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BESTE LEZERS,
Do volgonde kopij is binnongekomon von oem viortel loden. Tor ver—
duidolijking van hot eon en endor hooft do rodactio goseend hot vol.’
gendo hiorover van to voren to verneldon.

REDAKTIE

Eon viortel Jaron goledon ktsemen mm

of moor toevellig twee noilers

vie do Liudhovenno Studenten Sport Federatie in hot besit van oGn mit—

SALLO,

nodiging tot do Flodorlandse Studenton Kampioeaachnppon Toasseilon (flak?).
flu was (on is) or goon neilvoremiging in do Eindtoveueo Studentengemeen—

flier ligt dam alveor hot derde WETU—HEWS voor Jullio. flopolijk noon Jo

schap, near toch wieten done twee eon teas van 6 bij elkear to krijgen

do tijd godurendo Jo teutnoonperiode on hem door to lonon, or otman be—

voor dit evonemont. Sonnigen daarven hadden toon nog nooit goneildll

langrijke dingon in.
Eon hardworkondo otudont die flu valop in do tentasene nit bereikon we op
tijd, hopelijk oak do meanen die ml jots earder vrij genomea hobben.
In dit nunmer artikolen von niteonlopende mard. to is or iota aver do

Zodoende word in 1979 voor hot ooret Miadhovea vertegenwoordigd op do
fiSk Toamnoilon.

die veer nogelijk geoveiuoerd wordt door Rob Koll, met hier
en dear eon conclumie. Verder over do traditionelo (?) Sovlavond, do
en diverse endoro bijdragen.
Op demo plants wordt eon ieder goattondoerd ap do Surftraining, wolke
begint in September. Lees hierwoor do informatie olders in bet krantJol
Voor do Intro wordea loden govraegd die op hot stsndje en/of plan wil—
lea holpon met do proeentatie van came verenigiag eon do eorstojaero.
Alt Jo godurendo do Intro bier bout (v.a. 22 auguctus), aeldt Jo den
aleJeblieft no and mogolijk bij Win van Rootselaar.
U. uitercte datum vaar
1! C!~ Se! S_~ e2~?2~22z

(dit waren uitoreerd Linburgere).

Teamneilen, eon studenteneport bij mitotok, it eon wedatrijdvorm veer—
1,13 niet do individuolo uitslag belengrijk it, man do totele aitelag
vet hot uit drie baton bootaando team. Per wedntrijd neilon as twee
teams togen olkoer, nodat vacrel “toanwork” do beote uitelag eplovert.
Do volgondo jaren deed dit zeiltoen in magonoog donolfde senonetelling
steeds see ann do fiSK Teanneilen en oak in i98~. Van dit noiltoan van
ret zijn or vier lid van VITa on nodoonde kwae dose kopij binnon bij do
redactio van WETE—nowe, over bet verloap van do P5K? ~3j,
M.S.K. Teeezoilon
Vrijdag

28

(

door Thea Bookelnan)

mci is do TUE equippe druk in do veer on mAch

neil—

Tot slot wordt Sandra (no in sinds hart lid, wolkom bij do club Seal)

klaar voor hot weekend to nekon. Eon gehuurdo V.W. but uordt volgectopt

bedankt voar hot type—work.

not slaapmakken, luchtbeddon, neilatributon on niot to vorgoten eon kleino

Veal Buncos met do luatoto tontomena!l

booveelheid drank.
Vol goode mood gesm wo on ± t7.O0 uur op wog fleer Utrecht wear wo door
do organisoreude neilvoroniging Mintoc wordon vorwacht tegon 22.00 uur.

Prettige vokantie met noni ourfweer gowoust,

Onre timing is uitstekond, want do canto pass mur blijven we hanger An
Don Bosch, vsar we togen i8.oo mur flog eon bookjo met noilroglomonton

Tot op do Tutroveekl

proboron to bosnebtigon. DAt nislukto.
Dsze”zwaro”
DE REDAXTIE

togonslag (Ejnctojn,” silos in rolntiof i”) bosloton wij

enol wog to spoolon set eon pilsjo.
Von kroog near kroog near eon otudontonhums wear no ons org (to?)
gastvrij ontvingon. Wij usakton bier danig go(mio)bruik van door floor
onol do biorkoet to plundoren. Deane trokkon wij vordor near Utrocht
wear we Os ± 20.00 uur aankwason.

Do volgondo dog on 7 uur zolfdo liodjo (abate). Vorvolg van do wod

—

Hadat oaigo onnokorboid, ontront do 3uiote eankonotplaato C

etrijden, die we allonoal vorloron op O&n on, no eon uitotokondo wionol

Lunotton, d.i. buitom Utrocht) was woggon000a, bogonnon wi3 do 05
goving of to motton oot stickers on pepior not opeohrift waarafl

vat zoilkoppolo op voorotol van eon bolangrijko inoidor in ono nil—
gobouroa. (goon neon). Pock kunnon wo door good hontoron von do coil—

duidolijk to zion vat dat hot Eindhovonoo Zoilgonolochap in do buurt

roglomonton (d.i. protoatoron) do uitolag iota boinvloodon.

no.
Vordor waron or nag goon toots of orgonioatoroa to zion, dto ôp

wator anal dood vorgoton.

noar Utrocht— town. I4ooio gozolligo grachton on oloton bior.

Do uitoindolijko uitolog, dio zoola ioder joar nor volgono one nor

Eon zoo’ gozolligo dag woarbij eon groot oponhanrdvuur do ken van ~ t

Hodorhand zijn wo toruggogaon naar do oanoahoemtplaato nor iodoroon

dubioum in, brongt Eindhovon do 4o pleats.

hot toot Eindhovon nor onthouoioot ontying. (roso opnorking:”Wiflofl

Von do IS protooton, haddon or 12 not Eindboyon to oakon wear we or

jullie hot hok on do tonniobaon loton otaan?V’)

10 van wonnen.

In do into uron toch noel’ 1d.

Ha do wodetrijd bobbon do eannon nit Eindhovon on ororondo ovor hot
water nogon eaton not oon coot luzuoun jacht (V 8,60 kW’h) van do wol—

‘a Morgono 7 uur.

bokonde DIr. Zephyr Droog, dio toevallig voorbij kwoo woven.

Do radio goat opontaan kaboal producoron (“Shaco, ohamo, ohaco) onkolo

Later no eon atovigo oaaltijd booronicool not worot, koordo iodoroon vor—

onfrisso goziehton trokkon do oloapsathon nag one ovor do ogon.

mooid huiswaarto. Eon wookond nor we voor not groto tovrodonhoid op

Ha 15 ninuton mitton wo non tafol, binnon onkolo minuton nun door ens

torug kunnon kijkon.

tone 4 litor molk, 2 litor tboo on 7 onootjoo vorolondon. Brood krijg jo
flu oonmonl niot door oon Ydrogo bat”.
Hatuurlijk ic Eindhovon hot oorst bij do Looodreohtoo Plo000n, nor do
wodotrijdboton

—

Storno

—

I’
Nonons hot Eindhovonoo Peon:

nag oooton wordon opgotuigd.

Effo optuigon on vat one botroft ken do atrijd boginaon.

Win, Paul, Marcol, Lodger, Jon on Thea.

Do dooln000ndo toono konon nit Loidon, Nijoogon, Tilburg, Utrooht, Doift
on Eindhovon. lodor tone bootaat uit 6 moiloro. Eon tone bonant 3 boton
not olk 2 non. Por wodntrijd kooon or 2 toosm nit, duo 6 boton. flit lijkt
eon goring oo.nta]. boton, cant dit is took oJ.tijd veer gonoog Toot oon
omokolijko puinhoop bij do niot al to brodo otortlijn. In 44ii wodotrijd
loopt dit colfo uit op 6 protoaton.(fl.B. iodoroon vaart avor bakboord
non do wind).
Van do konondo wodotrijdon, waarbij do wind hot to yank loot nfwoton,
zoudon wij or 5 voron cot ale ronultant 3 gowannon, 2 vorlaron.
Ho oem wodotrijddag botokont dit nor One do 2o plaato. Ale koplopor
Loidon corgon vordt vorolagon hobbon wij oon goodo hone op do late
pleats.
‘n Avonds oton we oon otovigo hap macaroni, oon geodo bedon bar do
necht. In Utrocht hobbon we hot al gauw bokokon. Torug op hot font
bloat oon disco to zijn goarganiaoord. On team mat nich ale eaige
gaaa op do dansvloor on govon mon goode awing uit do pan.
Dun we lagen root acM kerels in con greppel
en we hadden nog inmar dOn neutronenbom

woensdagavond kan je veel wijzer macn! Verder bhijken juhlie
~uete
Bests Wethers

de organisatie vooraf te onduidelijk te vinden. flat doe 1k

ala eerste vu

,

ik iedereen be—

bemist

danken die “mijn” enqueteformulier heeft ingestuurd. Dat
waxen 13 man

,

van de 31

,

wensen hebt

gelegenheid

2—1—3—2-3

4

3—0—5—0-3

ja

4—2—2-0—2

D

flee

1

fJ.50

3

fi6O

5

fi

3

70

omdat niet precies duidelijk is wat wel en wat

het eomsnentaar dat er interesse
week surf en binnen Nederland
interesse voor hebt

B
1

2

laat don

3
lj

1—0—1—2-6

nee

1—0-1—2—6

nee

Dc faciliteiten aan de plas zijn te gering.
ja

Ja

de beste methode is, 1k denk verder dat van de leden zeJ.f

nee

Ret beheerssysteem is niet goed.
is

maar Ut weet

3—2—2—0-2

Dc beschikbare planken geven niet genoeg mogelijkheden.
ja

foon gaaS hangen bereik je niet iedereen,Tooh denk ik dat dat

,

3-3-3—1—0 nec

de Karpendonk is een gegeven, Hier in de buurt is

gewoon geen beter surfwater. De faciliteiten zijn inderdaad

enig eigen initiatief veniaoht mag warden, Met lezen van dit
,

,

Het surfen op de Karpendonk is niet aantrekkehijk genoeg.

niet hoe hoe dat beter kan. Zelfs ala 4e een avond san de tele—

bisadje

of zelfs nec wil organiseren

,

ja

,

in juni of augustus. Ala je hier

Karpendonk surfen.

lJit de resultaten blijkt dat niet iedereen voldoende op
de hoogte is van de weekends. Dat spijt mij

,

is voor nag een weekend of

iets horen.

ne e

5 Dc kosten van een weekend mogen ongeveer zijn
f140

,

in de kostenplanning noeten warden opgenonen. Verder bleek uit

flee

Dc organisatie van de weekends van te voren is te

weinig conoreet.

Oak vraag ik mij af wat jullie van te

dat je bepaalde kosten niet inaakt ala je nec gaaS. flit zou ook

3 Er zijn te weinig weekends per semester.
Ia

•

niet inoet warden meegeteld. Verder is het waarsohijnlijk zo

flee

2 Dc weekends zijn op de verkeerde data.
ja

kan daarop ingegaan worden. Je moet net uiter

belangrijk zijn, Met kostenhoofdstuk is een wat tere sell—

1 Er wordt te weinig bekendheid gegeven nn de weekends.
3—0—0—1—7

en bepaalde

zijn in mijn ogen de enige dingen die van te voren echt

Dc surf-weekends.

ja

,

voren allemaal willen weten. Met bestemmingsoord en de datum

die kloppen niet. Wiet iedereen

heeft she vragen beantwoord.
A

,

aard wel jaten weten

De uitslagen za]. ik flu bekendmaken. Ga echter
,

on de zaak te kunnen san te passen san de ideen

van de mensen die meegaan. Ala je flu mee wil

dat valt mij wel jets tegen.

I4aar missohien komen nog wel formulieren san.

geen sommen tellen

,

gering, Vandsar ons

het bezoeken van de ALV of een woenodaginiddag of

poten te zetten,
-4

werk on weekenden en dergelijke op

I,-.

—

Mass flu de faciliteiten aar’ de Karpendonk. Dingen
nouden moeten komen zijn

die er

C

Dc Bommelavond.

1

Er is te weinig bekendheid gegeven aen de Boinmelavond.
ja

—zitgelegenheid.
2

-waalijn.

Woensdag is niet de goede avond.
ja

-kleerhaken.
Wie zoiets organiseren ken en wil

,

is van harte welkom,

3

eens door vreemde bezoekers gplaagd wordt. Er kunnén due

(

lees

ja

gean en meteen onder de douche springen.

Enkele mensen kiagen dat ze niet hebben kunnen surf en tot nu
toe ondat bet nogal koud was en Se geen pak hebben. .Probeer den
een pak te lenen. Dc meeste pakken hengen toch aen een kleer—

(

bijvoorbeeld)

surfen tijdens bet weekend. Dat ken wel, Je moet van te
voren een sleutel van de bode en bet sleutelkastje lenen.
Dat ken bij Cees de Lange of ondergetekende. Trouwens
ala je nag een dag of weekend naar Roernond wil

,

3-1-2-2-2 nec

Blijkbaar is bet albemaab niet echt verkeerd. Terwijl er
toch weinig mensen komen. Waarorn ? lemand zegt ondat er te
weinig mensen zijn. Ja

maar ale je daarom wag blijft

,

veranderd er niks
E

Andere activiteiten.

1

Er zijn wat betreft surfen te weinig alternatieven,
ja

2

2—2—2—1—4

flee

Er zijn te weinig activiteiten buiten bet surfen.
ja

mogelijk moet zijn am een pak voor een da€ of weekend te
regelen. Verder zijn er blijkbaar onduidelijkheden over

nec

bet tijdstip op de avond is niet goad.

haak te hangen. In die tijd zouden ze nuttiger besteed kunnen
warden. 1k vind dat bet op een Bommelavond

nee

1—0—6—3—1

ja

Mass je ken natuurbijk met je pak aen naar bet sporteentruin

huis )

4

geetolen worden ).

Het omkbeden is flu een koude en tochtige aengebegenbeid,

of mass

1—0—2—2—6

Met is niet bet goede cafe.

Helaas moeten we er mee rekening houden den de bode nogal

dingen sock raken

1—0—2—2—6 flee

1—3—2—3—2

nec

Oak bier zijn de meningen nogal verdeeld. Waarschijnbijk
omdat Cr enerzijds weinig contacten zijn tuscan de leden
onderling en er snderzijds oak niet so veeb alternatieven
zijn.

Enkele suggesties zijn

-

terreinopknappboeg

-

dropping

-

barbequeu

-

bootopknapploeg.

last het

thn weten. flier zijn meer liefhebbers voor, Mede in verband
met bet weer vind ik den wel dat je so laat mogelijk meet

Die terreinopknapplpoeg lijkt mij niet so erg nodig. Wel zou

beslissen of je gaat of niet.

o

de boot die

Surftrainig.

Ga je near de conditie training voor Weth ?
ja

2_1{_0_l_5

nec

Dc meningen zijn blijkbaar nogal verdeeld, Maar ale de helft
inderdaad komt vind ik dat nag meevollen.

(

weer

)

in bet water ligt kunnen worden aange

pat. Wie aen de slag wil

,

Ran dat, Neem even contact met

nij of de materiaalcomraisie op. Oak voor de barbeknoe?9en

—‘3—

—12—
do dropping Ia raijn idee
gezoeht

Do rodaktie

vrijwilligera am bet to organiarefl

tint

haar ledon an do vaizantie

grang gotond on wol tong.
Danron volgond artikoht

Dat zU~ mooie dingen am in bet namer to doen~

Helaaa ken de barbeknOe~ niet bij do bode

doer mae goon

,

vuur.
Voor bet zomerkazap weet fl flu 5 cnenaen die (miesohien) mae goon.
Be verder planning regeben we onderling
nag niet veel van zeggen

,

door Icon 1k nu

( bet blijft due wein~ conoreet ).

Met wordt in ieder gevab oem goede vakantie

,

en dat is

do hoofdzank

Rob Roli

Naacbrift n~a.v. do Enguito
Ondanks do indruk van aommigon dat do plankon niot vool gohruikt war—

don op do Karpodonk. nron in do wook van I juni

aflo plankon vaak

ALL~4AAL in gobruik.
Ondat ook pat in di. yost hot aooio wool’ bogonnon it, lijkt hot alo
of do hoofdoorzaak van hot atil blijvon op do Karpodonk hot
in gowooat.
WvR.

Dc gevaren van de dee

Jaarlijks raken honderden badgasten langs onze kust in moeilijkheden omdat zij de
zee Met kennen. Een betrekkelijk klein aantal verdrinkt. Oat bet aantal niet groter
is, is te danken aan de vele reddingsbrigades, die ‘s—z~ners langs onze hele kust
actief zijn.
Soms hebben zlj handenvol werk, omdat veel te weinig mensen weten wanneer bet gevaarlijk
kan zljn. Bijvoorbeeld Ml oostenwind, wanneer ballen, booties, luchtbedden en surfers
de zee ~nrden opgeblazen.
Onze vertrouwde Hoordzee kan er zo rustig uitzien.
Hij wordt niet reeteen diep, coals tan vreende kusten; je hebt de vertrouwde ru zand—
banken, waartussen leuke zwecnbadjes voor de kinderen ontstaan, en waar ze veilig kunnen
spelen In de golven, zonder Mj elke golf te worden gestenigd door meekomende keien.
Maar het is juist die glooiende struktuur, die door wind, golfslag en get~jdenwerkina
de verradelijkse stromingen Ran vertonen.
Er lopen verschillende stromen langs de kust. Eerst de stromen in muien, dat zijn
do openingen tussen de zandbanken.
Met elke golf wordt een hoeveelheid water over de zar~bank geworpen, in bet wat
diepere qedeelte tussen strand en zandbank, en tussen de rijen zandbanken.
Die diepte beet bet zwin. Oat water meet weer weg uit bet zwin, omdat er i,et elke
golf meer water bij komt en bet begint door de oneningen in de zandbanken naar buiten
te stromen.
Die stroom Ran vrij sterk din, zo sterk dat je er niet tegenop kunt zwemen. In
principe is dit niet gevaarlijk omdat de stroom buiten de banken vrljwel meteen weer
ophoudt.
Probeer dus, als je in zon mui—stroom terecht komt, niet terug te zwemen, maar
zljdellngs, dus evenwichtig tan de Rust, uit de stroom te konien.
Meestal ken ismand dan op eigen kracht de bank bereiken. Trek anders de aandacht
van de reddlngbrlgade aan bet strand.
Een veel gevaarlijker sltuatie ontstaat bij kribben, pieren en strekdarrmen, en
andere constructies in dee. Do golven duwen bet water naar bet ~trand en bet gaat
dan langs de pier of krlb terugstromen naar zee.
En die stroming loopt, In tegenstelling tot de stroming in muien, heel ver door in
dee. Dok dit is een vrij snelle stroming waartegen hot vruchteloos zwennnen is, maar
je moet zo vlug mogelijk trachten er uit te kc.nen, anders drijf je te ver van de
Rust af. Zijdelings uit de stroom zwemen dus.
Hog gevaarlijker wordt bet wanneer iemand, dobberend in een rubberbootje of op
een luchtbed, in zon stroming geraakt.
lilt de stroom trachten te Rosen en aandacht trekken van de mensen op bet strand
is bet belangrljkste.
Ook de wind kan voor rare stromingen zorgen. Bij westen wind, uit zee dus, wordt
bet oppervlakkigste laagje water naar bet strand toe geblazen, waardoor er een
oflderstroom van de kust af gaat lopen.
Bij oostenwind is bet omgekeerd. Wet opoervlakkigste laagje water wordt van bet
strand af geblazen, waardoor or een onderstroom near bet strand toe gaat looen.
Die onderstroom Ran van cues van de zeebodem meenemen, waaronder kwallen.
Trouwens, oostenwind is ook gevaarlijk voor surfers, booties en luchtbedden.
~cdat de wind wordt afgeschermd door do duinenrij, Hjkt bet oo bet strand vrijwel
windstil , maar comical op bet water wordt tiles wat drijft van de kust afoeblazen.

‘lie niet zo mollig gebouwd is en bovendien niet over een olympische conditle
beschikt, moet zich beschennen tegen het koude water.
Trouwens, niet eileen tegen het water, want de surfer die, nat en o’.el, op zijn
plank heeft piaatsgenomen, koelt in de wind beast nog sneller af dan in bet
water.
Een sport die in een pear jeer tijd ongelofeliik populair is geworden Ic het
windsurfen.
Behalve natuurlijk de jeugd, zijn bet vaak mannen tussen de 35 en 45 jaar, die
zich tot deze sport voelen aangetrokken. Oat is prima.
Maar er ZiJn al een pear ernstige angel ukken gebeurd en nogal wat biina—ongelukken.
Dear zijn allereerst de gevaarlijke situaties op druk vaarwater, zeker als daar
ook nog beroepsvaart doorheen gaat. Want een surfer die eenmaal In het water llgt,
kan geen kant meer op.
Maar wij willen bet hebben over de oorzaak van de dodelijke ongevallen, namelijk
ONOERKOELING.
Ean surfer die de kant niet meer kan bereiken, en die te moe Is om zn zeil In
de.lucht te houden, hoeft niet te zwecTmlen. Hij gaat O~ Zn plank zltten en wacht
op huip. ‘lear dat kan behoorlijk koud worden, en zelfs met een bescherniend pak,
dreigt dan de ONOERKOELING.
Onderkoeling is een daling van de lichaamstemoeratuur beneden de 37 graden. Ons
llchaam zal op alle mogeiijke manleren proberen om, ondanks een koude omgeving.
de temperatuur in bet binnenste van bet lichaam, wear zich de belangrlikste
organen bevinden, rond de 37 graden te houden, want als dat niet lukt houdt bet
lichaam geleideli.ik op met functioneren.
Wij maken onze warmte door voedsel te verbranden. Oat gebeurt in de spieren.
Hoe harder de spieren werken, hoc meer warmte ze produceren.
Maar die warmte raken we weer kwijt door onze huid. Het warme bloed stroomt
door de huid en wordt op die manier gekoeld.
Bovendien kan door extra zweten, met het verdanipen van bet zweat, extra warmte
aan het lichaamontfrokken corden. In een warme omgeving zal er dus meer bloed
near de huld stromen, oni zo voor wat extra koeling te zorgen.
In een koude anigeving Is bet net omgekeerd. Er gaat 20 mm mogeli.jk bloed door
de huid, cm de warmte—afgifte zo klein mogeliik te houden.
Heipt dat niet, dan gaan de spieren extra warmte produceren in de vorm van
rillen. Oat kun je niet tegenhouden.
M~ar voor wie onbescherind in koud water ligt, is ook dat niet voldoende. Oe
warmte—afgifte is dan groter dan de eigen warmte productie en dus dealt de
teiioeratuur, ook in bet binnenste van bet lichaam.
Oaardoor gaat alles trager functioneren, je raakt bewusteloos. en tenslotte
houdt ook het hart op met kloppen.

Oe meest gebruikte bescherming is bet zogenaamde wet—suit; ietterliik ‘nat—pak’,
want bet is de bedoeling dat het water in het pak kant, en dear blijft.
Het wordt dan door bet lichaam op temperatuur gebracht en vormt zo een
dunne beschermende laag water.
Flaar ook gewone kleren kunnen bet water enigszins vasthouden, zodat bet
beschermende laagje warme water ontstaat.
Naar bij zwenmlen spoelt bet opgewarme water uit zijn kieren, wordt vervanqen
door koud water, en de huid temperatuur daalt verder en verder.
Oat waronteverl ies is grater dan de warmte productie door de splerbewegingen.
Oaarom is bet van bet grootste belang am je, In koud water, zo rain mogelijk
te bewegen. Dan blijf je profiteren van het laagje warm water dat door de
kleren vastgehouden wordt.
En al S je je dan ook nog zo klein mogel uk maakt, verminder je de waninteafglfte
nag meer, zodat je bet nag langer vol houdt.
titel boek,
‘Leert de zcc kennen’, door P. van der Meije KCzn.
verkrijgbaar bij de Koninklijke Nederlandse Band tot het Redden van Orenkelingen
Frans Hal sstraat 8, 2021 EtC Haarlenn,
prijs van bet boekie bedraagt I 3,~ en het gironuiniler is 7625.

Hoe lang Imnand bet uithoudt in koud water blijkt uit bijgaande tabel. Oe
getallen gelden voor mensen zonder beschermende kleding.
In water rond de nul graden is de overlevingstijd uit te drukken in minuten.
Maar zelfs in water van 20 graden kan na vele uren, de lichaamstemperatuur
beneden de kritische grens dalen zodat iecnand komt te sterven.
(ZIE TA8EL PAG. 3)
Hoe zit dat dan met kanaalzwenniiers, zult u zeggen. Zij smeren zich wel dik
in-met vet, maar dat dient alleen om de huid te beschermen tegen de inwarking
van bet zeewater. Op de lichaamstemperatuur heeft dat geen enkele invloed.
Hoe houden zij het dan toch zoveel uren uit in vrij koud water, terwijl zij
bovendien nog zwmnmen.
Veel kanaalzweimiiers zijn vrij mollig gebouwd. Dc onderhuidse vetlaag geeft
in dit geval een goede bescherming tegen de kou.
En verder natuurliik door lange en harde training, waarbij de grenzen van
bet lichamelijk mogel like zo ver mogelijk opgeschoven wordt.
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Surftroining
Hoe neor wind, hoe loukor hot ourfen.
Bowl —ovond

Echtor iedoroen voot dat je bij soar wind oorder 000 bent. On do
conditio to vorboteron on ter bovordoring van do contacton on do

WETH

gozellighoid binnon do vereniging is or eon 8UR1’TRAINING opgosot.
Bet cage duidolijk zijn dat alleon bij voldoondo belongatolliag
vanuit do voroniging oontinuitoit von doze ourftraining op laogoro
torsijn gowoorborgd is.
Do training in op rnaandapn von

I~:29 2!_~2~29_E~t

in do coilegowoken.

We beginnon due in do !!E!!!~_!E_fl~!!~!t• Do training gal
Ondor grate bolangetelling word doze tweode Bowl—avand op tijd goatart,

gogevon warden door
op do Sindhovonao P.R.

i.t.t. vorigo koer, tostlrits Philips set zijn club voar ging.

Plaatot: Gyozoal on krachttrainingaruioto

(tie WETE—nowa nr. 1).

Global. indoling: Is holfuur: Waning—up on algoaone konditiotraining

Woenadag 4 aoi 3.1. was do troditionole BOWL..evond van E.S.W.V. WETH.

on in boetood veer !indourf era
van hot Sportcentrns.

2o halfuur: Krachttraining afgeotomd op ourfon

Do vooroittor had eon on andor wederoo goorganiseerd en zag i8 loden

30 halfuur: Vri3 eporton

vorechijnon. Op drio baton werdon Wrefi—ballon gosooten. Echtor niet
iodereen scoot, we haddon ook eon surfer in one siddon die ocht kon

Dit is eon voorlopige indoling, vordoro invulling gebeurt op demo—

bowlen, one niouwato lid Johan Voicer.

cratiacho wijzo bij do oorate trainingon.
Wa rekenon op jullio allemaal op do oersto ourftraining

liii aloepte do oorate prije in do wacht, eon
Rot was eon hole race tuoaon Johon on voorzittor Willoa—Jan.
Do Poedelprija ging naer Rob Koll.

WETH gaat in juli eon week op zomorkoap. Preciete invulling is nag

Ret woo oen org gaalaagde avand, wolko afgeeloten word in do BOMMEL.

niot bokond, oaar S can gaan or zoker.
Nadore berichten zullen pereoanlijk zijn. Ben je gointoroaaoerd on
wil Jo seer weton, bol dan Rob Koll.

Modedolingon van hot Bootuur:
—

WETE hooft otijlvolle stickers laton oaken in do klouren bordoauxrood

Jorigo WE’rE—loden in do soanden juni, Juli on augustus zijn:
20 juni
Conny Baaanoat
Zephyr Droog
Willes Jan Withagon

op wit.

12 Juli

8 augustus

VAN BAflE GEYELICITEERDI I

—

Surfon in hot weekend: WETh—lodon sooton uitoraard ack in do week
ends dot hot Sportcontruo dicht is kunnen surf on.
Dot ken ala je oen oloutol van do loads hoalt bij eon van do volgondo
bostuuraledon:

Rob Koll
Coos do Lange
Ludger van Vilsteron

(adrosson on tolofoonnusooro, tic lodonlijst).
Duo ala hot Sportcoatrua dicht is, bol 3° 6ên von dozo drio op. opdat
je zokor woot dot jo door oon oloutol hunt krijgon.

Do stickers zijn to vorkrijgon I f, 0,50 per stuk bij tudgor v. Vilotoron.

Come Sail

111th (1...
Suriweekand

b an 5 juti

Woanadag I juni was aen prima surfdag, veal wind an veal ton. Gevoig
da ,eranigiagsiiddag was can succas te nolan.
O.dat h.t at toot di nawolganda dagen sekit ~o goed uit zag ward be—
elotea am in principe naterdag aaar ROEW4OND ta gain, wind en weder
dienanda. Op de alas bekaride Bosmalavond werd gfgesprokan baa we bet
en en ander zoudea reg.len.
Zoals afgesprokaa stondan Zaterdagochtead om 9.30 uur de gelateres
seerdea kaurig op tijd bij de loads om di trailer met planken te be—
laden.
Hit was die dag norm zonnig en er stand wed

at daaroe dan ook am

wind. Uit vaorzorg was

Fate flea zonnabrandolia gekocbt. Date dienda

alacbte a. ergar te voorkoaen, want ‘a avonde had tacb tederean lest
wan v.rbrasding.
We babbea di. dsg seals te verwscbtea geweldig kuanen Surf en. Experi
aentaren let di aieuwa planken (flapper en Broning), eet andere an
rotera teilea. freestyle aurfen. hat kon alleaaal.
!Iaast one plakje wan ± ~ •eter strand (hat was druk) lag en graep
Duitsars set uiteraard bet mooiata materiaal dat te koop is. Zi3
baddaft eat leuk FUNBOARD wat door one oak is uitgeprobeerd. Bet
voer so leia dat we di CLUBPLAJIK Cook can soort fuaboard) nu oak
sail at willen makes.
Thuis gekosen sija we eat zijn allen gaaa kokea. Met bet nodige
aan ieprovisatia, was at net bet weinige dat in hum

was. toch can

goeda aaaltiid te bareiden.
*1 met al was dit en van da meest geslaagde surfdagen van bet jasr
en ik hoop dan ook dat er nag vale sullen volgen.
123 DOER.

