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WHET IEDEREEfl BET HOG????? W(
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Dnar :s

die dan, ds esrsto WE?H—~EdS

eor oar. initiatisf vanuit onne flog geen Jaar oudo
veroniging. Ean rr±sa initiatiof, want hot bavordert
do onderlinga corauniontie en vergroot hot bosof dat
or in d, veronirin; actie is.
Doze earste uitgave is niat parfekt, hot bolan;r~jksto
is volgons ons dat do oorsts WETH—NEWS or is.
Hopel?k wordt ho: eon regelantig vorsch~nenQ~~clad.
Jullia sullen or artikelon van stork uiteonlovonde
aard in vindon. Zo is or

(uiteraard) Sen praatje van
O~. ~

.da Voor,ittor, or staan bolangrljko nodadalingon van

hot .port000trom do OPRICOTISO pHoto van
Stodonton Sort Vcroniqinç

hot Bestuur in (hou Jo agendn dvs na°r b~J do hand)
on divorso voralagon van aktivitaiton, wanronder do

J~Ho aol ongoto 1 london olJn van I anton,. lP.onI

Zo’n 200 van doze en soortgolijke affichos hingon vorsproid over de T.H.,
en Sporthal. Procies men Jaar na doze datum, 24 zaart 1983, is ——

goslasado Sportuosk en Surd—woekondon.
Wij (do voorlopigo redaktio

) staan uitoraard open

komonao AI~eaene_L24o~ Vor~aderifl~ (A.L.V.).
Hot oprichton 5p ~ aa~rt i982 was ~!ii of moor symboliach. Toch was or

voor kritiek (orbouwondo),

die w1’ rang doorspolen

zovool vortrouwon dat zo’n 25 porsonen diozelfde dag ml lid durfdon to
wordon on botmaldon. Inmiddols boataat E.S.W.V. WETH ml officieel.
Dit houdt in dat statuton van WETH notarioel zijn vastgologd en dat
WETH is ingeschrevon bij do Kamor van Koophandel. Dit hoeft plaats—
gevonden op 26 Januari 1983.
Hot vastloggon van do Statutes en inschrijvon bij do Kamer van Koop—
handel kostte do voroniging zo’n f.
flu zul Jo Jo afvragen: Waarom moot aa~ alTomaal so nodig? Voor 26 Jan.

san onze opvolgors.
Tot ziens,
is redaktio van dit blad

ging allos toch ook prima. flu is hot ala volgt: zolang do voroniging
statutes hoeft on niot ingomchrovon is bij do Kamor van Koophandol
zijn do bostuursledon hoofdolijk aansprmkolijk voor hot reilon en zeilon
van do voroniging. En Jo bogrijpt dat hot voor doze bestuursledOfl eon
lokkordor govool is als dat niot hot geval is. Teaeer daar wordt 05gm—
gaan met rodolijk groto bodragon, surf~iaflk!~! b.v. zijn niet goedkoOp
(onze vloot is rocoatolilk uitgobrota sot 2 planken tot B plankon).
Bovondion fungoort E.S.W.V. WETH no als RechtspersoOn, wat bolangrilk
han zijn i.v.a. vorsokoriagon, aansprakon e.d.
Doze statutes zijn goaaakt door Coos do Lango. Dit was eon grôte klus
ma op doze pleats nogmaalm dank aaa Coos.
Do atatuton liggon tar inzago in hot WETH_EostV~k~ in do pport~.
In
statutes wordt vsak vorwozon naar hot RuisSoudolilk ~egIomont.

a0

2,

3,

Dit on to voorkomon dot bij eon of andoro wijgi~ing biflon do veroniGiA8
do otatuton ~owijzigd zauden mooton wordon, watvrij duur it.
Danros zijn do otatuton bowuot op divormo punton vaa~ on wordt vaak v0r
wonon noar hot huishoudolijk raglosont, nt oonvo~atgor (GoodhooP)
to wijuigon it. Ret buiohoudolijk roglomont iigt oolc tor iazoge in hat
poatvak van WETU.
Tot doodordag 24 Haart n.m. ala wo ‘a oiddago al boginnon not hot
luidon van Gus TWEEDS jaar
(hior hoor jo officiool nog
moor van).

a4~j~’

mv

A T T EN T I 5 1111

Eiornoo wordon jullie orop attont gomankt dat do oontributio op
korto tornijn botnalt moot wordon.
Do Contributio von dit jaar bodraagt f. 65,—— VOOr
Tor voroonvoudiging van hot eon on andor wordt vorzocht dit voor
—,
to botalon.
24 noart (ALT)
Na tijdigo binnonkoast van do botaling on con paafoto in hot
WETH—vakjo van hot eportoentrum kon bij do ALT do sportkoart
in ontvangat genomon wordon.

Win v. Rootsolear

C’t~C3

P.S. Woot jo dat out WETH—symbool ontatnon it uit hot oyabool
op hot affioho dot afgodrukt it in dit artikol???

,Wanneer zij met geknePen ogen
en haar mond een beelje open
omboog lcijkt in do lamp
en vraagt waar haar nies bkjtt —
oh wat ban Ic dan verlield
op mijn seoretaresse!
Anonieme Ondernemer

4,
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SEIZOENSKALENDEP WETR 1983.

Zatordag 21 mel:

—

A. Clubdag woensdag
B. Hoasolon eton

Zondag 22 mci:

26 Heart

a4 Heart

0. Algomono Loden Vorgadering
B. Laddoron

Maandag 23

vanaf 24 Maart

0. Tjalk zoilon

8
7

H. N.S.K.

20—23 Mci

F. Surf—week—end

8

—

aol:

—

wodstr1~iOn en przjsuitreiklng

—

oindfoest

—

vertrek van hot oi]and naar Hoiword.

Sportkaarthoudora krijgon dat waarschijnlzjk terug.
Do organiserendo voroniging wil poison hoevool belangstolling
or is, on op wolko plankon or govaron wordt door do doolnomers.

J. 3—uur van Kerpodonk

Dus doze gogovons vooraf tijdons ALV opgovon bij:

Juli

K. Een week surfon

I.

A. Woonsdagavond clubplank bauwen.

3.

Hulp is nodig, 66k van
Vskmanschap zou or macten zijn, osdat or óók gobouwd wordt.door

5

Kom duo eons langs op woonodagavond n~ aebton.

97

haven.

Na seizoensoponing: Traditionele woonodag—middag surfon.
Woonodag—avond: B0MMELEN.
B. Opgoven bij Willea Jan Withagen.

tel:

040—451132

C1~.0ffici~lo uitnodiging volgt.
B. Er wordt con interno surf—competitie opgezot. Biervoor zija loden
nodig die mij hierbij willen helpen~
V.

loden.

Eootsolaar.

tel: 040—472123 (overdag)
040—518828 (nfl 00550n)

F. Hededelingen volgen op 24 Heart.
fill

G. Zie bijgevoogd artikel van do Hoer Koll
H. Nedorlandso Studonton Kampioonschappon.
Eon kort avorzicht van hot evonoment:
—

opvang doolnosors to Holword (Fr)

—

overstock near hot oiland

—

ontvnngot op do slaapboordorij

—

mogolijkboid tot vorkonning van hot surfwator.

Ludgor V. Viisteron
tol: 040—122301

Zoskamp binnon do voreniging op doze woonsdag.
3—uur v. Karpodonk.
Eon ides van do rodsktie on andoron.
Zovoel aogolijk mijion “Surfon

op do Karpedonk mot teams van twee.

To winnon is do WETH stmyors~bokaal!

(naast do sex—shop)

Vrijdag 20 moi:

sot o.a. .,idoobeoiden van

Do hasten bodragon ÷ 1. 70,——

Mci

25 Mci

Dus bollen near’ Wis

gezelilgo avond,

—10 April

I. Zoskamp

Adres: Willomstraat

wodstrijden

do wedstrijdofl.

2 Heart

C. Soizoensoponing

lou do datum vrij

—

TJALK ZEILEN

MET VCORZITTERS PRAATJEHH

Met is de bedoeling om in bet weekend van 7/8 mei
eon uitgebreid clubweekend te organiseren.ne hoofdmoot

Mensen met heel veel beast bij bet lezen sogen dit de eerste keer
oversleon, Sr stoat toch oilcan soar oudo bask in of dingon die

wordt (tjalk?)zejlen en of surfen.Deze keuze is mede

oak wel ergens onders stoan. Dot dit or toch in stoat is on twee

redenen: Do eertse is dst bet bijna overol weleens in stoat.
Do Tweeds is bet feit dot ik best wel eens wat over de

afhnnkelijk van bet aantal personen dat mee wii en hun
voorkeur.

voroniging wil schrijven.

De kosten van dit weekend zullen
is inclusief de reis, boothuur, et

C~

12 125 zijn,dat

Ia November i98i stood or in de TH—berichten een uitnodiging sen

I

Omdat or (ala we gaun zeilen) eon boot moat warden
gehuurd,moet anal bekend zijn wie interesse heeft om
moe to gaan.
Wie vrogon heeft en wie mee wil kan kontakt opnemen
met Rob Roll (040—124803 of 045—310295).Je kan oak op

I

oem woensdagavond terecht in café Bommel.Aanmelden

surfers as aim me belangstelling hodden eens isogs te kosen OP Can
bijoenkosst van surfers. Na sijn innerlijke vrees te hebben over
wonnen hen ik tech moor gegeon ( vondoar dit verschrikkelijks re—
oultoot).
ella ondoron stood ik verboosd over het aentol
mensen wat Evenols
or was gekoaen. No wot peilingea on no, bleek dat Cr best
Sen vereniging zou kunnen warden opgericht. Er werd onderzocht wet
we zouden kunneo goon doen; vat eon vereniging procios inhield.
Na nag vat bijeenkomsten was het toch savor en de vereniging werd
ee~ feit. Ret sportcentrum stolde de cursus—planken tsr beschikking

en we mochtan bet prochtige “Kosteol” ama “Le !4&r do Korpedonk”
gebruikon.
Do vraag was echtor of we asn de 6 plonken wel gonoeg zouden hebban.

moot gebeuren voor of tijdens do ALV (24 maart,20,00
uur,oude kantine sporthal).

Ru we een jear vorder zijn is dit vrij duidolijk.
24 Mosrt was do houglijko dug, de E.S.W.V. woo een feit. Er woe bier—
voor eon groto belongstelling. 1/den as te kijken, onderen as lid to
warden, onderen as te kijken of we toch wel stotuton hadda~ voordot
we werden opgericht. Be laden, althens degene die dit wildon wordm
macstan soer golijk over do brug boson, zodat de vereniging ook von die

Trouwens,wie buiten do flu reeds gepiande activiteiten
iets wil doen in clubverband,kan ook aitijd terecht op de
olubavond in do Bojmi~el,Daar vind Jo wellioht entliouojas—
telin~r,en die meedoen.
Rob Roll

In

Bij do VVD lapen wij
nooit wog voor do probiemen,
omdot wij, ois hat even kon,
immersdowogennomen.
~
Jon Kommingo

I

kont wet inhoud had.
Rot resultast woo dot we no ofloop toch soar eventjes 22 laden hodden.
Niesend wist Sen leuko fleas, die zou nog wel komen. No de film ging
iederoen met surflust near huis, hot bestuur Sal vol energie die ze
direct op von shea los lieten; Sr soosten week—ends kosen. Ce loads
macst warden opgoruied, ststuten geseokt, etc..
Ret bestuur in de vors von Msarten, Zephyr, Coca en de ondergetekende
gingen in ceo gosselo en rommelonde Simcs near Hook, os deer wot
TU—ors o.l.v. 1/is V. Rootselasr oen to ooedigen tijdens do N.S.K. zeilor
Het woor wee prochtig olloen waoide hot weinig, msor gezellig was bet
zeker wol. Oak in de Chinoes was hot leuk (goed dot we de rokening
nekokon)~ Er von verzekerd dot eon week—end wel leuk was werd hat ook
near Enkhuizen goorgoniseord. Bit was oak eon seer geslmogd week—end.
veel wind wet mindor rogen en eon leuk veorwoter.
Be paging year nag con week—end lisp vast oodot or weinig oniso wes.
Teen kwem do vokentie on iedoreen ging zijn of boor weg. Afgesproken
was am or set de “Intro” woer to zijn ols dot ging. Dus op tijd terug
von ello sooio Fronse meisjos. Zephyr hooft don al ceo trailer ge—
bouwd am do plsnken op te vervooron, woervoor hsrtelijk donk.
Ce bolongstolling op do Intro woe behoorhijk. Er is zelfs op de Damsel
gesurft
I I dat op hot najaarsprogresmo stand was Sen A.L.V. oat do
Hot eerste
bodoeling de statuten goedgokourd to krijgon. Oak was or het feit dot
we grosg Swooters wilden hobben soar niet wisten hoe on wet de uit—
vooring scoot zijn. Teen het bostuur bet or self niet over eens ban
warden soeston de ledon soar uitkosst brengon. No veal gehorrewor werder
bet Bordeaux—Rode Sweaters met een witto

Advortentie

2B~a~ (

we hebben or nag

enkoir~~raIicfhebbo;o). Er weraTh~kele caseissios in bet leven

Ta boDy : loge surfechoenen ,maat 41.

8.

prijs n.o.t,k. bij
Willem Jan Withagen

botrekkon.
geroepen set twee bedoolingon:1. to
Moor
leden bij do Verenigings Aktivitoi
2. Met helpon van do Bestuursleden.

9,

Enkelo sportversiagen.
Geblokon is ochtcr dat doze comoissios niot zosaar gaan functionoron,
so mooten wat gostiouloord wordon. Zodoondo is or bij sossigo cossissios
heel wat gebaurd on bij ondoron shots.
Tech wil 1k bij doze, silo monsen bodankon die blijk hebbon gogovon
van hun beroidwilligheid on hoop hiorbij dat hot kornondo samoan so
hot toch woor willon proboron. Er wordon plannon goaaakt voor twoo
week—ends, holass ziju boido niot door gogaan, eontja oitdat do plan—
fling to last stortto on or dus goon vorvoor was. Eon nuder oadat or
wst communicatio—foutjoa waron bij do monson die aoo zoudon goaa.
Ovorigons was do bolsngatolling niot ovordadig. Ala hot good is atast
oldors in dit blsd eon kaloador sot sktivitoiton.
SCHRIJF DE DATA UIERVAN IN JE AGENDA EN PROBEER DEZE DAGEN TE RESER..
VEREN VOOR GE VERENIGINGHH
Toch zijn wo nog wol onkolo koron sot wat lodon van do voroniging no
wat dagjes wozon surfon in Roorsoad on eon koor in Willemstad.
Inaiddols was or woonsdagaiddag airtiviteitonprograssa gostart aet wed—
strijdon en/of spollotjos (gozollig), on word or in do ‘Bommel” ‘a avonds
nagokaurt over hot surfon.
Tor afsluiting van hot soizoon stond or oen foost op hot progrosas.
Er warden wat praatjos gehoudon on wat dingon uitgoraikt.on do lang
boloofdo Swoators waron or. ~~ ± half vior word hot roost stgosloton
on was eon vool gehoordo aoning: “Heel gozollig, saar woar waron allo
lodon”!I Er was nnsolijk moor 1/3 soawenig.
Er word eon prograsso voor do winter opgozot omdot or woinig ochto
gohardo surfers ondor do geledoron woren. Enkolo monson gingon (on
zijn flog bonig sot) plankon bouwon, or word bij Edo oan conditie—
training gopland (soar voorlopig hooft alloon hot beatuur nog moor
con ijzorstorke conditio) on do befaasdo “Bornrnel”avond ging door.
‘flak voor do korst was hot gohoel onvorwachts zoor druk.
Zo nu bon ik wear ik wildo nijn.

squash.
Dinsdag on woenodsg word or volop gosquashed. Do seeste WETH—loden
haddon al eons eon racket in do hand gohad, en or dan ook gê&n
gobrokon.
Wél kwaoon or vool zwootplokkon op do rnuur to stsan.
Toch vorloron do boido tosas WETH van do bsdainton club Panache, die
doorgaans Con subtioloro sanpak hod. Hot waron org (ont)spannondo
wodstrijdon os ussr to kijkon, on do triburnos zaton dan ook boordovol.
Marcel Baggen.
Cross.
Er word door WETS ook meogodaan non do cross. Bij do start waren or
ala bij toverslag nog saor twoo monson (van do nodige vior)
die zich voor do volledigo uitputting beschikbaar otoldon.
Aanvankelijk was hot hun bodoeling iodor 2 koor to lopon. Toon ochter
ns do tien minuton durondo warming—up allo lodosaten bovroron woron
wordon zij al jots terughoudondor. Do start leek not op eon tros los—
goloton buldoggcn. Hot hart klopto dodelijk in do keel en do adorn
stoktc al no dortig motor. Pooh word or door do WETS—loden niet slocht
golopon.

Wat goat or kosend joor gebeuron???
Of wet nou or sooten gobouronJ!

Toon no do oorsto otoppo van ‘,iol tweo kilometer do olkohol nô~ niot
vorbrand was, word afgonion van do twoedo. Hiordoor word do cross

Ergens in dit gohoel stoat eon kalendor sot allerlei dingon to doon.
Zoer belongrijk daorvan zijn do A.L.V., do wook—onds, on aatuurlijk
do foostolijko aangologonhedon noals do oponing van hot soizoen, hot
to water loton von twoc niouwo planken. Dit wist jo flog niot,oaar we
hebbsn von hot sportoontrum gold gekrogon Os twoo niouwe plankon,
olloen voor ons, to kopon. Dit zijn eon “Iclopor’ on eon “Browing”
boido rondbodess. Doarnoast is hot do bodoeling on cons Tjolk to
goon zoilon. Dit in do buurt van hot IJssolsoor, wat dit precios
wordt hangt van jullio zolf at; Eon week—end of oon lang wook—ond,
of nelfs eon halo week in do vankantie. Last jo mening hiorover eons
boron. Wat sag hot kosten, wanneor bob je tijd??
Zo dit was wat ik to zoggen hod, tot zions op eon “Bomsel—ovond”.
grootjes

shot uitgolopon on WETS viol dasroo alwoer buiton do prijzen.
Marcel Baggen.
Wotorpolo.
Os half 12 ooeston we aontrodon. Hot teas was cospleet.
Do ooroto wodstrijd kondon we alvast wonnon san hot wator.en do
voorbijsuisonde hal.
Onne toasgoost lag flog iotwot
door olkaar. Alloon do keepor(s)

-

hoddon do gelogonheid gohad Os
oooi otuotwork to vsrrichton.
Do volgendo wedstrijd ging hot al stukken boter en scoordon wij zowsar
&ên puot. Do jongens kwsson in do stessing. Do laotsto wodstrijd waron
we oindolijk con beotje ingonwoomon on zelfa do robuuske Elephants macstan
con troffer tégon incsssoren. Slochts in do lsatste aoconden wiston zij do

IC.

winot to forcoren (a—i). Jasoer dot hot toen sl ton oinde was.
Thoo Bookolssnn.

II.

WETH no eon joar, oen sorieua artikel.

NIEIJNJE PLAS...????

Op doze plants eon paso opserkingon van mijn zijde over onze E.S.W.V.
WETH.
Zoals in dit orgaan al tot’ aprake koat bij hot voorzittOrs praatje,
is or ol vrij voel ondernOmen door onze jonge vereniging. Hiorbij go—
bruik ik bewust de woorden vrij veel met de volgende redenen:
1. Hot ri~fl or vrij wee!
2. Onza vert’niging hooft eon eigenschaP (of probleos, wat Is hot
juiste woord) woarmao do andoro sportverenigingen ann do T.H.
vool aindor geconfronteerd wordon: WETH is namolijk mooilijk
bij olkaar to krijgen en to houdon. Oorzokon hiervoOr zijo:
I
— Surfers
zijn toch voelal “einzelgaflgOrs’, vooral in Oflt~
govol osdat onze loden bun thuiswator voelal elders
hebbon.
— Er
is goon colloctievo training.
Daarom soot or vrij wed ondern050n wordon Os do loden botor
tot elkaor to brongon.
Hot hiorboven geschetste probleom moot volges mij we1 dogoliik ondor—
kend wordon. Nu wil ik zokor niot boworon dot do voroniging ala lam
zand nan olksar zit. 1k constateer dat hot probleom or is on zich af
en toe laat Zion.
Per illustratie: Ala beatnuralid weot ik bij diverse namon hot gezichi
niet.
Daaroa wil ik bij dezo de loden oproepen actief te blijven en to zijn,
want doar moeton wij bet vooral van hebben. D.w.z. ala er jets georga
niseord wordt, bier proberen ann moe to doen, of nog hover helpen sot
organiseron. En achroort niot on not initiatiovon en idooen to koaoo bi
eon andor.
Dit allos on do voreniging lovend (of lovondiger) to doon zijo.
Ter verwezenlijking van dit laatsto is o.a. doze clubkrant ontetaan or
bij doze eon oproep on jo ann te moldon on eon volgond krnntjo van do
groad to krijgoo. Nu niot denkon dat andoron wel op dit soort oproopel
ingaan, neo, z&lf doen. Imaers, ioder~&n denkt dat hot alleaaal vsnzo
wel loopt.

Nogmanla, bet is niot aijn bedooling os over to komon alsof hot so

00’

~ndat hot bestuur van WETH jets tor ore was gekomen over eon
toekosatige grote recreatia—(on dus onk windmurf—) plea in hot
noorden van Eindhoven, besloot ondergotekendo dasrnaar son
ondarzoek in to stellen met ala vol.:endo (verkortte) resultant:
Hot zandein— en recreatieproject Ekkermweijer is gepiojecteerd
in eon gobied bogrensd door RIG 58, bet Wiihelminakonaal, do too—
kommtige RU 264 en do Huizingaiaan. Do recreatiave inrichtin0
vindt pleats in teen rosen. Do earste foss wordt nog dit jar
voltooid en zal dan zijn ingericht als visvijver.
Do twesde fame, die voor do tookomstige surfers welliclit van
moor belong sal zijn —en die 000r iédereen toegankolijl: sal zijn
i.p.v. do 20h30 % zoals Peim hot wilde (!)) — die teppra fame due,
die sal begin 1984 beginnen en in pen periode van 10 jatr volledig
Sal zijn voltocid, zal cordon ing;richt sic eon recreatioptes ten
behoeve van intansievo strandrocreetie, pienizoiler, en onderwater—
sport. Die inrichting zal ongeveer 6,7 oiljnen koston (prijspnii
nov ‘82). Sen vorwacht in 1988 ala elba rioorgat al een gedeelto
van do pins voor watersporters to kunnen nntsluiten. lie 000r
do ligging van hot project bijgaando figuur 1.
Aengezian do situatie waarin we nu ala club verkaren betreffonde
ons clubwatar eel enigazins ovorrpnknst vortornt ant tie van
FE Knudde’s Dirk eldors in dit blad, sal hot soak zi~n dot onze
club tegen do tijd dot hovenganoemde plas gereod zal zijn, sun die
pbs eon aigen stok sal sootan prohorori te krijgen in do voro von
Sen clubgobouw or lets dorgelijks.
Daze zaak is nu verdor in handen von D.vst.Bosch van LVSS fin hij
do gomeente/aggboseretie iotm dprgolijks çedaan sal protoren to
krijgon.
Win van doze zaak moor ill weten rn/of inzarJo npnst in adviesnota’s,
plankaarten en doolplannon aangaunde hat Zandwin— on RocreatiePro—
ject Ekkersweijor <an bij ontlergetekende .rrocl,t.
‘anton Luykx
sacreteris

gnat sot do vereoiging. Intogendeel, hot afgelopon jaar is uitstokend

vorlopon en ik bob soil veal plezier gohad met do veroniging on or Si:
org vool goeie en leuke dingen gedaan door lodon. Natuurliik is or 001
hot con en onder mislukt, bij mij self ook, naar door leer Jo van on
ken ovongood gezolhig gowooat zijn. Kaar ik donk dat hot nog boter kar
Stilatand is ~~~teruitgafl!
niet waar?
Hopolijk wordt dit vorhaal oiet ala swaro koat en ovordrovOo ervaron.
Hot is bedoold on eon iodor nog eons wakker to schudden vóôr do zoner
en to activoren en to atinuleron.

Win v. Rootseloar.
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WINDSURFEN
(Van ann sportredsatto)
UNDIIOVEN - Aowjsez kin di
Nededsadia Law senalabend vol
trait b&indnsakoa dat ~JJ ala
colstgreelin4m bond di voetbal
bead voert4 was aegean, a di
tsmtwa~ moisten him pseltre al
wm ofttaan ass nles, apedera
wlndsurttä. ci plaakidhtn, dat 6
bodes ten dage & aj,cfl die di pan
,fl waS boS
tasSel
beoefsnnren botnit Mites is di
agglosnarallo fldboves a) sfl
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En dat gatt dan nog — good-sat
wordt. dat In 1925 In heel Nadirland can half TitlIjoon zallplankms
op auto of flats gabonden nan
worden ass cia algtnaars mportief
vertier op list water to biedea
Dane ecbter daemt bet probleern
op wane di huldlge nufeluhe ~‘oor
hot marendeol moe zlttan. Er Is
wmliswaar heel wat water mt No—
derland to vlndon, mane voor z6~,
asntal surfen (on vision, duikaza,
edlara, motorbootbatttera an
notes mane op) edolet salts tilt
land totS vlerkante kilometers
open watar takort
Woordvoerder Sohuflng van do
Emndhovenso Windsurfalub sit or
Diner met. .~ljn club boelt then
water tar beachlkking ala or calj
boat aind goraden Is; naar dicta.

velingat, Veore, Hoorn, Don Bosch,
Sneak, Itoormond. Nut goecikoop
allasnanl, ,Maar or sit niati andes-s
op Vane ins. Iner in Eindhovan
salt Is veer otis goon goad water
voorbanden. Do lcarpandonksa
PIns Is to klaln en dasr otsan ho
vendlan veal bosses osoheen, wat
ate wind to veal teonpert Er Is eon
pits neSting Veldhoven, xnaar die
Is nag kielnet Op do IJzaren Man
heb 3e nut vrIJ toegann, daar
worth lea gegeven. BIJ Best Hgt
colt ens pIns, mane duo Is uutalul
(earl In gebrulk bIj cia laden van
Molus. Wane moot Jo dan been?’
Dot stag slhomaal toeS niet wag
names dat can team van de Bind
hovense Wmndaurfelub anlge did
torus In Snack Nadorlanda kam
plots word. Dat mulaje both eon
ataartJe — ala titeihoudar Is Bind
haven verzocht, do landolljke fina
ls toa,nwadatrlldan cm cia ,,Bokaal
doe Elf ProvlndM’ op it septem
ber, vsndaag doss, to organiseren.
Wet zou Cr meeter djn, aldus
Schoalina. dan dat die finale In bet
loader van Etndhovon 710, op Ia
eopternber nota bane, In do atad
salt zoucian kunnero worden go
hondas? Mans dat font gast nlet
door, or Is gem water bier en duo
ec’ganlseart Elndhoven bet fefl
vandsag sneer wear In do Greve
lingsnin Zealand.
flat -SIt do dub gees Ideate
cçlossin~ .Dat mu natuurlljk ten
pnas wpter liter in EIndbO’etn self
zest sobtifing. ,,waAr’ergens,
.dat Is slot so bolangnujk. Ala hot
mass niet dl to var wag Is. We
hebbon bljvoorboold veil loden
fusses di 18 as 24 jaar, rondosauto mental, en ala die do plank
op di nets mactan ladas of op ccii
laadkarratje, Is hat totS can lanap
elndje flatten naar bet El-strand
In Basset Oat Is doss al so var, WIj
I zoudon olgenlljk Hover d’s plas In
hat plan Bkkeraweljer voor whim
atellen. Die Is nu nag to klein; la
ker ala Jo nagant, dat we, ala we
can vast watts zouden bobbin, on
mIddellIJk op eon varvoalvoudi
ging van bet aantsl loden macten
rekenan. Mans op its-il mu die plas
toeS 1dec51 sija. Ala die SInk ult
gobaggard mu wooden, groter go
maakt doss, din we alnddlijk van
cnn Zorgen C
En niet eIleen do Elndbovenie
windsutfers. volgena Sebuling.
Ook do andore watergebnslkers.
Want as greEt nogal wat irritate
do laatsto Uld nissan ptanlaeilers
en ovorlge watersportors. Die
planklos aebietan overal m~ar
doorhean, en makes do loans op
ongelukkon met bljvoorbeeld dul
kera niet ondenkbaar. ,Dat krljg
Ia,’ moont Sthullng. Sat is or
eonvoudlgor dan Jo plank mainemen, nine con plea water gaan en
hupsakea — bet watar cc? Br zijn
nag nauwalljks regels. Hot Is van:
vanes, manr. KujIs, daar zoos Jo ala
aurtelub mool lets San kunnen
doon. Jo railers eon boetje instrue
son. over gadragsregels op hat we-

a”

‘—ter, rekening hnudnn net andes-u
wntersporters. Hot voifrkorFit bovondien
ongoltl~ken, want hat varbuast no flu
some toch al s-fat ar ‘ran nrnsi,:e bat—
ningen geheurd zijn, net z6vepl plank—
sellers op hot water, fleer ala cc die
taik adilen vervulien, macten we us-fl as
open vnareattr hehbpn, en da rhi, kijkt
,tij als Eindhovanse ‘ ins-laurie? tsb s-in’
drukkel,1I< in cia niohting van cia
aeente’n cue çlas in rkkerseeijnr.”

is-:

p

verdringen hengelaars

Windsurfers
Met verwondering en veront
waardlging heeft do georganiseer
Ge hengoisport In Ge Agglomeratie
Eludheven, kennls genomen van
Ge Inboud van eon artikel In bet
Elndhovens Dagblad van 18 sep
tember met als kop ,,Wlndsurfers
op zeek anar water”.
In dit artikel houdt woordvoer
der Schuling van do Eindhovense
Windsurfelub een pieldooi veer
(nog) moor voorzieniflgen veer de
windsurfers. Oat is aim
voiste
recht. Wat minder terocht is en
zeUs voor de sportvissers niet ac
ceptabel, is zijn idee, de visplas
Ekkersweijer, die at jarenlang als
visplas is bestemd en door hot
agglomeratiebestuur
toegezegd
aan de georganiseerde hengel
sport, te gebruiken ais pias veer
do windsurfors. In feite komt dit
neer op hot agglomeratiebestuUr to
verzoekon zijn jaronlange toezeg
gingen in te trekken, maw.
woordbreuk to plegen.
Hoewel wij woten, dat dit niet
hot idee is van bet aggiomeratie—
bestuur, is voldoendq bekend dat
wanneer windsurfers de pins gaan
bevoiken or goon sprake is van eon
redelijke voorziening veer vissers
en zeker niot van waterboheer.
Goode voorbeelden zijn in Eindho
yen do I{arpondonkso Pies en do
pins in de wijk Hanevoet.

In do Aggiomeratle Elndhoven
alleen zijn or zo’n 40.000 sportvts
sers (zie o.m, Ge Informatienota
Sportvisserlj Provincie Noord
Brabant van hot ministerie van
Landbouw en Visserij-Directjo
Visserijon) waarvoor nog nauwe
lijks veerzioningen aanwezig zijn
en waarvoor al tientailen jaren
veerzioningen gevraagd wordon.
Wij zljn hot eons met woord

Op de Karpendonkse Plas is de
georganiseerde hengeisport, die
note bone aan do gemeente pacht
betaait voor recht van gebruik,
nagenoeg van hot water verdwe

Gist
op~nüe

voerder Sehuling, dat or maar wil
lekourig deer windsurfors beslag
wordt gelogd op waterpartijon ten
haste van andero waterrecreanten,
dat er goon sprake is van goode
gedragsregels en de windsurfers
nauweiijks rekoning houden met
anderen en dat dit tot ongeiukken
meet loidon.
Oneens aim wij hot met hem dat
bet apvoeden van deze ongeorga
niseerden (die onzos muons avor
wegond tech when recreëren) al
leon zou kunnen goschiodon ten
haste van oen groepering die al ja
reniang stiofmoederlijk bedeeld is
en deer aan dozen hot enige vis
water waarop nu in do aggiomera
tie goacht wordt to warden go
creëerd, eek nag to ontnomon.
ZeUs bij eon zogonaamd mode
gobruik is dit (do réalitelt ver
piicht ons flu eenmaal dit to stel
Ion) hot geval. flat eon bepaaldo
groepering (windsurfors) alloen
handolt uit eigon bolang met veer
bljzion van do belangen van ande
ro watorrocreanton is niot juist on
sportiof, maar wol begrijpelijk,
Des to begriJpelijker als doze

Do redactie behoudt zich bet
reeht voor Ingezortden stukken
vorkort weer to geven. Voor
publikatie In aanmerklng
komende stukken worden met
voltedlge naam van do
Inzender ondortekend.
Opname van stukken betekent
niet dat do redactle hot met do
strokklng van doze stukken
eons Is.

non door eon groep mensen die on
georganisoerd is, zich niet nan regels gebonden acht en in hot geho
Ic land neerstrijkt op elk stukje
water dat hun goeddunkt, al of
niet verpacht aan anderen voor
waterrecreatie, zondor daarvoor
oen cent to betalen.
Deer vele bestuurders is reeds
gosteid dat de ongeorganiseerde
surfers enorme problemon, ook
voor andore waterrecreanten op
werpen. Wannoer do duizenden
surfers alsmaar meer rechten denken to kunnon eiaknen, ligi bet
oerst on vooral veer do hand, dat
dit niot moet gaan ten koste van
‘een groepering wearvoor, bet is
zowol deer het gomeentebestuur
als agglomeratiebestuur meerma
Ion duideiijk r.’~e°ld, nauweiijks
voorzieningen

groepering a. niot op do hoog -e is
van do nood van do sportvL,ser in
do agglomeratio, on b. niot bekend
is met do godano toezeggingon on
belof ton torzake. Kwalijker zou
hot zijn, als do overheid zich niet
houdt aan toezeggingon.
Dc burgers (en dan ook de tien
duizonden sportvissers) hebben
niet ailoen roeht op eon consistent
beleld, maar oak op hot feit dat
eon bestuur do vole malon gedano
toezeggingen gestand doet. Wij
sprekon hierbij dan oak do hoop
uit, dat hot agglomeratiebostuur
dat zal doen, on wenson do beer
Schuiing succos met zijn streven to
komon tot eon goede organisatie
m.b.t. hot windsurfen waarbij wij
tevens do wons uitsproken dat dit
niot ton haste gaat van do hengol
sport, do grootste recreatie in Ne
dorland. Oak doze (in Nederland
ruim 2 miljoen) rocroanten hebben
recht op hun stokkio.
Namens do Boheerseenheid
Sportvisserij Agglomeratio Eind
hoven
H. v. Roolj, vzt.
C. Rijnaard, seer.
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BOWL—avoud WETH

Hot afgoloPen seinoen haeft hal geetaan van do vole abtiviteiton,
die do vereniging heeft gehad.
Zoale; de surf~week—endeU nmnr: Hook, Enkhuizan, Harderwiik en
Roermond, do wo0nedagmiddag aktiviteitofl, do clubwedstriidon, hot
materiaalweekefld, hot bouwon van plankon en ga no near door.
Dnarnmast heefl do jonge vereniging (we boatman

~5S

10 mmanden)

reeds vole organisotorisohe en materiole zakon voor elkaar.
Zoels; Do nanachaf van twee nieuwo rondbodea planken, eon surf
trailer, sweaters, korting bij de eurfwinkels tegon vertoon van de
lidaeatachapkaart &n niet te vergoten opelagruimto aan hot water.
Niet zonder trots ken ik zeggen dat Ut aan doze zaken bob macgo—
werkt en bijzonder wool ploziar bob gehed bij de organisatio.
Ondanks mile voldoening hebben bezigheden act andere verenigiugen
ala oak juridiache problemen priv&, aij in december genoodzaakt
mijn bestuurstaken voor do vereniging moor te leggeD.
Jammer,docb geen ramp.

Gaze voorzittor heeft eon bowl—avomd georganiaeerd.
Gm 21.30 uur moosten we deer zijm.
Echtor do “club yen Frits Philips

“

wee one voor, zodet WETH pee

on 22.30 uur san do beurt kwam. Geen ~robleom, bier was gedurende dit

Dankzij hot goode bestuur, do geringo activiteit ‘s winters en do
vole actieve loden zullen or door mijn vervroegdo aftreden goon
nadelige gevolgen zijn.
1k denk met plezier terug men bet mfgelopen jmer en dank ml die—
gene die met mij mktief zijn geweest en we1 voormi Anton Westorvoort,
Rob de ~root, Ruud do Vriend, Coos de tango on natuurliik bet Eeetuur;
Maurten Luykx, Ludger van Vileteron, vim v. Rooteolaer, Willee Jan

uur GRATIS. Toen Frits on consorten uitgebowld werem konden

~

met do

bowiballen geam gooien.
‘t Word eon echte “compotitie” tueson ongeveor 20 WETH—loden, wearbij
~ Withegen kempioen word (opnieuw block det do stoeste booren
do grootete aerdappolen kunnen kweken).
Gaze groto montelo eteun Sandra heoft doze boor pleats gemaakt voor
do ovorige jomgelui.
P.S. Zelfs Coos do Lange mae eon moiejo seeS

~4ithagen.
Dc besto surfgroeten,
Zephyr Droog
ox vice~VoOrZitter

Rijmp

cx wodstrijdcommiearis
ox mmtoriaalooemiemrie
LID

,,Maar jo weot zekor dat euthanasie
haar elgen Ieatste wons was?’
nc dacht van wol”

i2.

Heel België ken ons
worden geslolen;
behaive dan
hun prima pistoien.
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Indeurf
Postcode/PlaatS

eniging
Tale foon

Ltdnr. Nasa

Adres
Gestelsestreot ¶c6

615 LI’. thu

040— 20921

1

Sint SeruaaSweg 28

5616 CB thu

122301

Christiaan Bloenaertstt 42 5622 CD thu
5632 160 thu
KruidenhOf 30
13
5616 BC thu
Albertifla u. NassauStr.

4511 32

llaarten Luykx

2

Ludger van Ujisteren

3

Villas Dan Withagen

4

Zephyr Oroog

5

Will’

var, Rootselaar

429558
518878

HeibeekStra~t B

5662 tO Geidrop

86225S

Psrklaan 83

5613 38 thu

432092

Ruud de uriend

Cauallistraat 261

5654 BE thu

519744

Hanri Schoennakers

Orfeuslean 41

5631 BR thu

640607

Amelandlaan 24

5628 KA Ehu

412144

~5663 CO thu

855412

Ilendrik ?~andestraat S

5645 CL thu

1 24803

Strijpsestraat 72

5616 CS thu

527648

5643 NV Ehu

1 21 OCt

Havenstreat Ia

5611 Ut thu

121869

Nauenstraat 5

5611 Vt tuh

1 231 02

Venetiëstraat 39

5632 RM thu

423582

8outenslaafl 30

111 849

Jacques van Lai,gen

5615 Cx thu

124961

20

rioris Versteeg

21

Antoon Westervoort

Adolf u. CortenbeChStr. 63 5611 C8 thu
5611 UK thu
Tongelresestraat 58a
Deroen Boschlaan 192

5613 GO thu

434370
854479

6

Guy Geuskens

7

01sf Aalbers

8
9
10

Piet Tismers

11
12
13
14
15
16
17
18
19

22

lank de Grefte
Rob xoll
Dan van de Viol
hioutar 9eck
Ignass Scholten
Conriy Haasnoot
Trans Roosen

Rena Hoogendoorn

Poorteratract 15

Thomas

a

Kempislaafl 50

112327

23

Rob de Groot

Boschdijk 337

5621 CA thu

24

Rod

Westhoff

Amalia van Anhaltstr. 28

5616 BH thu
5643 AD thu

122130

ureau

Leenderweg 279
Jillemstraat 97

561 6 CC thu

523767

Veruerstraat 117

5612 EB thy

439934

Nieuwstraat 38

5611 08 thu

462060

Severeind 5

5502 PW Veidhoven

53541 7

Kettingstraat 30

5611 RD thy

124159

VerwerStraPt 117

561 2 tB thu

439934
42q938
442060

25

Dim

26

tees de Lange

27

Theo eookelnan

28

Rob u,n Corp

29

Roel Hoff

30

Peter u~fl tijneon

31

;6arcel Sagoen

32

Larcel Roost

Ueru,erstraat 117

561 2 tE thu

33

Johan Kortas

Nieustraat 38

5611 08 thu

34

Annenarie de uries

Ileilice Gneststraut 70

5611 PR thu

John rornout

Ploegstrant 1

5615 PA thy

John Brouwers

StroblceflStraat 18

5643 DR thu
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