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Training

VNDE

Alle loden warden geattendeerd op onro clubtraining ap noandagavand
van 18.30

—

20.00 uur in bet oportcontrjn.

Net beatuur van do (indhovonse Studenten Kano Voroniging “OKAWAR”
heeft besioton ook eat hear loden dezo training to bezoeken.
Ylak voor bet ter porse gaan van dit nunimer was de aerate training.
Trainer Zaquoa de Mooij is toen bogonnen cot eon stuk theorie over

PEDAKT IE

training en conditio en wet vaar soort training

volgens hem daarvan

voor surfers bnlangrljk is. Oak uit tie groep kwamen suggesties met
betrekking tot do door surfers vaak gobruikte opieren, Do giobale

Hello,

indoling yin do training wordt als volgt:

na do drukko on succosuolle introperiodo ligt hier dan nor

lo holtuur

Liarming up, spioren losmakon. Gericht op snolheid en
coordinatie.

bet 4e Weth News voor juliii. Na do grote vpkantie, eon mooie

zanier en rustigo periado vat Weth betref’t, is iedereefl, althans

2e halfuur

Circuit—training. Dit is gUn krachttraining, want
bij krachttraining wordt met prikkolintonsiteiten

de ouderejaars, veer op zijn stekkie in Cindhnvefl teruggekeerd
on vol gosdo

von 40% tot

oed aan hat niotmse studiejoar begonnen. Met name

40%.

do ecrstejaars veni succes en nen leuke tijd toogewenst.

Spel,

3a haltwur

gewerkt, bij circuittraining tot

woetbal, basketbal of lets andors waar iederoen

zin in heeft.

flaardoor vnd je t :cie vnrschfllende typschritton in dit nunimor,
w:iarvOar onze excuses.

Do accocodatie naT we over beschikken in doze anderhnlf uur zijn

Nu int~ aver do inhoud gin dit nur500r. Doze keer enige artikel—

do gyozoal en de krachttrainingsruimto. Door hot oaken van daze

tj€s v n leden aver o.a. do Intro, flyer da training, over hnt

indeling en do ‘thooriotoelichting’ van Daqueo do F’ooij bleef or doze

zornerkaap an nstuiiriijk oak veer eon nieuwe najaars aktivi—

oerate training nog eaar een half. uur over vnor do d,adwerkel~.JLe

teiten agenda, neom do data over in je agenda:

training, en hierin kroeg do treniner do meosten beh orirk ‘kopot’.

Ten zoerste willen we jullia a ndccht vestigen op tie A.L.V.

Do training word door do 12 aanwezigon

20 oktaber

don, I kono~r

5.5.,

waarbij we rekenen op eon grote opkomst von

Voar do volgende uitgavo rakenen go ook veer op copy van
iou, gowoon eon stukje of verheoltje our do club, eon
octiviteit of jets louks. Do ujtorste inievortermijn voor
de copy is 20 oktober

)

(

9 Wethers • 2 gointeresseer—

afgosloten met eon potje baskotbal.

Na afloop bij eon giaasje salk in de kantine bleok iedoreen

loden en a.s.—ieden.

onthousiast aver doze training.

a rekenon do komondo maandagen

op moor wothers,
~Jamons do groop,
aiim van flootselaar

Veel leesplezier,
do redactie

—‘I

ioo%

intonsitoit is t.b.v. een oonmalige maxi—

male kracht.)

Sandra worrit harte1i,~k hodankt voor bet typen van hat grootste
deel gin do copy, do rest is dnor Baptiest on Mearten argotypt.

(ioo%

C
TI VIT~ITEN
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EtIDA

WEt)! ACTIVITEITfl~

sluiting sanmelding
21 sept.

MOSSSLUI ETENH

On in b.t komende semester/trimester bet leven jets op te fleuren

Het succes van de vorige Mosselavond

warden veer enige ontspanningeavandefl en weekenden georganiseerd.

mqakt herbaling noodzakelijk.

De ka lender vind je elders in dit bled. Noteer de data nu al in
je agenda, den kun je bet niet seer vergetent

‘4/25 sept.

INTRODUKTIEDAG voor de belangstel—

6

sept.

i4 sept.

lender, tijdens de introduktieweek
Aaarschijnlijk gaan we een dagtocht

Aeneelden kan zoals gebruikelijk.

naar de Naas of !3ergen op Zoom maker,.

WETH—leden zijn uiteraard oak welkom

—

op de Bosmel—evond

—

op de sporttrsiniiig

—

op de verenigingsliddag

—

per t.lefoon bij Cees de Lange (tel: 040—52376?)

op deze dag.
Zondag 25 sept. is als uitwijkmogelijkheid
gedacht bij slecht ncr of erg grote be—
langstelling.

of ondergetekende (tel: 040—124803, 045—310295)

SORr4EEKENC, sogelijic aan het IJSSEL—

Ook tel bet de komende maanden veer magelijk zijn Os nag weekenden

MEER, bij hoer iieets

of dagtrips in te lassen. Dit ‘laswerk” ken bij uitstek ‘a woenedags
uitgevoerd warden. 4ie this een weekend weg vii kan altijd terecht

Hier werd tijdens de afgelopen vakantie

bIj de weekendcOmmieeie.

van een ideale corabinatie var zoo, water en

21 sept.

door enkele AETH—leden en een zeiler genoten
wjnd.
20 okt.

ALGZMHNE LEDENVEHGADERINo~

22—23 okt

SURF4E~(SND!

Hopende op goed
Surfweer in dit

19 okt.

Coede suggesties voor de pleats des onbeils

najaar,
ROB KOLL.

zijn welkon.

9 nov.

26 okt.

9 dec.

Seizoens efsluiting FEEST!

19—27 dec.

SPORtJEEK!

1c rekenen weer op ecu goede deelname door
dETH—leden.

II
-.4—

II

—7-

Boste “Njeuwkoeers”,
‘et doze matige <op schrijt 1k dit voor diegenon, die op do
intro interesse hobben get000d voar ooze CS’J~J .ieth, en dit
nuvemer van 40th—News oak ontvangen. rissehien is het oak
goed als loden dit iezon erap reegeren.
Ce meeste van do nieuwkomers (sorry voor het voord) aim
eerstejaars, en joule is vertold je vooral aan te sluiten
bij eon voreniPng, hetzij eon gezelli9heidsvereriiging. hetzij
eon sportvereoiging, omdat Jo het heiesaal alloen net je studio
niet zou redden.(je “verzuipt” snders ze den ze toen tegen mij)
Nu is hot ze dat do gozollighoidsverenigingon in Eindhoven
njet zo bloeieo als in studentensteden ala o0lrt en Leiden.
Daarentegen zijn or oen groot santa! sportveronigingon, welke
eigoniijk allomoal aok gezellighoid haag in hot vaandel hebben.
Nu horn 1k al vrij vlug aan do kern van r.ijn botoog.

‘t IS

n.l. :0 dot eon vereniging (bestuur) dos eon Uspatilde vorsnt—
waardelijkheid op zich noemt m.b.t. hot bieden van steun en
vrijetijdsbestedá.flg in do vorm win sport en 9ezolligheid. Dat
verL.acnten juflie Somers van een veroniging, en daarom word

Jo evt. lid.

u b.~n 1k en (hopelijk vole) anderen in do vor—

Hot is na bovonstaqnd verhaal duidolij

gowordon dat do gang

van zakon binnon Uoth nog niot 20 profossionool is. Dit moot
ochtor niot nogottet overkomen, intogondeel, doth is eon
jongo groeiondo voreniging, die vaigens

flu

erg gozollig is

on uaarbij iii on on do voreniging nag iota van (voot) olkaar
kunnen ieren(doon). No niot donc~an dat ‘Joth Jo vool to veel
tijd zal gaan kosten, indoroon vent dat do studio hoofdzaak

is.
1k hob dit artikol geschrever. no’ joule ala geintoresseor—
don in Ideth/surton eon boold van Jeth to goven, ojidat Jo tech
lets meet west waar je aan tne hant, Cit was trouwens hot
beeld dat ik van Woth heb, ‘at nstuur1ij~ vol subjoctior kan

zij.
Hopolijk hob ik eon on antler joist weton over to breng.cn,
on weorhoudt dit artikel Jo or niel von on’ lid to vorden,
oaar stimuloert hot jo joist.

ant ioder lid wort

nor Urns

van horto weikam gohoten.

eniging ons hiervan bowust, no die nntspanning is or dan aok
ruiesthoots binnon ooze veroniging. Uitoraard gaat veel op dit

Ulce van flootsolaar.

gebied 00k bib1 vanzoif als eon aantal monsen regeleatig bij 01—
kaar kant, aced t Zn h.v. do surfspart goeeenschappeiijk hebbon.
raar toch vii ik Juijie ornp attondoren dat lieth eon jongo
vereniging is (npgericht rnaart 1982), dat or zodoonde goon
tradities zijo, do beiangstlliflg vnor do suriweekends valt nag
tegon, or is woinig surfwator rand Eindhoven, en nag eon past
van die zaken. Bovendion is surfon goon teamsport, east jets
dat jo individuoci doet. 1k vii hiermoe zeggon dat van eon
lid toch oak ztJn/haar inzot govr,agd on vorwacht wordt on
enigo continuitoit on gozoilighod verdor uit t

bouuen tinner.

Ma

p

•-

hioth. Voel is Sr a! gobourd, 1k noon wet: bouw van de trailer
voor plankontronsPOrt,(traditian0o1W0rdb~d0) bowlavonden, uit—
bereiding plakonuiflot, Bommolauond, waensdag aen do Karpen—
donksepias, Wat ook begonnon is, is do naandag—avondtraining.

—9—
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ERSTAND

p.r 6 september 1983.
i) Rob de Groot

a)
Dit nt.ner van Weth—nieuida schijnt voor hot

009,

3) Hearten Luykx
4) Reel Weathoff

mear

doel te hebben.
—Hot ondersteuflen van de uervingscamPagflR voor niouwe leden,
die Weth heeft opgezet.—
Ala je het nij ala (flog) niet—lid uraagt is ‘lot ook

ZO.

Thee Bookelaan

Da,r

is oak wei een verklarino vnor, k.L._eth is een jonge ver—
eoiging ret ~aar ~ leden. Deze club kan alloen roar “leven”,
en dat in de zin van &.tief zijn, ala er ~eer leden karen.

5) Wim V. Rootselaar
6) Marcel Baggen
7) Zephyr Oroog
8) Ludger v. Vilateren

9) Ceee de Lange

io)

Willem Jan Withagen

Dear k~’ct ~j dat het verlnnp (bet ~omen en ~aan) in studen—
tenvereni;!ngen zen gmat Is.

Er is tot flu toe flog wear weinig “geladderd”.

Pij heft de club ~an cok direct “gnstrikt’ or.

Voor ide bet niet meer weet: iemand op de ladder ken de drie boven

met dit nsmer.

apt

~ nnI

ee te helpen

,an no zn]r dot 1k dat nag deed

hem op de ladder staande personen uitdagen. Deze uitdaging moat

o.k~ raar cm kart te gaan, wordt net ala ik ‘~U lid en kori jn

door uitgedaagde binnen dna weken aengenomen worden.

eanrakng met eon g~llicht voor

Wint de uitdager, dan wordt zijn plaate met die Van de uitgedaagde

bier in Cindhoven

~o’s

0

3~ vrienderikting

~csp72~T

verwiseeld. Verlieat de uitdager, dan blijft de rangorde op de ladder
dezelfde.
Ladderreglementen verknijgbaar bij de laddercowai,aarja, Rob de Groot.
We hopen de komende weken op woenadagniddagen o.a. bet ladderen te
kunnen activeren.

KIJKEN ZE TEGEN
ONS AAN
‘-‘I—
-.10—

D E

I N T N 0 W E S K

—

een ramp of de erkanning?
meda door do overvloedig schijnende ton en de nimmer aflatende

Oat surfeit to populair is beb ik aitijd al geweten sear zo’n in—
scbrijving zoals wij tijdens de Intro ‘83 voorgeachoteid kregen
dat zou zelfs niet in onze wildste gedacbten tot

stand zijn ge—

strooa vragen, logisch klinkende of niet, maclit de Surfvereniging
“WETH” tich “gelukkig” prijzen met can indrukwekkende lijst van
52 geintereaseerd.n waarvan 17 ci zeker aim toekoestig lid var—
welkoad sogen warden.

komen.
Mae,- goed, last ik eerst aens bij bet begin beginnen.

Hiermee was de Surfvereniging “WETN” near mijn wetan, de absolute

Net de ervaring gewapend van de vorige Intro, die in 1982 dias,

“WINNAAR” op de INTRO. Voor Lover je bier nstuu~lijk van sag spreken.

zijn wij an de slag gagaan en wij dat zijn Hearten Luykx, ‘dim

Os vijf uur was bet bela apectakel wear afgelopen. ale eerste Jean

v. Rootselaar en ondergetekende. Organisatorisch was bet voor de

vertrokken near de mensa waar zich vanwege bet grate aantal files tot
driekwartier deden ontstaan.

ondernaeenden niet zo’n opgave ware bet niet dat Haarten, die eon
aantal eesentie~ie papieren in zijn bezit bad, tijdens onze aerate
bespreking ergens balverwege Nijmegen en Eindboven op zijn fiets
rondkruiste en dit zonder weten en onbereikbaar voor de anderen.
Op de deg zelf werd carat vakkundig da stand opgetuigd, waarna bij
in aaaenwerking met anza collega —concurrenten de kanovaraniging

Er sag dus gezegd worden dat de INTRO ‘83 voor “WETH” zeer gunstig
verbopen is. Het laden aantal is minimaal met 50% uitgebreid an dit
is can bahoorlijke prestatie.
Hoe zich dit verder Lal ontwikkelen met betrekking tot hat aantal
planken dat zai do tijd bern.

ward versierd. In ons geval was dit wel niet seer dan een surfzeil,
enige koaiecbe surfposters en verder nog de gebruikelijke red—tape

ROEL WESTHOFF.

sear dit bleek tocb acer dan voldoende te tim. Ondertuasen werd
er door 4is bij sponsor no. 1 ceo komplete video inetallatie met
bijpasaende band geleand. De bela dag heeft daze band gelopen tot
groat genoegen van de 1250 aerate jaars die Sr in rote getalen
van genoten. Vooral de jump demonstraties wares favoriet.
Verder werd er door Rob Koll eec redeiijk gevulde trailer van de
bode near bet terrain getrokicen die zodanig in d. ruiste w.rd ge—
plaatst dat iedere deelnemer aan de Intro—sarkt er gewoon niet am—
been kwaa om da aurfvereniging “WETH” op te merken.
Belangatelling voor de vereniging, zoale a1 eerder verteld, was er
in

ruisa mate. Vanaf bet begin

beeft bet in overdr.ven teal •cbt

store gebopan op onse stand. Vale nieuwsgierige vragen w.rdan Cr O~
bet panel afgevuurd, die alleaaal in seer of mind.re mate enthousiaat
doch glansrijk ward beantwoord. InacbriJvingen kwamen ale can can
bopend. band binnentetten. Er waren er zebra die ale lid wilden wor—
den ingeacbreven zonder ook sear iets te vragen. Dc echt. fanatieke—
lingen. dus zonder blikken of blozen ergena telcenan. Dit sag ik wel.
Doelbewuat, blindalings vertrouwan hebbande. Hear goad ass hat ainde
van da aiddag. na vale liters salk an enigzine gaar gebakken ta zijn

—12-

LiJn yarn Wernv,~7

Dc volgende heersame kopil is bil de redactie binnangekomen
ken de voorkent van hat grootzeil is so ‘n verstoring van da lucht—
etroom trouwens aoeilijk te voorkoaen, omdat de mast altijd aen ob—
Er is een wet die zegt dat hoe sneller can vloeistof of een gas

otakel blijft. Dat nadeel hebben de voorzailen natuurlijk niet.

strooffit, hoe lager de druk wordt.

Vendear dat die voorel bij voorlijk inkosende wind erg bei’ngrijk zijn.

(Bernouiili)

Ook an de acbterkant van bet zeil soet de lucht goad kunnen efvloeien.

Zoiets gebeurt bij een vliegtuigvieugei.

Ale Set achterlilk east kiepperen

Dc lueht die ean de bovenkant langestroOnt

sabelen

—

—

Shift er van bet effekt

heeft een langere weg of te leggen don de

van je vheugelprofiel flat iurhijk niet veal over. Dat is te voorkomen

lucht die onderiangs gaat. Dc lucht boven

door bij can grootzeil zeihlatten san te brengen.

de yleugel doet Cr even lang over, en be—

Aguw V11b26. VkugW

de surfypecialist

weegt dus snelier. DoardOor ontotsat er een
ondardruk boven de vieugei en de viengel wordt
oshoog gezogen.

Een grootzeil heeft net zo’n von. Ret Stilt
een boiling, weardoor de iucht die echterlengs
otroomt een longere weg at te leggen heeft den
de iucht San de voorkant.

Er ontstaat net ala bkj de

vliegtuigvieugel aen onderdruk san de echter—

I

~

VIl1-27. Lucht
flowS bij —, ?UOU&l.

zuigt. Die zuiging ken seAts wed

)

sterker zijo dan de druk die

woer dat geureesdo moment woo, ‘Jo moe

•

en von onu gokomen. Hot

de wind op bet zeil uitoefent door er gewoOn tegan an te

academisch joor is geopend en ‘.‘o nopten

dunn.

zeggen dat no enkole co1lo~es bet veer ~ijzon”ar nonilijk is on

tegan. Sen origineel zijzwaard buy, is aan de kant

Zoals iederoen nit zijn zoner”sluap” is ontwaakt is onk
~ouw en nljn surtvnreni0ing uakkrr gewordon. Dc eerste aktiviteit

dat er lange strijkt zorgt voor eel onderdruk san

Fwpaw villa zq.~sd

Is aiwnor acbter do rug: Do Intro. Hierin hebben we eon Drote
belangstolllng ~okregen met ala resultc:t dat or voor doze monsen

tegen bet verlijeren.

eon speciale oiddag knot (rio elders in tilt blod ). Voor andere

D t effekt treedt sHeen op als de lucht goad

aktivitoiton kijk moor op do kalonder.

an beide zijden van bet grootzeil langs ken
vloeiefl. ledere werveling.

gedochto van een

weekend surrpn in mijn ochterhootd is hot wri nit to houdon.

weermee hij tegen bet schip aanzlt bol. Ret water

de loefkent van bet zweerd. due een extra staun

poor eon do slag. 1k coot

zn long stil to zitt.’n en to luistoren. floor met d

Ret vieugelprofiei komen we op veel acer plaatsen

Rest oij nog to zeggen: r.ccht Jo op do geplando weekendon

iedere onderbreking

van de luchtstrOOm verstoort bet etfekt. Dear—

C’

den aongitrokken. Den onderbreekt bet de lucht
stroom. in pleats van beta geleideliFc of te buigan.

niet kunnon, dan let niots in on Jo elgen weekend to organizeren
met Jo nodeborrolgenoton op do woonsdagavond,

om moet een zefl ook beslist niet te strek wor—

—IL.—

Van do voorzit’er, (ahimi

Na oar’ large tijd van vrij ~n h’ij vak~.ntJa to vieren is den

kant van hat grootzeil, die bet schip near voren

1k zoo zorjgen tot ziens, on ret bet najaar in mijn achter—
F/gnu’ V11b29. Fffekt
no La sink poou&i.

hobf’d, uoel stormond surfgonot.

A*nke~eer ~,ksvnpee

Net ZOKEPKAHP in JULI

00k hebb.n we nag len tochtje per boot gemaakt door Giethoorn. de
zijn ook nog bij de
Hot viel niet see am na de vakantie de herinneringen uit •i3n door
alcohol geteisterd brein te deatilleren, maar uiteindelijk is Cr
toch dit verhaaltje uitgekomen.
Op zaterdag vertrokken we met zn drie~n uit Eindhavefl in eon
laagbijdegrOndse Golf met de trailer eracbter.
Na ecu voorspoedige rein kwamen we bij one besteaming. wanneperveen
(idee van Cees), dat is ecu verzameling huizen en campings in do
buurt van Steenwijk.
Na alle campinga daar grondig bekeken to hebben, konden we dankzij
een heel vriendelijke campingbaas toch flog een plek krijgen voor

~L1~~6!

op b.zoek geweest, we werden

er zeer GASTVPZJ onthasld op koffie en hock en bessen uit de eigen
tuin.
Over bet eten hadden we die week oak niet te kiagen, hoeweD. dat niet
ama mijn culinaire capaciteiten te donken was, We bebben zeUs twee
keer vleee van de barbecue gegeten, met sen beerlijke salade erbij.
Relaas hadden niet alleen wij, man ook de vele muggen wel eens
hanger, zodat bepaalde meneen bun handjes constant lieten wapperen
am bet eantel muggebeten binnen de perken te houden. Ret nachtleven
was niet echt spannend en je soest Cr saaB wel een”alndle voor lopen~
Alleen in )4eppel wee ‘a nachts nag enige bedrijvigheid te beapeuren

naar bet gelijknamige aurfwater aldoar. Gelukkig konden we de

enre hadden Cr zeUs Sen disco.
Cees, Willem Jan en ik ziju vrijdag naar Friesland vertrokken nadat
we bij Cees z•n oudere nog lekker nasi gegeten badden.

trailer vlakbij bet water kwijt, zodat er niet geajouwd hoefde to

Dc anderen aiim zondag vertrokken.

ouze 2 tenten (3 pera. tent

+

bangalowteflt). op caaping ‘t wiede

warden.
Na drie keer de tent te bebben opgezet, ondauks een fantastieche
gebruikaaanwijzing. hebben we ons te good gedaan aan na~i en baiti

Al met .1 was bet een gezellige week met veel son en weinig wind,

van de Chinees to Steenwijk.

de faailie de Lange nogmaals bedanken voor de kaokspullen, de stoelen

Zondag woei bet nog redelijk, dos ton gingen we met z’n drie~n

en voor bun gastvrijbeid.

die wel voor herhaling vetbaar is. Aan bet eind van dit verhaal wil ik

bet seer maar ccii. verkennen.
Dezelfde deg kwamen Cees, Sandra en Lodger met de bungelowtent
en kookepullen. Na de”compliaentefl” van Lodger over bet opzetten
van “zijn” tent in ontvangst te hebben genomen, hebben we met z’n

ROEL HOFF.

allen “ even’ de bungalowteflt opgezet.
Dinadag kwam Johan op zijn motor aanscbeuren. Helass had bij geen
extra helm bij zich. want bet was voor somaige menaen wel ver—
leidelijk 00 Ctfl tochtje mchterop flee te aeken.
Hoewel de campingbaas elks dog wind besteldo, word hieraan door
one Lieve Keer helaaa niet voldman. zodat we niet zoveel hebben
kunnen surfen. Daarom zijn we een tochtje door de omgeving gaan
maken onder leiding van Cees, want hij kent de atreek goed (zijn
oudera wonen er).
Ret is een schilderachtige streek set veel slootjes en rut en
oude plaatnjes. bet was dan ook de moeite waard on bet eens te
bekijken.

.-.1~~

-‘7--

—
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CiubkarnpioenschapPofl
Oft najaar wordt mu voor do tweeds keer het WCTH—clubkarnpioonschap
georganiseerd.

o4

grote vraag dit jeer: Idle aol Coos do Lange ale

karnploon opvolgen. Op hot reest van 9 december wordt den do nisuwo club—
kampicon gehuldigd en kern hij at zij do WEII-I—viaselboker In ontvongst
nemen.
Er wordt gevaren op do Karpendontse Pies en ioder vaart op dezeilde
plank (windglidor). zodat matoriani voardeel uit0eslaten wordt. Dear
we can hot eantal pianken anbondon aim, zullen voorrundos bopalen vie
in

de tingle wagon uitkoeen.

Do voorrondes en de finale bestaan uit 2

S

3 conches v::n ongoveer 20

rninuten. Do wedstrijd besta,t. vaornarnoLtjk uil windsurlen, rnaar oak
enige behendigheid is vpro~st. Verder eordt allos ZO ‘strnpel magelljk’
gehouden, opdat iedernen nice kan dnen.
Urn iodereen in sta~it to etelien zich terde’p voor to bereiden op
hot bohalon van doze, on~otwijfeid tel b,r~eerde wis,elhoker,zal eon
training. gegeven wordon op woenodag 21 sept. dnor Rob do Groat. Aandacht
zal gegeven warden, anwel theoretiach aim in de proktijk, ann 0,8.
taktiek , rogels en zeiltrin.
Do voorrondes wordon gehoudpn

p we. 2.0 sept. Gestart wordt are 14.30

uur en do laat?~trnors kunn n nok nov

r, 16.30 starten.

Cr warden groopon

van rnax 6 personen .2erorrnnerd .n do :nel,tvn nogen door near do rinais.
‘Joar rnenson rile op woensdag vprbin erd ,i4r

3.en no d: in overleg

wordt or dpn do di 27 of do 2~ ok nag cnn vnorroncte gevaren. Hiorvoor
capt Jo rnij (Rob tel 456479) dan vel von fe voren even belien. Ce
rinale wardt op wo.n dog

r

12 oktobor. Trau.ena, loot

oktoh r n.u~,rnn sot eon uitwijkd~tuW near
‘oar hnt •.nord 4nds’ rijd no’ atschrikicen

;niernand v n nnze wereniging hcpft nolt .,cbte wedstri5den gevoren. Has
seer deolnomers den to rn~’er ml on des t~ woardigor de karnpio’~n.
DUS:

Wa. 21 sept
(di. 27)
wo. 2fl
(do.29 )

treinng v,nn~ 16.Ofl air

wo. 5 okt
(wo.12 okt)

finale ‘a niddags

voorrondos venal 14.30 war

namens do UCTH—aedstrijdcarnmissio
flab do Graot tel. 456479

