
de Militaire Dienst van 1963 tot medio 
1965 en na een kort uitstapje bij een ander 
bedrijf begon Frits in 1966 bij Wavin.

Wavin
Na eerst een maand bij de Rollepaal ge-
werkt te hebben (als invalkracht voor een 
zieke boekhouder) kwam Frits  op de af-
deling Boekhouding aan de Bruchterweg. 
Freek Hamberg was chef van de afde-
ling en Henk Geerts was het hoofd van 

de administratie.  In 1971 kreeg Frits een 
baan op de centrale administratie van het 
hoofdkantoor van Wavin aan de Händel-
laan in Zwolle. Ter Avest werd zijn nieu-
we baas. 
Een heftige periode met de bekende olie-
crisis in 1973. Dat had niet alleen tot ge-
volg dat de pvc prijs verdubbelde maar de 
ouderen onder ons herinneren zich vast 
nog wel de uitspraak van Den Uijl die 
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op de tv zei: "het wordt nooit weer zo als 
vroeger". 
Nederland was door de Saudische rege-
ring in de ban gedaan omdat we via Rot-
terdam olie door verkocht hadden of zo-
iets. Wie kan zich niet herinneren dat de 
kinderen op de auto-loze zondagen op de 
snelweg mochten rolschaatsen. Of dat je 
bonnen nodig had om benzine te kunnen 
tanken. Zelf ging Frits een paar dagen in 
de week met de trein naar Zwolle, want 
bonnen had je nooit genoeg. Behalve dan 
toen de boycot afgelopen was; toen had je 
nog een heel stapeltje over.                                       
In 1976 ging Frits weer terug naar Har-
denberg als fi nancieel directeur van Wa-
vin KLS en in 1977 werd hij algemeen 
directeur van Wavin KLS,  als opvolger 
van Otto Mengelberg, die directeur Wavin 
Nederland werd. 
Het was een periode waarin het met de 
Thermoplasten (pvc / pe buizen en hulp-
stukken)  goed ging, maar met de Ther-
moharders (Epoxy systemen) ging het een 
stuk minder. 
De Epoxy systemen waren, mede door 
de hoge kostprijs, ontwikkeld voor een 
betrekkelijk kleine markt. De potentiële 
afnemers waren gewend om in staal te 
construeren en bleken slechts met moeite 
te bewegen tot de aanschaf van kunststof 
producten. Het heeft veel tijd en moeite 
gekost om hier, vaak via kleine proef-
opdrachten, tot doorbraken te komen. 
De verkoop vond bijna steeds plaats in 
projecten waar weinig continuïteit in zat. 
Door maximale support, ook door project- 
engineering aan klanten aan te bieden is 
het uiteindelijk gelukt om een aantal 
markt segmenten te vinden die continuï-
teit bieden. 

Voor thermoplastische leidingsystemen 
was Wavin de grootste producent in Ne-
derland. De onderneming was echter 
onvoldoende vertegenwoordigd bij de 
verwerkers en de echte gebruikers van 
onze producten. De strategie van de di-
recte marktbewerking (dichter bij eind-
klanten) deed zijn intrede. Voor een snelle 
uitvoering was het noodzakelijk om met 
veel van de grote distributeurs  van onze 
producten een intensieve samenwerking 
aan te gaan. Dit heeft geleid tot een groot 
aantal overnames van belangrijke  han-
delskanalen voor kunststof leidingen.  
Kamphuis Kunststoffen was de eerste. 
Veel handelaren volgden, zoals  Stokvis 
Rotterdam en Roosendaal,  Stoel van Kla-
veren in  Alkmaar,  Foltu in Amsterdam, 
de handelsactiviteiten van De familie 
Struik in Oosterhout en de familie Sneep 
in Willemstad.  Frits vertelde ons dat in 

die periode Wavin van 300 klanten naar 
meer dan 3.000 klanten ging. 
Wavin veranderde van een sterk technisch 
gericht bedrijf in een onderneming met 
een brede commerciële basis. De vesti-
gingen van de overgenomen activiteiten 
leidden tot een noodzakelijk aantal Wavin 
depots verspreid over Nederland, maar 
steeds in gebieden met hoge bouwactivi-
teiten. Dit was een absolute must als je 
pretendeert dicht bij je klant te staan. We 
hebben in die periode steeds een open oog 
voor de behoeften van de klant gehad.
We realiseerden ons terdege dat de klant 
elke dag opnieuw de keuze vóór of tegen 
Wavin zou kunnen maken. Alléén de beste 
producten, ondersteund door een vlekke-
loze service en dat tegen een goede prijs 
zou de klant langdurig aan Wavin binden.
Het waren ook de jaren waarin het moeilijk 
was om voldoende goede medewerkers te 
vinden. Je moest ze letterlijk zoeken. Per-
soneelsleden kregen een aanbrengpremie 
als ze een nieuwe medewerker vonden en 
we hielden zittingsavonden in de regio. 
Frits herinnert zich nog dat ze in Lange-
veen in restaurant de Waaijer zaten en dat 
er de hele avond niemand kwam opdagen. 
Nou ja, de koffi e met koek smaakte goed; 
nieuwe medewerkers leverde het helaas 
niet op.
Frits heeft veel waardering voor de inzet 
van de Wavin medewerkers in die peri-
ode, vakkundig, veel inzet, geen 8-5 men-
taliteit en met oog voor de belangen van 
onze klanten. Dit was ook de sfeer die je 
mee maakte op de open dagen voor ge-
zinsleden van medewerkers die regelma-
tig gehouden werden. Een overweldigen-
de belangstelling van de familie en trotse 
medewerkers die hun eigen afdeling en de 
eigen werkplek konden laten zien.
In 1988 werd afscheid genomen van Al-
gemeen Directeur Ir. Herman Geertjes.  
Dit vond plaats in de Bonte Wever in 
Slagharen. Een prachtig feest. Overal in 
de ruimtes en de gangen Wavin mede-
werkers, voldoende te eten en te drinken 
met ‘s middags een programma waarin 
de heer Geertjes geïnterviewd  werd door 
Mies Bouwman. Er was maar één klein 
probleempje: het interview kwam in de 
verdrukking omdat op dezelfde tijd de 
belangrijke Europese voetbalfi nale tussen 
Nederland en Rusland plaatsvond.

Centrale directie
In 1991 ging Frits terug naar het Wavin 
hoofdkantoor in  Zwolle om deel uit te 
maken van de Centrale Wavin Directie. 
Fons Driessen was op dat moment alge-
meen directeur.  Binnen het team van de 
CD werd hij verantwoordelijk voor Finan-

ciën. Daarnaast kwamen de Nederlandse 
en Belgische activiteiten en enkele  bui-
tenlandse Wavin vestigingen onder zijn 
‘hoede’. Vooral na de val van de Berlijnse 
muur ging Wavin uitbreiden in Centraal 
Europa.  Frits is veel betrokken geweest 
bij de nieuwe Wavin bedrijven in Honga-
rije, voormalige DDR, Polen en Litouwen. 
Er werd veel gereisd en hij heeft daardoor, 
zoals Frits zegt: "enkele jaren uit de koffer 
geleefd”.  

Bij deze nieuwe Wavin bedrijven in    
Centraal Europa was de opzet van de 
bedrijven, de cultuur en de mentaliteit 
volkomen anders dan bij de bestaande 
Wavin bedrijven. Zo krijgt Wavin bij de 
overname in Polen er meteen een volledig 
uitgeruste gynaecologische kliniek bij, 
omdat de vrouwelijke medewerkers echt 
"full time" op het bedrijf aanwezig zijn. 
Een bijzondere bijvangst!
Er gebeurde veel bij Wavin in de 90er ja-
ren. “Back to Core business” was in deze 
jaren een strategisch thema waar veel on-
dernemingen aandacht aan besteedden. 
Bij Wavin  leidde dit vooral tot grote ver-
anderingen in Hardenberg. Zowel voor de 
buizen activiteiten, als ook voor de andere 
Wavin business was het volgens Frits uit-
eindelijk de beste oplossing. 
De verschillende diversifi caties, die dik-
wijls op basis van technisch kunnen tot 
stand waren gekomen, konden door Wa-
vin niet allemaal van voldoende fi nanciële 
groei-middelen en van goed management 
worden voorzien. Om in de toekomst 
te kunnen overleven was het nodig om 
scherpe keuzes te maken. 

Doen waar je echt goed in bent. Door-
gaan met dat waar je voldoende kennis 
en massa hebt. Daarbij hoort ook dat je 
oplossingen zoekt voor die delen die op 
eigen kracht niet in staat zijn om voor de 
toekomstige continuïteit te zorgen. 
Natuurlijk heeft dit voor heel veel mensen 
een periode van  grote onzekerheid met 
zich mee gebracht.                                           
Dan komt de fase dat Shell uit de kunst-
stoffen en als consequentie ook uit de 
“Wavin” business stapt. 
Shell gaat zich concentreren op olie en 
gas, terug naar energie dus. De Wavin 
aandelen van Shell gaan naar CVC. Op-
nieuw een periode van onzekerheid. Dit 
is voor Wavin uiteindelijk een goede zaak 
geweest. Samen met aandeelhouders CVC 
en WMO heeft het Wavin management in 
de periode die hierop volgde de onderne-
ming in een fase van winstgevende groei 
kunnen brengen.
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In dit artikel staan wij stil bij enkele ont-
wikkelingen bij pensioenfonds OWASE.

Financiële situatie van het pensioen-
fonds
Zoals gebruikelijk willen we jullie in dit 
artikel even kort bijpraten over de finan-
ciële situatie van het pensioenfonds. 

De beleggingen van het pensioenfonds 
zijn de afgelopen maanden gestegen. Ech-
ter, ook de verplichtingen van het pen-
sioenfonds zijn gestegen. Door de lage 
rentestand moet het pensioenfonds veel 
geld in kas houden om de pensioenen in 
de toekomst te kunnen betalen. 

Omdat de verplichtingen in verhouding 
sterker stegen dan de beleggingen is de fi-
nanciële situatie van het pensioenfonds de 
afgelopen maanden licht gedaald. Hier-
door is de beleidsdekkingsgraad in okto-

ber 2016 (105,9%) lager dan in mei 2016 
(108,5%). 

Ondanks deze daling ligt de dekkings-
graad van het pensioenfonds nog steeds 
boven de zogenaamde dekkingstekort-
grens van DNB. Er is dus geen sprake van 
een dekkingstekort.

Nieuwe website
Wij hebben in september jl. onze nieuwe 
website gelanceerd! Deze heeft een ge-
heel nieuwe lay-out en is een stuk ge-
bruiksvriendelijker dan de vorige. Zo kunt 
u op de website direct naar de informatie 
die voor u, als gepensioneerde, interessant 
is. Verder publiceren wij uiteraard maan-
delijks onze dekkingsgraad, zodat u kunt 
zien hoe wij er financieel voor staan. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem 
dan gerust eens een kijkje op de web-

site, www.owase.nl. Heeft u hierna nog 
suggesties voor verbetering? Dan horen 
wij dit graag! Stuurt u dan een email 
naar info@owase.nl of neem telefonisch      
contact op met het pensioenbureau via 
0523-208268.

Volgend jaar zal de website verder wor-
den uitgebreid met een zogenaamde  
“Mijnomgeving” waar elke gepensioneer-
de kan inloggen en de hoogte van het ou-
derdomspensioen kan bekijken, maar ook 
de hoogte van het partnerpensioen dat bij 
overlijden zal worden uitgekeerd aan de 
eventuele partner. 

De AOW leeftijd gaat in 2022 verder 
omhoog 

Begin deze maand werd bekend dat de 
AOW leeftijd vanaf 2022 zal worden ver-
hoogd naar 67 en 3 maanden. 

Van het pensioenfonds 
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2004
In 2004 is Frits gestopt met de dagelijkse 
werkzaamheden bij Wavin. Wel heeft hij 
nog een paar ‘klussen” gedaan  voor de 
Wavin, zoals het 50 jarige jubileum van 
Wavin  in 2005 en als Wavin's vertegen-
woordiger in de Raad van Commissaris-
sen van twee Wavin deelnemingen in 
Zwitserland.  Stil zitten was er ook daarna 
zeker niet bij. “Je moet wel een reden heb-
ben om ’s morgens op te staan”. Weer een 
van die mooie uitspraken van Frits tijdens 
ons interview.  
Met name de zorg en het onderwijs heeft 
altijd zijn interesse gehad. Hij zit momen-
teel nog in de Raad van Toezicht van de 
Stenden Hogeschool met locaties in o.a. 
Emmen, Leeuwarden, Meppel, Assen en 
Groningen. Hij is vice voorzitter van de 

Raad van Commissarissen van de AVEBE 
groep en is daardoor regelmatig onder-
weg. En natuurlijk is hij ook nog Voorzit-
ter van het Verantwoordingsorgaan van 
het Owase pensioenfonds. (per slot van 
rekening hebben we daar als "Wavin old" 
zelf de voordracht voor gemaakt.) Zijn 
toezicht houdende rol bij de Saxenburgh 
groep, bij het Vechtdal College en bij de 
Zwieseborg is in 2014 en 2015 beëin-
digd. Andere hobby’s zoekt Frits dichter 
bij huis, zoals regelmatig op de racefiets, 
lid van de ijsclub Hou Streek en daardoor 
regelmatig te vinden op de kunstijsbaan 
in Enschede en lid van de Fotoclub Fo-
togram in Gramsbergen. Dat hij een zeer 
verdienstelijk fotograaf is, kun je zien aan 
de prachtige foto’s die thuis aan de wand 
hangen.

Privé
In 1971 is Frits getrouwd met Marianne. 
Ze hebben eerst gewoond in Radewijk en 
daarna in  Bergentheim (Marianne werd 
onderwijzeres aan de Kastanjehof in Har-
denberg). Ze hebben twee kinderen, een 
jongen en een meisje  en vier kleinkin-
deren (waarop oma en opa  zo nu en dan 
mogen oppassen) . Vanaf 1979 wonen ze 
aan de Baalder Esch in Hardenberg. De 
gezondheid is over het algemeen goed. 
Wel heeft Frits in mei van dit jaar een TIA  
gehad. Maar zegt hij, ik ben er goed vanaf 
gekomen. Ik heb geluk gehad. 

We wensen Frits en Marianne samen met 
hun kinderen en kleinkinderen nog heel 
veel geluk toe in de komende jaren.

Bijna aan het eind van ons gesprek zegt Frits:”Jongens we moeten het nog wel even over ons OWASE Pensioenfonds hebben”. 
Frits is voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het OWASE Pensioenfonds. 
Een Pensioenfonds is, volgens Frits, net zo belangrijk als werk en een goed inkomen, als goede zorg, en als goed onderwijs. 
Pensioenfondsen zijn net zo veel in de publiciteit en hebben dezelfde aandacht van de politiek als banken, verzekeringsmaat-
schappijen, zorginstellingen en het onderwijs. Het is "heel gemeenschappelijk" en  bijna iedereen heeft er mee te maken.
Het werk bij het Pensioenfonds doet Frits met veel plezier. Op onze vraag hoe hij de toekomst ziet, zegt hij dat met de hogere  
levensverwachtingen en met de huidige lage rente de Pensioenfondsen drastisch verder zullen moeten veranderen. 
Veel fondsen hebben in de afgelopen jaren nog gunstige beleggingsrendementen op de obligatie portefeuilles gemaakt door 
de sterk dalende rente. In de komende jaren zal op de belegging in obligaties  nauwelijks rendement gemaakt kunnen worden. 
De huidige rente is zo laag dat een  verdere verlaging moeilijk denkbaar is. Meer risicovol beleggen is voor de meeste fondsen 
ook geen echte optie. 
Het Bestuur van ons fonds is deskundig. En waar eigen deskundigheid te kort  schiet wordt deze ingehuurd. In de afgelopen ja-
ren is de governance ( lees= regels voor behoorlijk ondernemingsbestuur) van het Owase fonds sterk verbeterd. Dit is geheel in 
lijn met de eisen die door de toezichthouder De Nederlandse Bank worden gesteld.  De veranderende omstandigheden worden 
nauwlettend door ons gevolgd zodat het Owase pensioenfonds op tijd de juiste stappen zal kunnen zetten.
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Wavin historie
door Roel Koopman

1955. 
Engelse Werk in Zwolle, de plaats waar 
het allemaal begon.
Op het terrein het pompstation van de    Wa-
terleidingmaatschappij Overijssel(WMO) 
met bijgebouwen.
Bij binnenkomst op het terrein rechts 
de werkplaats voor de verzorging van 
technische ondersteuning voor verschil-
lende pompstations en tevens technische 
ondersteuning voor de buisextrusie, on-
der leiding van dhr. Van Hoorn. Ook be-
vindt zich hier de tekenkamer voor het 
ontwerpen van gereedschappen voor de 
buisextrusie onder leiding van dhr. C. van 
Zon.
Achter de werkplaats bevindt zich de nis-
senhut waar de mengerij en de buisextru-
sie zijn gehuisvest. Man kan wel zeggen 
dat dit de kraamkamer van WAVIN is   ge-
weest, met in die tijd beperkte middelen.
Links bij binnenkomst, een stenen            
gebouw, waarin gevestigd een kantoor, 
laboratorium onder leiding van dhr. v.d. 
Wal, een electro werkplaats onder leiding 
van dhr. Hemmes en een instrumentmake-
rij onder leiding van dhr. Momberg.

Als 21-jarige techneut beginnen de werk-
zaamheden voor mij in de instrument-
makerij, nog niet als Wavinist, maar als 
W.M.O.-er, want WAVIN bestond nog 
niet.
Maar als dhr. Keller in 1955 de naam   
WAVIN introduceert, gaat onze ambte-
naarstatus over in Wavinist.
De totale personeelsbezetting bij het ont-
staan van WAVIN zal ± 30 personen zijn 
geweest.

De in de nissenhut opgestelde extruders 
produceerden de  P.V.C.-buizen met een 

doorsnee van Ø110 mm. Op een paar 
kleine extruders werd de electrobuis ge-
produceerd, welke handmatig op lengte 
werd gezaagd.

Het benodigde materiaal voor de extru-
ders werd handmatig gestort in de meng-
machines.
Er is nog een tijd geweest dat we ’s avonds 
hoelahoeps maakten van electrobuis voor 
een speelgoedzaak in Zwolle (toen al    
waren we onze tijd vooruit).
Maar buizen maken was niet voldoende, 
er moesten ook verbindingen en aftakkin-
gen worden gemaakt.
Spuitgieten was nog een onbekend ter-
rein, dus moesten er oplossingen worden 
gezocht.
De taak van de instrumentmakerij bestond 
uit het maken van de benodigde techni-
sche gereedschappen, welke nodig waren 
om het buizensysteem compleet te maken.
Het machinepark was niet groot, maar 
voldoende om de technische taken uit te 
voeren
Het testen van de buissterkte was voor 
dhr. Keller geen probleem. Tussen de 
gebouwen werd op de straat een P.V.C.-
buis gelegd en dhr. Keller maakte met zijn 
Mercedes een testrit over de P.V.C.-buis. 
Resultaat: ‘Proef geslaagd’!!!
De vraag in deze periode (we spreken van 
1956): hebben we wel hulpstukken nodig.
In eerste instantie werd staafmateriaal van 

Vink Kunststoffen gebruikt om d.m.v. 
draai- en freeswerk onderdelen  te maken 
die het mogelijk maakte om een aftakking  
te realiseren op de P.V.C.-buis Ø110 mm 
naar een huis aansluiting, bijv. Ø32 mm.
Voor de vertegenwoordiger in die tijd, dhr. 
Rozema, was het belangrijk toekomstige 
klanten te overtuigen van de mogelijkhe-
den van P.V.C.-verbindingen. Het was een 
periode van fröbelen. 
Het grote werk kwam aan de orde toen 
werd gesproken van onder- en bovenbeu-
gels met spieverbinding. Dit was niet zo 
gemakkelijk, want spuitgieten was nog 
niet mogelijk. Maar met de aanwezige 
technische kennis werd dit ook opgelost. 
Er werd een oven gebouwd met verwar-
mingselementen met een stalen doorvoer-
ketting, welke op snelheid was te regelen. 
Daarnaast werd een slingerpers aange-
schaft, welke met handbediening d.m.v. 
een groot stalen handwiel in een matrijs 
een product kon vervaardigen.
Op de vaste tafel de ondermatrijs; de bo-
venmatrijs was bevestigd aan de schroef-
spil van het handwiel. De benodigde ma-
trijzen werden in eigen beheer gemaakt 
en de benodigde kunststof grondstoffen 
in stripvorm geleverd door WAVIN Har-
denberg.
Om de onder- en bovenbeugel plus spieën 
te kunnen persen, werd eerst het gewicht 
van het product bepaald. Het juiste ge-
wicht bepaalde de exacte afmeting van 

Dit heeft staatssecretaris Klijnsma begin 
deze maand bekendgemaakt. Dit geldt 
voor iedereen die na 1954 is geboren. De 
aanleiding is dat we steeds langer leven, 
zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Al vanaf  2012 gaat de AOW leeftijd 
stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021. 
Toen heeft de overheid bepaald dat ze de 
AOW leeftijd verder gaan verhogen als 
blijkt dat de levensverwachting weer is 
gestegen. Hoe ouder we worden, hoe lan-

ger we moeten werken. De vuistregel is 
dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW 
ontvangen. Als deze stijging de komende 
jaren in hetzelfde tempo verder gaat, dan 
zal de AOW leeftijd in 2025 verder wor-
den verhoogd naar 68 jaar. 

Voor mensen met een laag inkomen en die 
zich niet hebben kunnen voorbereiden op 
de hogere AOW leeftijd biedt de overheid 
een overbruggingsuitkering. Hiervoor 
gelden wel bepaalde voorwaarden. 
Zo moet u reeds deelnemen aan een vut- 

of prepensioenregeling en geldt er een in-
komensgrens. 

Pensioenoverzichten zijn verstuurd
Zoals u wellicht vernomen hebt, zijn in 
september de UPO’s (Uniform Pensioen 
Overzicht) verstuurd. Mocht u hier nog 
vragen of opmerkingen over hebben dan 
kunt u uiteraard contact opnemen met het 
pensioenbureau, Dion Pensioen Services. 
Uw contactpersonen zijn Jan Lodewijk 
of Gerda Bouck. Zij zijn bereikbaar op         
telefoonnummer 0523–208268.

vervolg pagina 5
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het product. Bijsturen was niet mogelijk. 
Daarom was een nauwkeurige weging op 
de keukenweegschaal belangrijk.
De gewogen stuk P.V.C.-strip moest daar-
na in bepaalde tijd de verwarmde oven 
doorlopen, zodat aan het einde van de 
doorlooptijd een kneedbare toestand van 
het materiaal was ontstaan.
Het verwarmde kneedbare materiaal werd 
daarna in de ondermatrijs gelegd en met 
een ferme ruk aan het grote wiel van de 
slingerpers, werd de bovenmatrijs de on-
dermatrijs ingedreven en het product ge-
vormd.
Geen robot, geen elektronica, gewoon 
handwerk.
Op deze manier werden onderbeugels, bo-
venbeugels en spieën gevormd. Ook wer-
den op deze manier meerdere onderdelen 
vervaardigd.
Met dank aan de specialisten van de in-
strumentmakerij. Veel improvisatie was 
hard nodig in die tijd. Dan vestigt WAVIN 
zich in Hardenberg, maar blijft de afdeling 
‘Ontwikkeling’ nog een tijdje in Zwolle.
De nieuwe directeur, dhr. Geertjes, komt 

in 1965 met de mededeling dat ook de af-
deling ‘Ontwikkeling’ naar de vestiging in 
Hardenberg wordt verplaatst.  
Het personeel kreeg 3 keuzes met een gel-
digheidsduur van 1 jaar:
a. WAVIN verlaten
b. Reizen met openbaar vervoer
c. Gaan wonen in Hardenberg

Ik heb 1 jaar lang met een V.W.-bus van 
garage Oostenbrink, als taxichauffeur 
dienst gedaan, want Hattem, mijn geboor-
te- en woonplaats was het verst gelegen 
beginpunt. Onderweg nam ik verschillen-
de collega’s mee naar Hardenberg.
De bus zat vol in het begin, maar gaan-
deweg richting einde van het jaar, liep de 
V.W.-bus leeg. Eigen vervoer was toen 
een droombeeld en openbaar vervoer niet 
aantrekkelijk. 
Mijn vrouw en ik hebben toen besloten 
om het mooie Hattem te verlaten en te 
kiezen voor optie C.
In 1966 hebben wij onze intrek genomen 
in een nieuwe woning aan de Frans Hals-
straat in Heemse.

We waren niet de enige Wavinisten. Veel 
woningen in Heemse werden in die tijd 
bewoond door nieuw aangetrokken per-
soneel.
Toen was alles weer per fiets bereikbaar.
De eerste jaren was de afdeling ‘Ontwik-
keling’ gevestigd op het WAVIN terrein 
aan de Bruchterweg; een bekende locatie 
was de ‘Groene Keet’.
Daarna is de afdeling ‘Ontwikkeling’ ver-
huisd naar Dedemsvaart, waar de naam 
‘Ontwikkeling’ veranderde in WAVIN R en D.

Met 59 jaar kwam door de VUT-regeling 
een einde aan mijn werkzame periode.
Nu, op de leeftijd van 82 jaar, ben ik nog 
steeds trots, dat ik een steentje heb kunnen 
bijdragen aan dit mooie bedrijf WAVIN.
Het was een prachtige tijd, om nooit te 
vergeten en met veel herinneringen.

Ik geniet nog elke dag van mijn pensioen.      
Samen met mijn echtgenote, zoon, schoon-
dochter en twee prachtige kleindochters hopen 
we nog een fijne tijd te beleven.

Waar zijn alle loodgieters naar toe?
Wavin vraagt zich af wat er is gebeurd 
met het nobele beroep van loodgieters. 
Er is namelijk een groeiend tekort aan 
loodgieters, met nog grotere tekorten in 
het vooruitzicht voor de komende jaren. 
Waar zijn alle Loodgieters naar toe?

 In maart maakte UNETO-VNI van de 
gelegenheid gebruik om tijdens Wereld 
Loodgieters Dag, het tekort aan loodgie-
ters in Nederland en de rest van Europa 
aan te kaarten. Uit onderzoek van het 
OTIB, het Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds voor de installatiebranche, blijkt dat 
alleen al in Nederland er ruimte is voor 
ruim 800 extra handen (in 2016). Wan-
neer rekening wordt gehouden met de toe-
nemende groei van de bouw - ten minste 
3 procent per jaar – zal dit tekort alleen 
maar toenemen, ook veel andere EU-lan-
den worden geconfronteerd met hetzelfde 
probleem. 
Laten we eens kijken wat de oorzaak 

kan zijn voor dit ernstig tekort aan vak-
bekwame mensen. Zodra "veel oudere 
loodgieters de pensioengerechtigde leef-
tijd bereiken, zijn er minder mensen die 
de klaarliggende opdrachten kunnen op-
pakken", legt Uneto woordvoerder Dick     
Reijman uit. Daarnaast kiezen minder jon-
geren voor een opleiding aan de vakschool 
dan in het verleden. "Er is weinig animo 
voor het vak." De heer Reijman licht toe. 
"Sommige mensen denken dat het lood-
gieterswerk alleen maar bestaat uit het 
opruimen van verstopte afvoeren van een 
gootsteen of toilet." Dit is een zeer beperkt 
beeld van het loodgietersberoep, een be-
roep dat van essentieel belang is voor ons 
dagelijks leven en de gezondheid. 

Loodgieters doen namelijk veel meer, zo 
onderhouden ze gemeentelijke sanitaire 
systemen en verbeteren de verouderde sa-
nitaire installaties in de huizen van oude-
ren en gepensioneerden. 

Ook leveren ze een bijdrage in de nieuw-
bouw, zo installeren ze water en afval-  
water systemen voor de moderne, energie-
zuinige woningen en kantoren. 

Voor Wavin zijn Loodgieters de vakmen-
sen die dagelijks met onze producten in de 
weer zijn. Wij doen dan ook graag een op-
roep aan alle potentiele sanitaire vakmen-
sen, mannen en vrouwen! Er zijn zo veel 
verbindingen te maken voor de toekomst. 
Met een nieuwe generatie woningbouw, 
hebben we een nieuwe generatie loodgie-
ters nodig! Zodat wij ook in de toekomst 
duurzaam kunnen blijven leven. 

Bron:  Wavin website

Het bestuur van Wavin-Old en de redactie van 
Wavin-Old–nieuws wensen u Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar
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Een duik in de geschiedenis van sanitair, leidingen 
en loodgieters.
De meesten van ons besteden niet veel 
aandacht onze sanitaire voorzieningen 
zoals de verwarming of koelsystemen. 
Totdat er iets mis gaat. Dan merken 
we heel snel hoe belangrijk onze lood-
gieters zijn! Dat al onze huishoudens 
draaien op sanitaire voorzieningen vin-
den we heel normaal. Het is zelfs van 
fundamenteel belang voor de kwaliteit 
van ons leven: schoon water en sani-
taire systemen zorgen voor handhaving 
van gezondheid en veiligheid.
 
Recht en een publiek goed. 
In Europa beschouwen we sanitaire voor-
zieningen als een recht en een publiek 
goed. Onze kostbare watervoorraden zijn 
een belangrijk onderdeel in de bescher-
ming van het milieu. Wavin weet dat 
professioneel sanitair erg belangrijk is en 
daarom zijn we ook zo trots op het vak-
manschap van de loodgieter. Als we kij-
ken naar de loodgieters door de eeuwen 
heen, zien we hoe ze ons geholpen hebben 

door het verbinden van modern sanitair 
met leidingen en systemen. Het is fascine-
rend: de ontwikkeling van de beschaving 
en mensheid gaan hand in hand met ont-
wikkelingen in leidingen en rioleringen!
 
Vroeger 
Hoe lang bestaan er al riolen? Het oudste 
riool ligt misschien wel op de Orkney-ei-
landen, ten noorden van Schotland. Daar 
vonden archeologen sporen van leidingen 
en rioleringen die 5000 jaar oud zijn, met 
sanitair-achtige systemen - compleet met 
drainage afvoerbuis! Ander oud sanitair is 
ontdekt tijdens opgravingen op het eiland 
Kreta, in het Paleis van Knossos. Er wer-
den meerdere afzonderlijke drainagesys-
temen gevonden die uit kwamen in grote 
stenen riolen van ongeveer 1700 v.C.. De 
terracotta pijp werd geïnstalleerd onder 
de vloer van het paleis. Leidingen van net 
een centimeter breed zorgden voor warm 
en koud stromend water in het paleis en 
voor de fonteinen. Briljant! 

Het ontstaan van sanitaire voorzieningen 
hielp ons bij het bouwen van onze bescha-
ving. In onze volgende blog zullen een 
blik werpen op de verbazingwekkende 
Romeinse aquaducten en het materiaal 
wat ze gebruikten dat duizenden jaren 
meeging! 

Bron:  Wavin website

De restanten van een hoeve, bij de Bay of Skaill, aan 
de westkust van Orkney Mainland in Schotland

Samenwerken aan professionaliteit.
Eind vorig jaar zijn we van start gegaan 
met 3 werkgroepen in de kantooromge-
ving die elk aan de slag zijn gegaan met 
het analyseren van mogelijke verbete-
ringen en vervolgens het implemente-
ren hiervan. Dit alles onder de noemer: 
“Samenwerken aan professionaliteit”.

Waarom hebben we dit initiatief opgestart? 
Ten eerste dienen organisaties natuurlijk 
altijd bezig te zijn met het verbeteren van 
processen. Gedurende een jaar zijn er tal-
loze voorvallen waarvan men kan leren. 
Externe klachten zijn bijvoorbeeld een 
bron van mogelijke verbeterpunten. Uit 
de analyse van vorig jaar is geconcludeerd 
dat we erg goed zijn in problemen oplos-
sen, maar het is natuurlijk nog beter om 
problemen te voorkomen! Vandaar wer-
ken aan professionaliteit, oftewel komen 
tot werkmethoden waar zo min mogelijk 
aan het toeval wordt overgelaten, zodat 
klachten voorkomen worden.
Samenwerken? Het “samenwerken” in 
de werktitel slaat op de interactie tussen 
verschillende afdelingen die in de diverse 
werkgroepen zijn vertegenwoordigd. 

Door elkaar te laten zien waar men in de 
praktijk zoal tegen aanloopt wanneer er 
bijvoorbeeld onduidelijke vragen worden 
gesteld of onduidelijke afspraken worden 
gemaakt, ontstaat er een wederzijds be-
grip voor het feit dat er verbeterd dient te 
worden. Deze feedback komt ook terug 
uit alle werkgroepen.
De volgende onderwerpen worden behan-
deld:
1. Werkgroep “Aanvoeruhh” met als 
 voorzitter Mark Schoenmaker. 
 Deze werkgroep behandelt de aanvoer  
 van zowel inkoopdelen als producten
 uit onze fabriek. Tijdige levering van  
 de juiste hoeveelheid met de juiste  
 kwaliteit is natuurlijk het streven. 
 De werkgroep werkt op inkoopgebied  
 voornamelijk aan het duidelijk specifi - 
 ceren van kwaliteitsaspecten en met  
 betrekking tot de eigen productie op  
 het tijdig leveren en de interactie tus- 
 sen planning en andere afdelingen.
2. Werkgroep “Shipping @ your service”  
 met als voorzitter Henri Lennips. 
 Middels een waarde stroom analyse
 (value stream mapping) wordt gekeken 

 of er verbetermogelijkheden zijn in de  
 interactie tussen Shipping en andere 
 afdelingen zoals Verkoop. Aangezien  
 levertijden steeds korter worden en het  
 voldoen aan de eisen aan transport-
 documenten en verpakkingen steeds  
 uitdagender worden, is het van belang  
 om al in offerte/opdracht stadium hier  
 aandacht aan te besteden. Verder wordt  
 er onder andere nog gekeken naar het  
 optimaliseren van het voorraadbeheer.
3. Werkgroep “Tik maar binnen!” met  
 als voorzitter Hermen Veltkamp. 
 In een wereld waar alles “claimgevoe- 
 liger” wordt is het van belang om van 
 af het eerste moment van contractbe- 
 oordeling een goede analyse te doen
  en te weten welke risico’s we wel 
 (beheerst) aan willen gaan en welke  
 niet. Ook hier is een waarde stroom  
 analyse gedaan om de interactie te 
 beoordelen tussen de verschillende 
 afdelingen die betrokken zijn bij  
 het maken van offertes. Deze werk-
 groep richt zich op het traject offreren 
  tot en met de overdracht van een 
 project naar contract (project) 

vervolg pagina 8
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 management in geval van opdracht.
In april zullen de werkgroepen het advies 
uitbrengen aan het MT en kan gestart 
worden met het implementeren van de 
nieuwe ideeën. Deze laatste stap is vaak 
nog uitdagender dan het komen tot ver-
betermogelijkheden en zal daarom dus 
ook veel aandacht krijgen. Het is goed 

om te zien dat er enthousiast en positief 
gewerkt wordt aan diverse onderwerpen 
door zoveel verschillende disciplines. In 
een eerstvolgende kantine bijeenkomst 
zullen de belangrijkste resultaten ook    
gepresenteerd worden.

Bron: Glashelder mei 2016
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Toespraak op de reünie van
Wavin Old door de voorzitter 
van werkgeversvereniging 
OWASE dhr. G. Rekers.
Op zo’n bijeenkomst als deze reünie 
komt men om oude herinneringen op te 
halen, maar ook belangrijk is het om te 
weten hoe het gaat met de bedrijven in 
OWASE verband.

Hoe gaat het met de OWASE-bedrij-
ven?
Vervolgens geeft Gerrit Rekers per OWA-
SE-bedrijf een overzicht hoe het gaat.

Dit wordt gedaan middels een aantal fi lm-
pjes en overhead sheets..
De volledige weergave van dit overzicht 
laten we in dit stukje achterwege, omwille 

van de leesbaarheid maar ook vanwege 
de soms marktgevoelige informatie. Sa-
menvattend gaat het om aansprekende 
projecten waaraan wordt gewerkt, welke 
markten groeien en waar het wat minder 
gaat. Ook een aantal nieuwe en vervan-
gingsinvesteringen komen aan bod. 

Gerrit Rekers sluit ermee af dat dankzij 
de inzet van alle OWASE medewerkers 
de doelstellingen kunnen worden gereali-
seerd en dat we ervan uitgaan dat we dit 
volgend jaar een positief vervolg kunnen 
geven!

Colofon 
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