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VAN

DE
JAARVERSLAG

van II. Luykx, secrotaria van ESliJY WETH, aver
de periode maart 1983 tot maart 1984.

1k bevindt mij in de positle jullie eon verelag to schotson

REDAKT JE

van mijn werkzaamheden ala secretaris gedurende do poriodo
eaart 1983 tot maart 1984. Helass ken ik dit niet doen door
wat met cijforo to goaion en manipuleren. Evenmin lijkt hot
sf3 veratandig jullie te vervelen met Ben al to uitgebreid
overzicht van alle brieven die ik de dour heb doen uitgaan
of hob zien binnonkomen. Oak do stapel

.0V

Beste leden,

teneinde jullim lets inhoudoiijk interessants over do
Zoals u rnisschien al is opgevallen aan de nieuwe kleur

vergadoringon moe te dolon. Dasrom zal ik liever even gb—

is dit het eerste nurnrner van de 2e jaargang.

baab terugkijkon op hot afgeiopen jaar vanuit mijn positie

Niet eileen de kleur near 00k de opset is veranderdi

van socretaris en hier on daar enkobo hat topics aansnijden.

OKAWA is namelijk bij ons ingetrokken. flit in het kader
van do samenwerking tussen beide clubs. Hierdoor leren

/

Opgevalbon in hot afgolopon jan is mij de toenomondo mate

beide clubs elkaar beter kennen, wet weer tot meer

van efficiency verbotering binnen het bestuur van Weth.

samenwerking ken leiden. Dus niet alleen ~eth—news

Kijken we eorst naar do vergaderingen.

breidt zich een beetje uit, meat ook de Weth—aktivi~
/

handgoschroven

notuleorwerk is to omvangrijk on zomaar even door te ploogen

Mont ik juli.ie vorig jaar in mijn jaarverolag nag mom—

tei ten.

dobon dat hot aantal vergadoringen in dat jaar maar liofat

Indit nummer kun je behalve de okawa—aktiviteiten

voortig was, het afgelopen jaar is die vergederingadrift

veel ‘bestuurlijke” artikelen vindenl Near gelukkig ook

gelukkig stark afgenomen, vat rosulteerde in tion vorgade—

minder zware koek: Weth gaat bowlen, een krantenartikel

ringen dit jaar; voorwaar eon hole verbetoring. flit illu—

wearin staat hoe je met surfen geld kunt verdienen~en

streort nag temoar de gedseltolijko vmrwozenlijking van hot

de Theorie van het Plankzeilen.

verlangen, dat dim v. Rootselaar uitto in zijn jaarverslag

1k wil Sandra bedanken voor het prachtige typewerk,

van maart 1983, waarin hij wmnst dat hot bestuur in do

Anne voor haar mooie tekeningen en Leon voor het

toekomst moor hot work maot gaan vàrdeben of zo jo wilt

bezorgen. Zo zie je maar weer wie er allemaal aktief

uftdelan en meet organisatorisch bezig moat zijn.

zijn voor ,Jeth—news.

Hot lago optimaba aantal vergaderingen wil echter niet zoggen

De uiterste inieverdatum van de kopij is 30 april.

dat at in vergelijking tot hot jaar ervoor zaveol cinder
binnen Weth to bobeven vial, integendeel. Maar aver al die

Loden Surf en Pen ze

activiteiten zal en vil (en Bag) 1k hot hier niet hebben.

De Hedaktie.
Len tweede punt van vergrootte efficiency binnan do vorgadoring

.44

had betrekking op do secretaris on notulist. Na eon luminous

ideo van Coos besloot ik nomoliJk tijdmns ledero vergadoring

wolko functie ik tot octobor van dit Jeer zal vervullon,

eon lijat in do notulen op to noeen van besluiten en beloften.

hot secrotariaot met begoloiding over

Al gaw.~ bleak dat doze mogolijkheid iemand met ziJn neus
op ziJn beloften to drukken, do uitvoering van die boloften
ten goode <use zo niet versneldo. Eon ujellicht kernachtige
typoring van eon Weth—vergadoring salt zodoendo in viif
tormen seer to gevon

dragon can Reel Hoff.

Ooaroe zoo ik Jullio willon vragen do komondo oeandon funk
voek to vorhuizon on

,

niot to vergoton dit ddor to gevon,

zodat Reel oonig uurtJo zoet zal ziJn achtor hot boeldechorm
opdet hij do voroisto vingorvlughoid end

to pokkon heoft.

bosluiton, belofton, brain storming,

positiove discussie en enig go 0.11.

Om do efficioncy van doze ALU to bevordoron zal ik hot hiorbiJ
laten, ondor denkzogging eon eijn modobomtuurslodon on vraag—

Eon lactate punt von efficiency vorbetoring dot ik wil eon—
sniJdon batroft wodororn do secrotaris, die reals hot H.H.
hot zegt eon ledenrogister dient biJ to houdon. Os vraag

book Coos, voor do prottigo oomonworking in hot ofgolopon jeer.
1k wons iodoreon eon fiJn surfsoizoon too, on vool plozior
bij onzo club in 1984

woo no: Hoe houdt 1k eon up to date lodenliJst ? Oat daarbiJ

hearten Luykx

in eersto pleats do hulp von do laden z~lf onontboorlijk is,
zal juflie niot vreomd in do oren klinken. Die hulp houdt
naeelijk in dat Jo, conforo Jo rechten on plichton in hot
H.H., bij eon vorhuizing binnon tuoe waken can do secretaris
sohriftelijk eododoling daarvan doot.
Eon antwoord op bovongsnoornde wroag, hoo houdt ik eon
up to date ledenlijst, word nu

,

in hot kader van do efficiency

vorbotering door warkuitbosteding, vorkrogon door mocha—
koling van do computer. ‘lot hulp van Coeo, die zijn usercode
on password tor beschikking steldo, is hot eij golukt al
jullie persoonlijko gegevons in eon filo—tjo to stoppen on
doze in men mum van tijd em to laton zotton in eon lijat
zoals Jullie die iodero keor in tioth—Nows zion staan.

a

Hot spocialo van doze lijet is vol dat or niot uitsluitend
drogo gegovena op steen moor oak son oordool aver do loden.
In óon oogopslag kun Jo zion wio von julllo hooft laten Zion
good met hot meteriaal Os to kunnen goon, on vie or over
do voardigheid beschikt eon trailer achteruit oon garage
in to zetten,achtor eon auto vol to vorstaan.

~-CZ~ H

(~rA)
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Hot heoft Coos on oij oonig uurtjo gokost in hot begin,
on daaroo is hot zo look dot hot gonoegon van hot govool,
el Jo loden met eon peer knoppon to boheorson en ze to
kunnen schrappen of hover nag eon niouwoling toe to voegon,
elloen mij toebehoort, of coot ik zeggon toobehoardo. Want
no 21 moert zal ik secrotaris—af aim, on els vico—socretaris,

6
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Clubcompetitio

Rae gaat hot met do divorso cammismies?

Do bedooling is dot we regelmatig ondorling wedstrijdjee aver
hot hole seizaen veron. Op doze clubcarnpetitiedagen ken ieder—
eon punten verdionon wolko apgotold warden en wio can hot oind
van do campotitie do moosto punton heeft is do clubcomp. kampi—
Den.
We gaan uit van 6 cam~etitiodagon, waarin men moximeel 2 manchos
per deg ken varon. Due ioderoon ken in principe meximaal 12
sanchez veren. Per manc~ ken men eon eantel punten vordionen
nfhankolijk van do pleats on hot santal doelnemers. Aan hot
eind van hot soizaen warden do punton van moximmal 8 manches
apgotold, ala ioeand moor ale 8 govaron hoeft, tollon zijn 8
baste resultoten. (due je haoft niot oltijd to kamen am kampi—
Don to warden). Do Puntontelling wardt nag bekond gomaakt.
Haafddaol is natuuriijk do gozollighoid on iodoroon konnis to
leton mokon met surfwodstrijdon. Hapelijk continuoort doze cam—
potitzo hot succee van do clubkamuiaonschoppon yang jasr,
woaravor iedoroon zoor onthousiast was.
Er wardt gevaron ap do windgliders valgenm hot wedstnijdroglo—
mont van do KNWV. Er wardt op do aangogeven waonsdegmiddagen
govaron vanaf 15.30 uur, iommnd die te last kamt sal waarschijn—
lijk nag wel eon Sancho kunnon varon (ioderoon ken zaals gezogd
maximsal 2 manchom varen op eon dag).
Do biding van do wodstnijden ligt bij do waenmdagmiddagcammismio.
Tat de zamervakentio zijn do valgendo waonmdagmiddagen gopland:
i8 april
9 soi
6 juni
Zet ml dozo dagen in je agenda on we hopon voel doelnemors to
flagon bogrooten.

LOODSCONMISSIE
Doze commimmio haudt zich sinds docombor bezig met do honinnich—
ting van do laodm aan do Kmrpodonkmo plas.
Na onige ruggespraak met hot bomtuur is eon maoi plan apgostold.
Dear in dit plan enigo (ingnijpende) wijzigingen aan do laads
self mooten warden aangobracht, moot eerst nag averbogd wordon
sot hot mpartcontrum alvarens tot prosontatie en uitvoor van eon
definitiof plan avorgogaan kan warden.
Tegon de tijd dat do bodonvorgadering gohoudon wardt sal or wel
moor bokend zijn aver do ontwikkolingon rond do loads.
PL AN K EN B OU W
Sinda 15 fobruari wardt or weer goworkt san do clubpbank. Do vorm
is yang jeer al in do mchuimkorn aongebracht zadot flu bogannon
ken wordon met hot lmminoren on verdere afwerking von do plank.
Do bodoeling im dat do plank voar Pason vamrkboar is. bedoreon
wordt uitgonodigd am eon koor bangs to kamon on to kijkon hoe
hot work vardert. Over hot algemeon wardt or geworkt op Woenm—
dagavond vanaf 7 uur tat uiterlijk halftion in W—laag.
Jo kunt or als valgt komon:

OLO dO
V~CQ(

~rceç~
0310L$.

dOor ts do ~

Nemons do woonsdagmiddagcommiasio,
Rob do Groat.

Rob do Groat

N.E. Hot is vurpl.rc]it Jo cullo~e1ctttttt bij Jo
abs

a
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UITNODIGING IJITNODING UITNODIGING UITNODIGING IJITNODIGING
OPENING SEIZOEN
Eindhaven osart 1984
bloonadag 21 oaart am 15.30 uur zal do opening van hot
weth—aurt—soizaon ploatavinden bij do loads eon do Karpon—

Halbo bedon on danotour(s),

dankom Pbs. Voar al diogonon, die daortae op I jonuari
hiorbij nadigan wij jau uit voar

goon kans tao zogen, is dit d~ gebogenhoid am hun eorsto
teen in hot kaudo water to dapon, am hun eorste aurtboantjos

do joarvorgadoring en A.L.V. van do Eindhovonso Studonten

to ‘trokkon’ an am horniouwd konnia to oaken met do

Windsurf Veroniging “WETH’. Zij vindt ploata op
~ moart a.s.

choreoa van do faeërioko Karpendank, do loads on hot

00 20.00 uur in do nude kantino von hot Spartcontrua.

tintoifrisso water.
Ongetwijfoid hoogtmpunt zal zijn do presontatim on
inwijding van do spikoplintorniouwo zeibon daar weliicht

Do ogonda buidt ala yolgt:

do hoer 3. van don Bosch, hoafd van LV&5.

I

Hot gohool zal andor hot gonat von eon barroi(tjo) pleats—

2. Notubon ALU 20 act 1983

hebbon. Om

±

18.00 our zal or gozomeniijk gogoton warden

.

Opening

3. Ingokomen on uitgogano stukken

bij eon Chinoos ap do flarkt. Daarna sal am 20.00 our

4. Doarvorobagon

do ALU volgon in do Sporthol. Torzijdo zij nag gozogd

5. Expboitatio on bobona 83/84

dat hot mogelijk is reeds op do ALU je cantributie voor

6. Voralag koscammiasio

‘84—’85 to valdoen en die waarschijnlijk

f

65,— sal

bodragon.

7. O&horgo koacommiaaie
8. Bootuurowisaeling

Komt aibon,

9. hlijziging Huiah. Ragbomont
hot boatuur.

(

zie oldera in Woth—Newa

)

10. Bogroting 84/85
11. 8onasmin~ kascamsisais
12. Actir~tciten
13. W.v.t.t,k.
14. Rondvroag
15. Sluiting
Hot bostuursvooratel is ala valgt:

vaorzitter
vico—vaorzitter
aocret~ria
vico—socrataria
ponningoemater
comaissaris
000aiasaria

Lodger V. Vilateron
dillon Jan Withogon
Roob Hoff
Naarton Luykx
Bert Rittor
Rob do Groat
Rob Koll

Ala jo vorhindord bent your ~o ALV oochtig dan eon andes
(bostuurs) lid achrif’tslijk,
tat dan, groaton
ens hot beatuur
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De theorie van het
pbnkzeiUen
We hobben in do voorgaando artikelen ‘an
doze serb do verachiliendo vaarsitaattes
ttitvoerig bekokon. in hot vorigo ntlmmer
zijn we ook at even ingegaan op enkeie
aspocten van hot plank onts’orp en do itt
vtoeden daarvan op hot vaargedrtg. In dii
artikol zttllen we eons ‘vat nader ingaan op
tssee onderdelen van do zoilpiank waarmeo
tog at ‘vat to osperimenteren vail ni. hot
zwaard en do staartvin of skeg.

zal eon ntw opporvtak een dikkore grons
Isag moebrongon (grotore wrijvingsweer
stand) msar Itiordoor otststaan op ptaatsen
wosar do grenstaag moot loslaten’ vaak
veol worvotingon (fig. 2).

door Jr. G. W. Cramer

hot grootste is. Hot aehiorsehip zwaait vor
‘uit do boeht’ atsofhet ;vegsltpt. Hot betere
boehtonwork word pat mogelijk na do sit
vinding van hot owsard: eon vortikasl in
hot w-ater stokend bind dat moestal nog
verstotbaarofintrokbaar, b.v. midschoops
wordt aangobraeho. Hiordoor wordt do
walonveersiand tegon dssarao bewogingen

Voor doze bewoging geidt natrnsrlijk hoo
kloiner hoe boter. Met eon retatief greet
tateroat opperviak van hot zwaard onlstaat
reeds bij eon kleino drift voidoende dwars.
weerstattd om evonwicht to maken met de
windkraeht, komponent Ed.
Samenvattend Iseeft hot zwaard dus alt
fanktio:

stork gekoneentroerol tor plastse van hot
zwaard met alt gevolg eon draaten om hot
punt I. (fig. 6).

a.

Waar eon vtooisiof anchor stroomt is de
dmk in do vloeistof nsittder. tiijvoorbeold
in eon nauwe doorgang tnasen do svat en hot
sohip (fig. 4) zal do stroomsnelheid groot
zijn.

FIG.’

Do funktie van hot zwaard
Om do thoorie hiervan good to begr~pen
mooten sso “at moor weton over hot ont
staan van do watenvoorstand van eon Varondo hoot ofzeiipiank en dat vereist enigo
konnis~ van do stromingsieor van vioei
stotfen We zaiton hiervan cent 3 punten
behandeten.
i. Len aanzieniijk dcci vail do energie die
wij met behuip van ons ioU uit do winds
noiheid verkrijgen svordt bij do vaosrt ver
bruikt voor do vorming van goiven en wer
velingen in dii vorhand over do gotfiveer
atand van con vaartuig en over do driato- of
wervelweerstond. Doze beide brottnen van
weerstand wordon wei samongovat onder
hot bogrip vormwecrstsnd omdat do vorm
van do romp voor hot ontstaan bepalend is.
2. Daarnaast ontstaat en govolge van hot
langs do romp siromende woter nog eon
wrtjvingsweerstanti. Door do z.g. adhoate
bhjven kioine waterdeoltjes aan do onef
fonheden van een romp hangen. Daardoor
ontstaat or bij eon zich door hot water
voorthewegend voorwerp con grenslaag
waar hot ‘valor met eon kicinere snothoid
iangs stroomt.
Hekijko n we eon klein stuloje van do romp
met hot langsstromende waler dan Zion we
i) viak tege n do romp eon taagio dat ten
opziehto van do romp proietiaeh stil staat.
Dit iaagio remt do hewoging van do ernaast
hggende deotties v.00 raf(door kohosie) en
dit gaat zo door tot op eon bepaaide afstand
pat eon gehoet ongestoordo stroming op
treedt.

(rig.

Om do vormssoeratand klein to Itoudon
zoekt nten aitijd naardegoedo ‘stroomlijn’
vorm svaarhij vorming van sservols on got
yen zoveot mogolijk beperkt svorden.
Howeeg maareotss ocn mos doorhet ‘vater;
eon koer in do lengto dohting en eon koer
‘dsvars’, en ole on voti do vorsohittots.
tn do lengto riohting pmaktiseh eon lami
nairo stroming met sseinig woerstand maar
in do dwarariohting storke gotfvorming en
wervots, voorat ala we do aneihoid vergro
ttn. Dit laatsie mode nwe even in gedaoh
ton houden.
Met dit convoudigo oxporimont zijn we
etgenhjk meteon sangoland btj eon bolang
rijke funklie van hot zwaard on hot skegie
van een zoilplank. Door do keuze van hun
vorm goven sse beido eon retatief grote
wostorscoorstand in do dwarsriohting tenvijl
we natuurtijk in do vaarriehting do ‘veerstand zo klein mogelijk zitllen maken. Op
die manier beperken boide de bewoging
dwars op do longte-as van do ptank.de z.g.
drilL
3. V00 rwo nu verder ingaan opde fotnkiie
on working van zsvotard en skog ntoeloo we
nog oen andere botangrijko ‘set van do
stromingsloor nocttaeta. Deze ‘vet loom on’
dat NJ stromonde vloeistofton (en gasson!)
do stottisohe druk kloiner is notarmotte do
stroom snothetd grobor a. en onagekoerd.
Met con eonvoudig osporimetst kitnnott sve
ook dii svee r duidolijk maken. \Vo nomon
eon vol pospier in do ltotnd on blazon preotes
over do bovenkosnt orvan (fig. 3).

rIG 1.

O

to at S.C

.T Rot ste

Zon nette stromittg in iaagies. zonder
worvetingen, (iaminairo stroming) vor000zaakt de wrijvingsweerstand die veei
kleincr is dan in gevatlen waarook wervois
ontstaan
Wrijvingswcerstand on vormweorstand
werken niet onaihankeltjk van etkaar. Zo
boinvioodon eikaar vaak svoderzijds. Zo

worth do lueht sail do ondorziJdo van hot
papier niet boinvlood dan konat hot vet pa
pier omhoog. doordat do luehtdrstk boson
hot papier khmer is (grow atrotmtnelhetd)
dan oronder! Fig. 3.
Btj vtoeisioffon gebourt precios hotzelfde.
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Do druk is hter kiottler dan stoat do andore
kant en hot aehip wordt tegen do wal go
drukt Doze eigensohap hobbon svo siraks
on. nodig ats we vorsohilllendo zsvaard
vornten met etkaar vorgolijkon.

A.

Hot zwaard alt drotaispil

Do ottdst bekendo tntnsportmiddoten op
hot svater waren wasrsohijnlijk hot
hoomstamvlot ott do uitgeholdo boomstatn
kano.
Motoen at heel vorsotsillende vormon met
evenzo vorschittetsdo vaaroigonsohappen
en funktie. Do singe alanke kanodoorklieft
hot svatermet grotere snothoid en vaarl eon
voiste koors. Hij is echter tnoeilijkor Ic na
noes reron. tninder wondhaar.
Do koriere bredero rompvornaen die oat
stondon sit ttet ‘oerviot’ wotren vool send
baarder voorosl ben hot langssohoepso roer
word uilgevondetl - Dit sort ikaal in hel
svater gehangen hInd kotl in eon hook lad
hot langsstromende water gedrostlid voar
don rig. 5).

Door do ttitslotg van tel roe rsvordt hot sva
or dots sings hot ondorzoekw-atorschip
siroosttl osfgobogon. HiethiJ kosn hot waler
van aohtoren siet op do nornaale tnotttior
svegstromon. Erontstaat by. bij roorgovon
naosr aiuurboord tan do hakboordzijde
van bet roer eon ondordrak (grotere
stroo~nstselhoid) en ann stuurboordziJde
eon overdruk. Hei drukv ersehil soroor
zaakt do kraohl N - Do konsponent R daar
van veroorzaakt hot gosvonste wegaoheren
van hot achtorsohip taosar do kant van do
onderdtuk. ten’ ijI do andere komponont
W do tenintende sve rking vo roorzaakt die
allijd hij root-geve n opt roe di. Zott hootjo
met eon vlakke bodem on oen sohorpe
voorkant zal door dii roergeven praktisoh
om do patti S dmsoston. omdat htor d ewa
tenvoerstotnd togen eon dsvsrse bewo ging

Do geringe watorwooratand zosvel in langs
richting ala loodrecht daarop zouden zon
weliswaar maar breder dan con kano tot—
‘viii do bodem vlak is overdo hole svatodijn
(dus ook aan do voorkant).
Do geringo watorweerstand zowei in lang
sriehting alt loodroeht daarop zouden zon
vaartuig op do nonnaio manier onbo
atuurbaar makon. Do oplossing zai iedo
reen sit hot voorgaando nu wet duidotijk
zijn: we brongen eon midzwaard nan. Tor
plaatso daarvan is or nu ‘veer eon groto
weorstand togen eike dwarsbewoging. Do
zeiipiank draait gonlakkelijker dan welk
ander vaartttig ook em zijn draaisptl: let
zwaard.
(En daarbij maakt hot goon veraehil dat we
do zoilplank niet via con roer maar door
eon verptaataing van hot zoitpttnt hottu
ron). Hot zwaard maakl do zotiptank be
sluurbaar.

B. I-let zwaard ter beperking
van do drift
Do twee fttnktio van hot zwaord (waar
meestai hot eerate nan wordt gedaeht) is
hot versehaffen van eon groto weeratand
togen eon dwarse beweging van do plank in
zn geheet, waardoor het mogetijk wordt
met goringe drift togon do wind in to krui
Sen. In hot oorsto amikei (nr. I 979) heb
ben we at gezien dat voor hot ontttaan van
do weerstandkomponont t°wd aitlid eon
boweging in do dwarariehting nodig is (rig.
7).

Do voorztjde van hot zwaard kdjgt bovon.
dion eon bopaatdo bolting naarachteron om
hot waterook in hot vertikale vlakoptimaal
to laten tangs stromon. Zowol profiol alt
holhngahook oijn overigens nooit optimaal
ondor alto omstandighodon. Eon storm
zsvaard oat bij voorkour wat thinner kttnnon
zijn en eon storkoro holling hobbon. yank
wordt do vorm van hot zwaard mode be
paald doorhot foit dat men bet vorstolbaar.
inklapbaar,kantolbaarenz. heeftgomaakt.
Enkolevoorbeotdonzijn inrig. lagogovon.

Boatuurbaotr makon van do zeilplank
door hot stork koneontroren van do
dwarsweerstand tor plaatso van hot
zsvaard.
b. Beperken van do drift door hot veroor
oaken van eon rolatief groto dwara
weersiand in vergelijking met do Wa
tonveerstand in do Iangsriehting.
C. Hoewol goon primaire funktie: hot
zsvaard gooft ann do plank zijn stabiti
teit togen kantelon. (Zolang or goon
sterke hydrodynamisehe krachten op
gaan werken.
Doze ontttaan bij grotoro snoihoden on
svordon vordorop nog bosproken).

s—S.

.‘~.7~”

cit

cw-- tab.

C. Do vorm van hot zwaard
Voor boide hoofdfankties van hot zwaard
is eon redelijk greet lateraaioppervlak nodig. Dit kan in prinetpo zowol wordon be.
reikt dooreen smal on diepstekend zsvaard
ala door con broder, mitider diop
oxemplaar met hotzolfdo oppervlak (rig.
8).

0. antS asts

~L’5
Fis. 5

a. Stookzsvaard dat evt. hoger of lager is
in to atellon. Hot boven do plank ttitstokend
deol is org onhandig.

Do goode bestttarbaarheid is hot meost go
baat bij oploss ing a) omdat dit eon ideate
draaispit vormi. Dc svoorstand in do vaar
riehttng is meestal ‘vat grotor dan van hot
brodo zwaard. Eon andor nadoet van hot
amatlo diepe zwaard zutten we vordorop
nog bosprekon. Voor alto zwaardvormen
gotdt dat eon good atroomlijnprofiol en eon
glad oppervtitk nodig zijn voor eon zo go
ring mogelijke vaanvoorstand. Do finish
van hot opporviak mag eohtor nooll svalor
afstotend gomaakt wordon. omdat dit do
vorming van laehthetlotjos on daardoor
worvelingon in do hand workt. Eon good
proriet is rond van voren, hooft do grootste
dikto op ongeveer t13 van do voorkant en
loop spita naar aehioron leo (rig. 9).

b. Klapzwaard. Hot tatontalpunt hgt in de
teruggekanteldo polities hoger on moor
naar aehtoron.
C.

Hiorbij kunnon we nog opmerkon dat atloon in geval a) do poetic van hot laternal
oppervlak vèrandord kan worden waarbij
metoon hot lateraalpunt hoger of lager
komt to liggon. Hot vorkloinon van hot late
raalopporvlak kan nuttig zijn bij hardere
wind omdat we gozion hobbon dat bij gm
tore snelhodon do dwarsweerstand toe
neomt. (Donk san hot exporimont met hot
met). We kunnen bij grotere snelhodon dut
met eon kleiner laterani vtak too en dat
vormindert dan tevent do weemstand in do
vaarrichting. fleter dan do veratelbare
zwaardon is echter eon apart atorm
zwaardjo dat moor optimaal kan wordon
gomaakt.

Fits

Dp doze manior wet-do hot boste eon laminairo aoroming tn stand gehoudon met mi
nimale wervolvorming aan do achtorkant.
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Kantolzwaard.

d. Hot zwaard van Robby Naith bij zijn
‘jumping’ - Hot latoraalpunt wordt ver naar
achtoron vorplaatst. Nierdoor moot ook
hot zoilpunt verder naar achteren komon
waardoor hij zolf steeds ver aehterop do
plank kan blijven.

-

F 1w

is,.

-

De theorie van het pbnkzeikn

Len belangrijk punt in verband met de
vaarsnethcid groter wordt. In (cite zijn dc
norm van bet zwaard is dat we bet Intermithydro-dynamisehe kraehten at gauw vete
punt ermee kunnen verptaatsen. Ook dii is
maten groterdan de seatisehe kmehtcn (fig.
in fig. ID goed Ic zien. Gaan we bet ktap
12).
zwaard van fig. lOb by. bij harde wind
kanielen van 90 naar by. 3O~ dan worth
bet lateraatpunt daarbij oak verpIaatst en
wet nnar aebteren. Die is ices om even over
door IC denken. Dij hardere wind wordi de
mast in bet algemeen meer naar loef ge
trokken (Itangen!). Het zeilpunt komt dun
ook meer naar loef waardoor de plank
minder loefgierig worth. (DII in tegenslel
ting overigens tot zeilboten met vaste mast
die naar li~ gaan helten en daardoor
Ioefgieriger wordenD. Dun bij hardere
wind is een zeilptank at minder loefgierig
en ml versterken we deze tendens nog door
Konktuaie: een diepstekend zsvaard zat bij
verpiaatsing van bet tateraatpune naar
grotere anelheden cen plank gemakketijk
aebteren. Hee is seer de vraag ofelit attiid
taten kenteren. Len korter stormzwaard
gunseig uitwerke; missehien mitten son
verminderd de kenlerneiging aanzientijk.
mige zwaardere zeilers doordat Se verder
Waarom dan nu nice hctemaat voor een
naar aebteren op de plank moeten gaan
breed en ondiep zsvaard gekozen?
staan de spiegel cc veel in bet water duwen
Laten we voorop stetlen dat by. de ~IC 39
‘vat seerk remmend kan werken.
(V-bodcm plank van Ten Cate) zon
In zon gevat zou een apare atormzwaard
zwaardvorm itnderdaad heeft, maar bet
weer een gunatiger lateraalpunt positie
btijft een kompromis omdae de wendbaar
kunnen geven. Overigens tossen tom
heid (draaispit) theoretiseh ongunseiger is.
mige fabrikaneen bet eveneuele pro
en we verder bij hardere wind nu eenmaat
bteem op door meerdere masivoetbeves
met een wae minder groat Iateraatvtak nit
iigingspunien ann te brengen. Oak de
kunnen.
hoogte van bet tateraalpunt is betangtjjk
En dat verminderd de iotate waeerweer
en hiermee komen we dan bij de keuze
stand weer. eJit bet vootgaande volge ver
tussen smal en diep of breed en ondiep.
der zonder nicer dan oak Hj cen ktap
We hebben at besproken hoc de dwar
zwaard ofgedeeteel~k intrckbaarzsvaard de
swerkende komponene van de windk-raebe
kentemeiging bij eeruggektapt ofingetrok
Fd en de komponene Fwd van de water
ken zwaard sterk gereduceerd wordt.
weerstane] samen een kantetkoppel op de
Wie overigens alien gmag can den tijve wit
plank veroorzaken (fig. II).
ondervinden alvorens de iheoric te gelo
yen moet bet zwaard maar ccna op de wal
Iaten liggen. Wanneer we op bet board
eta. as.
klimmen merken we at dat bee veet onsta
hider is. Searten zonder zwaard is at een
bete betevenis, Bij bet varen met ruime
wind of voor de wind btijke bet board zieh
veet rusiiger en stabicter te gedragen son
Pd
der zwaard. Maar nu moeten we op cen
gegeven moment ‘veer terug kruisen! Dc
h
enige mogetijkheiel sat btijken cc zijn om de
plank can tocfzijde diep in bet water Ic
dmkken waardoor wcer voldoende nsa
terwecratand in de dwarsriehtingonestaae
zodat tegen de wind in kruisen ook sander
zwaard mogetijk is!
Dc grootte hiervan is aflmanketijk van de
Oak erg leerzaam is bet om bet zwaard
afatand tuesen beide krachien. Dii een diep
cens aebterste voren in de zwaardkast cc
stekend zwaard is tie afstand H groter en
ptaaisen. (Den ik de enige die bet per ver
hiermee nok hee kantelmoment. Hier komt giasing wet cent gedaan heb?). Afgezicn
cebter nog iets beet betangdjkers bij. Ten
van
de
praktieche
ombedwingbare
gevotge van de drift beweegt een plank
tocfgierigheid valt ook de sterk vergrote
meestat niet zuiver in de tengterieheing nvatcnveerstand in de vaarricheing op: je
door bet water. Het water atroomi daar komt nauwctijka weg! Die itlustreeri dun
door sehuin tangs bet zwaard en erontstaai
ook heel fraai bet betang van een goed
ann toefzijde een onderdnik (grotere
stroomtijnprofiet.
stroomsne(heid) in bet wateren aan lijzijde
een os’erdnnk. Die drukveraehit veroor.
Tenstoete nag cen enkete opmcrking over
zaake de hydro-dynamisehe kraetsten op de seaarevin ofskegwant ‘vat isdit cigentijk
bee zwaard die bet statiache kanietmoment anders dan een klein vase zwaardje san de
nog versterken en wel des Cc fleer naar achierkane. Do skeg vergrooe bet totale
mace bet zwaard dieper steekt en de
taeeraatvtak en dus de waIcrweeratand In
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de dwarsriehting, maar de eigentijke funktie is bee vergroeen van de koersstabititett.
Die betekene dna eigcntijk dat de wend
baarheid erdoor beperke worde, echter at.
teen in die mate dat den at Ic and draaicn
e.g.v. ktcine va riasies in windkmehe en
windriehting worth voorkomen. Toch is
svat eaperimcnteren met de grantee van de
staarivin vaak de mocite waard en noorat
voor freeseyte-werte worde vaak met in
gekorte of hctcmaat zondcrstaartvingeva
ren. Dc TC 36 van Ten Cate is sour zover
ik weet de enige plank die gekonatreteerd is
zonder staarsvin. Dc nodige koersvastheid
van dccc plank mom dus op een andere
manier zijn verkregen en dit a b.v. moge
lijk door ccn gcsehikt ontwerp van bet on
derwatcrschip en de vorm van het
zwaard.

WETH gaat bowlen
Donderdag 23 februari was bet weer tijd voor do traditionele
Ongeveer 15 man/yr. kwaaen bun kunsten aan bet talrijke publiek
tonen. Omdat men tnens wel eons wat andera wil word dose avand
een nieuw spel geapeeld, hot Piramide—Dawlen.
Hierbij moesten or 2 anal 10 kegels, 3 nan’ 9 kegels enz.. tot
10 maal I kegel omgegoait warden

Let leuke hiervan wag dnt eon

hnge warp goon goode, en eon lage goen slechto hoeft te zijrt.
Sleehte spelers werden dug nauwolijks waargenotnen (helaas ant
brak aan de basis van de piramide eon nj zeperda).
Hot spel sloeg so ann dat iedereen nan de eerate slijtageslag
(de tijd woarin do piramide gevaald werd was bepalend, niet het
mantal worpen, haastwerk dus) eon tweede wilde toevoegen.
Do direktie bezweek voor onse eis am extra speeltijd.
Al wat bedrevender werd do tweede rondo in men nag hager tempo
afgewerkt. Hierna valgde do pnijmuitreiking. Het feit dat er
twee randen met versehillende winnaora gespeeld waren bozargde
onze organisatie nag hot probleem dat sleehts één prijs be—
schikbaar was. )3it word apgelast door die siapelweg man do
aerate winnaars toe to kennen, die vervolgens so goed waren am
iedereen van bun pnijs mee te laten

‘genieten”.

(Kaffiekaatje, sjokomel met alkahol)?t’?
Tot slot werd zoals dat na eon gealaagde avand hoart,de stnijd
nabeschouwd bij een koel g1aa bier in het Wilhelnairna cafe.

[a

ARNO
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Afdeling der
Werktuigbouwkun~~

BED AN K T

Groep Fabdeks- en apparatenbouw voor do procosindusffie
We willen Wim van Rootselaar bedanken voor al het baanbrekende
werk dat hij voor WETH en WETH—news heeft geduan. Hij was eon

D.

belangrijk deel van de motor die WETH draaiende hield.

Zonder een volledige karakterschots te goven kun je stellen dat
hot met Wim good werken en good lol oaken was. Verder stond Wim
geregeld op do surfplank en dat kan Jo niet van iedor lid van
WETH

zeggen!

we wensen Jo nog veol succes toe in je vordere leven en hopen
Jo nog eons bij een of andere WETH—activiteit to mien1

Be REDAKTIE
Tochnischo Hogeschool Eindhoven

U ITNODIGING

Wia van Rootsolaar hoopt op ~..~~Th_2984 zijn INGENIEUESDIPLOMA

Garage

to ontvangen uit hande van zijn afstudeerhoogleraar
Prof. Ir. J.K. Niouwonhuizon.
Wim nodigt ieder WETH—lid voor doze plechtigheid en aansluitende
recoptie uit.
Plasts: Auditorium THE
Tijd

2 april 1984, i6.oo uur

1;

De club heeft voorlopig oen garage gehuurd voor plankenstalling,
en bouwruimte. Ala het een succes wordt (voldoende bolangetelling)
dan Sal de huur gecontinuoord worden. Elk lid van do club kan eon
plaats huron in de garage en eventueel gebruiken ale bouwruimte.
Be garage is gologen achter eon studentenhuis aan do Eoschdijk
(bij hot Marconiploin) het ligt dus niet direkt aan do weg.
Os de belangstelling to poilen vragen we iederoen hot bestuur
to laten weten ala Jo eon plaats wilt huron, ook als Jo dit pas
in de nabije toekornst wilt doen.
Voor nadere informatio: Rob do Groot
tel: 040—454479

Cm onig idee to krijgen waar Wim hot laatsto jaar heeft rondge—
zworven hebben we r,r.ver1staand plaatje bijgovoegd.
BE RED.u{T:s
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CONCEPT VOORJAARSACENDA WETS stand 15-2—84
Op de woensdagmiddag sun voorlopig tot de zosorvakantie do
volgende activiteiten gepland;
21 maart
27 mei

Seizoensopening
Atlon
WETS — Okawa

iS april
9 mel
Club competitiewedstrijden vanaf 15.30 uur
6 juni
Over de seizoensopening lezen jullie elders seer; de atlon
van WETS en Okawa Is een gezamelijke activiteit van doze twee
verenigingen, nadere bijzonderheden krijgen jullie te zijner
tijd.
Dit jam!’ willen we voor Set eerst een clubcompetitie houden
i.p.v. de vorig jaar mislukte laddercompetitie.
Lees voor nadere bijzonderheden Set aparte stukje “clubcompe—
title”.

We
17/18
woe 21
we 24/25
28/29/30

art.
mrt.
art.
mrt.

we
31/i
woe 4

apr.
apr.

7/8
i4/i5

apr.
apr.

5/6

In Set komende seizoên gaat WETS weer enkele surffestijnen

apr.
apr.
apr.

mci

mel
mel
mel

23

mel

26/27
31

mel
mei
juni

organiseren. Elders in dit blad prijkt de agenda. flier staan
ook andere sctiviteiten op vermeld.
Set aanmelden voor de diverae gebeurtenissen verdient enige

In Eindhoven zijn verschillende invallers voor de organisatie
van Set een en ander. One invallers zijn bij ieder agendapunt
vermeld, San— en afmelden bij hen.
In het bijzonder wil 1k de aandacht vestigen op het zornerkamp
Ook dit jaar willen we weer ergens met een grote, gezellige
groep WETH—ers do zoservakantie doorbrengen. Een combinatie van

WETS—fondue
~

pleats

we

woe 6

bepalon

Zomerkamp:

2s~22s_~!r~

Dit is gepland in de periode van half juli tot
half augustus (2,3 of 4 weken). Over de preciese
datum en pleats van beatemming sal overleg ge—
pleegd worden met de belangstellenden. Deze
kunnen contact opnesen met Bob Koll of Willem
Jan Withagen.

toch goed! Interesse? Laat jets van je Soren!
Ook blijft Set mogelijk om extra weekenden in te lassen. Plotse—
~Sevuge_neiging_tot_surfen1t kunnen we dus

acuut verhelpen.

nob <cii.
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no9

~asen
Lan~weekend(inc1. Koninginnedsg)Beets.
~rganisatie en aanmelden: Rob Koll tterug
uit Brusael)
weekend met onze s2!j~!!g!~. ~2~2!~
We bezoeken een hunner surfstekjes.
Organisatie en aanmelden: Rob Koll
Kan zijn dat Set verplaatat wordt naar 12/13 mel.
Coapetitie
Surfrust of Eolus weekend
Een ~kawa toertocbt wordt gekoppeld met een
WETS—weekend.
Plaats: Loosdrechtse Plassen
In samenwerking met Ottawa wordt eon Atlon
georganiseerd. Of Set een mono—,di—, tn—,
quatr—, pent—,.. .a€on
wordt is nog niet be—
kend.
Organisatie: Rob Koll
van alle semesters
Hemelvaart, Surfsafari op Beekse Bergen.

“Beets—weer”, “Wanhoperveenvolk” en b.v. Zuid Frankrijk, klinkt

linge aanvallen van

!, 20.00 uur

Organisatie en aanmelden; Cees de Lange
woe iS
we 21/22
we 27t/m 30

woe 9
we
12/13
we
19/20

aandacht. Door aijn tijdelijke afwezigheid.

15,30 uur,

Surf teamzeilwedstrijd, Tilburg
aanmeldenE Willem Jan

organisatie en aanmelden:Rob de Groot
we
we

we

“KOLLDEB”

9r!~~s!~.

19

EXPLOITATIE’83, ‘84

NS
Brandingsurfers mogen dit
jaar 80.000 gulden verdelen
SNEEIc 7 feb. — Hot bureau
Sails Promotion organisoert dozt
50mm eon achltal profonalonolt
wodstrijdcn voer brandingaurfors.
Bij elko wodstrijd hebben do dccl
lOG-DO gulden to vordt
Ion. Hot circuit sal van eind april
tot september zijn boslag htbbcn
in Nedonland on Bolgit en is soon
namolijk soon do nationalo bran
dingaurfors bodoeld.
Hot bureau uk Snook, dot rich
oinds owet en con halfjaar met do
wateraport botighoosdo, orgaiti
aeordt in okoobtr song jam- al do
finale van do Worldcup bran
dingsurfen in Sehovoningon. Dat
word door do aanwczighoid van
liondosizondon cooaehouwors eon
doorslaand auecos. Om dam-op
voort to borduroo l,eoft bet boo
roau nu bet plan soon hot oiouw
“profcincuit” ontwikkeld, mot ala
sluitaluk waarsohijnlijk opnieuw
do finalo van hot wonoldkam
ploonsehap.

plaatavindt is bet veer bet publitk
gemakkolijk to volgon.”
Do gr&o trokploistor song jamwas
woroldkampioon
Robby
Naials uit Hawaii. Van dor Valk
betwijfolt of die ook aan hot Nt
dorlandso circuit sal doolntmon.
Do wodstrijdon run in oeratt in
atantie voor do Nodenlandao star
tons btdoold, die blijkona do fina
Ie song jam- em forte achterstand
op do buitenlas,dne toppers haddon. Zij kunnrn in do aclit bran
dingwedatrijdtn do nodigt trystring opdoon on daarnaaal eon aar
dig zakeontjo opatrijkon.

Do iotootic is om van hot aurf
circuit eon meorjarig ovonomont
so makon. Diroetoun Rudi van do
yolk van Sailo Promotion: “Door
do aponaoning van eon twont,gtal
impertoura van surfplankon ligt
hot beginkapitoal voor dii jaar al
op tafol. Maar wo hobbon in pnin
cipo al afaprakon voor vorschoidc
no jaron gomaako. Do finale vonig
jaar in Schtveningon bolokondo
oon ononmo doorbraak van hot
brandingaurfon bij hot Noder
andao publiok. Hot is do nicest
%pcctaculaire tok van do ourlaport.
En omdat hot vlak ondor do kost

Contributie

f. 2215,——

Sweater/T—shirts

f-

Adntinintratie

fl

Crediteuren

f.

Advertenties

f.

169,——

Evenennenten

f.

386,20

Donatie

f.

Diversen

fl

25,——

Stickers

f.

262,30

222,43

Clubblod

f

535,91

Diverseaankopen
Verzekeringen

f.
r.

i88,4O

Sweater/P—shirts
llateriaal/onderh.plaoaken

£.

f.

307,85
148,24

Kamer v. Koophandel

f,

58,50

Overkoepelende org.

f.

32,50

380,——
440.01

f. 3282,44
Neg

Saldo

~.

366,12

71,35

Hateriaal zelfb. plank

f

35,90

Trailer

1.

Reiskosten Nester

f.

99,73
35,——

Faciliteiten zelfbouw

f.

232,39

Garage

f.

Go,—

Canipeerspullen

f.

250,——

Fete’s

f.

71,10

Afschrijvingen

fl

369,20

Diversen

f.

105,55

f3G48,56

20

229,44

f. 3648,56
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HUISHOUDELIJK REGLEHENT VAN

E.S.W.V.

“

WETH

LIOMAATS CHAP
Artikol 1
1. Eon iedor, die lid wenst te wordon van ‘WETH” kan eon verzoek
daartoe indienen bij bet bestuor. Ala zijn aanvrage door bet
bestuur wordt geacceptoerd, botaalt bet aspirant—lid do
contributie Ban de penningmeester en goof t twee pasfoto’s Ban
hem. Na ontvangst van contributie en foto’s wotrdt eon lid—
maatschapskaart afgegeven. Pas als men in bet bezit is van oen
geldige lidmaatschapskaart kan men, via bet sportcentrum of via
het bestuur gebruik makon van door do veroniging ter beschikking
gesteld materiaal.
2. Door zljn toetreden tot de E.S.W.V. ‘WETH’ onderworpt ioder lid
zich aan de statuten en bet huishoudolijk reglement en alle andero
bopalingom van de vereniging, alsmede wijaigingen, die hierin
zullen worden aangebracht.
3. Dc leden hebben op vortoon van de lidmaatschapskaart toegang tot
alle door de vereniging goorganiseerdo evenementon.
4. Do loden botalem jaarlijks oen contributie, waarvan de hoogte
bepaald wordt op do A.L.V., op voorstel van bet bestuur.
5. Do loden zijn vorplicht binnen eon tormijn van twee weken Ban
do secrotaris van de vereniging schriftolijk van adreswijziging te
doen.
6. Modedelingen en andore stukken, toegozonden Ban van hen bij do
secretaris bokende adrosson zijn voor de loden bindend.
7. Elk lid diemt in bet bezit te zijn van een sportkaart van do
T.H.E. Voordat eon lidmaatschapskaart wordt afgegevon, dient dit
door bet bestuur to worden gecontroleord.
DEWIER VAN MATERIAAL
Artikol 2
1. Elk lid is verplicht zich te houden Ban bet door bet bestuur vast—
gostelde bebeerssysteom van veronigingsmateriaal.
2. Loden, die een clubplank uit de loods helen, béhoron plank, giek,
zeil en mast te controleren op eventuele schade en dit to noteren
in bet logbook 1111 Gebeurt dit niot dan is bet betroffende lid
zolf verantwoordelijk voor geconstateerdo schado.
3. Leden, die schade voroorzakon Ban clubmateriaal of dearvoor ver—
antwoordelijk zijn, zorgen zelf, in overleg met de matoriaal—
commissaris of de materiaalcommissie voor bet horstel van
de schade.
4. Ret bestuur kan loden aanwijzen welko zolfstandig van eon
surf plank gebruik mogen maken, tijdens weekoinden of andere
door bet bestuur te bepalen tijdstippen.
Net betreffende lid betaalt Ban eon bostuurslid of eon ander
door bet bestuor aangewozen lid, bij bet afhalen van do
sleutel van de betroffende plank, eon borgsom van fl 100,——,
hetwelk bedrag overeonkoat met bet eigen risico van do
verzokoring van de surfplanken. Als ma bet terugbrongen van
de plank geen schade blijkt to zijm ontstaan, krijgt bet
lid do betaalde fl 100,— terug.
Hot bestuur goeft bedoelde toestemming vooraf, Ban O~ elke
niouw uitgobrachte ledenlijst.
5. Ret bostuur kan loden aanwijzon welke zelfstandig van de
clubtrailer gebruik mogen maken op door hot bestuur to bepalen
tijdstippen.
Bij hot afhelon van do sleutel van do trailer wordt eveneens
fl 100,— borgsom afgodragon door bet lid.
Hot gebruik van de trailer is volledig voor verantwoording
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van bet lid, dat do trailer leent.
( Dus: bokeuringen, vorzokering, wegenbelasting ).
6. Hot meenenen of gobruik maken van matoriaal von WITH buiton
do Karpendonkso plas of hot clubterrein daarbij is beslist
NIET toegestaan, zondor voorafgaande toestemming van bet bestuur
en afdracht van do in lid 4 en 5 vermelde borgsom.
HET BESTOUR
Artikel 3.
1. Hot bostuur wordt als zodanig op do A.L.V. in functie gokozen.
2. Indien 2/3 godoelto van de bestuurslodon van Boning ~5 dat eon
van do bostuursledon door nalatighoid dient at te troden, moot
hot botreffendo bestuurslid aftreden.
3. Do secrotaris notuloert do A.L.V., zorgt, dat do loden tijdig ter
vergodoring bijoon geroepon worden en voert alle correspondentio
van do veroniging. Voorts houdt hij bet lodonrogister bij en
is hij verplicht eon copie to houden van allo stukken die van
do voreniging uitgaan.
4. De ponningmeostor boheort do golden van do voreniging en zorgt
voor do inning van donatios, contributios en andoro vordoringon.
Hij tracht ervoor to zorgon dat hij geon grotere bodragen dan
F 200,—— in kas hooft. Net meerdero wordt gestort op do giro—
of bankrekoning van do veroniging. Op doze rokening tracht hij
eon maximum bodrag van F 500,—— Ban to houdon. Hot moordoro
wordt gestort op eon goschikte renterokening.
5. Do bovoogdhedon on vorplichtingen van iedor dor bostuursledon
wordon, met inachtnoming van do bopalingon van do statuten on
van dit rogloment, door bet bostuur vastgosteld.
6. Hot bostuur vorgadort zo dikwijls als do voorzittor of do moordor—
hold van hot bostuur dit nodig acht.
7. Hot bostuur kan rochtsgoldigo bosluiton nemen indiom hot in
moerdorheid aanwozig is, na daartoo bohoorlijk en tijdig door of
vanwogo do socretaris ondor vormelding der agenda to zijn
opgoroopon.
DONATIES EN VERGOEDINGEN
Artikol 4.
1. Bestuurslodon en andoro door bet bostuur to bopalon functio—
narisson ontvangon eon vergoeding van door hon voor WETH
gomaakte koston voorzovor zij voortvlooion uit do opvolging
van eon bestuursbesluit of bosluit van do A.L.V.
2. Hot belonon van loden voor verleondo dionsten Ban WETH of Ban
loden van WETH is niot toogostaan.
3. Doklaraties wordon bij do ponningmeester ingodiond met eon
lovoranciersbon of botalingsbowijs on wol binnen eon maand,
nadat do uitgaven zijn godaan. Over later ingodiendo doklaratios
boslist hot bostuur of en wannoer botaling zal plaatsvindon.
Over do rodelijkhoid van alle deklaratios boslist bet bostuur.
4. Hot bostuur stolt voor autokostenvorgooding eon bodrag per
goroden kilometer vast.
STATUTEN
Artikel 5
1. Hot in artikol 4, sub Ic van do statuten gonoende bedrag, wat
minimaal door donatours moot wordon betaald, wordt vastgosteld
op F 25,——.
2. Hot in artikel 17, sub 4b van de statuten gonoomdo bodrag, dat
zondor toostoojoing van do A.L.V. door bet bestuur kan worden
bosteod wordt vastgostold op F 2500,——.
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MAI{T/LEDENLIJST
DATE & TIME PRINTED: WEDNESDAY, FEBRUARy 22, 1984
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12:18:05.

LEDENLIJST EIMDHOVENSE STUDENTEN WINDSURF VERENIGING OP INAART 1984
Naam

Adres

Marcel Baggen
Wouter Beck
Jeroen Bnokeimann
Baptiest Coopmans
Rob.v. Dorp
Zepbyr Droog
Peter v/d Eijnden
Amp Eversdijk
Rob. de Groot
Roe-i Hoff
Rene Hoogendoorn
Ad van Kessel
Rob Koli
Coen Konings
Pail Koopman
Johan Kortas
Cees de Lange
Naarten tuykx
Ed-Nonchen
Dim Mureau
Bert Flitter
Wim van Rootseiaar
Thijs Roland
Ignaas Scholten
Hank van Tuyl
Ludger v. Vilsteren
Leon Vinken
Sohan Volmer
An.toon Westervoort
Roel Westhoff
van Wijck
Wi-llem Jan Withagen
Sandra Zuidema

Postc. Plaats Tel. Ceb.Dat.

lcroonstraat 3
Th. a Kempislaan 50
Verwerstraat 117
Noordbrabantlaan 28
Nieuwstraat 38
ICruidenhof 30
Kettingstraat 30
Amperestraat 114
Boschdijk 337
Severeind 5
J. Boschlaan 192
Breukeisestr 28
Bosheide 67
Ailersma 147
Sonseweg 3
Nieuwstraat 38
Willemstraat 97
Cestelsestraat 156
Catharinastraat 48
Hemeirijken 20
Nieuwstraat 38
A. v. Nassaustr. 13
Boutenslaan 24
Havenstaat Ia
PrW.Aiexanderstr 31
Sint Servaasweg 28
Kroonstraat 19
Wolvendijk 2
Tongelresestr. 58a
A. v. Anhaltstr. 28
Heydaalweg 4
C. Bloemaertst. 42
Aalsterweg 132e

Ehv
Red
Vel

Boxtel ( Kengetal 04116
Eindhoven
Redel C ICengetal 04199
Veldhoven

Lao

Landgraaf C Kengetal 045

Box

*

+

-t

=

5632
5643
5612
5651
5611
5632
5611
5621
5621
5502
5613
5281
6391
5655
5632
5611
5616
5615
5611
5612
5611
5616
5615
5611
5321
5614
5632
5631
5611
5616
5616
5622
5615

Nag in bet weekend een plank meenemen.
Nag met de aanhanger rijden.
tt&~n~
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Dx
NV
EB
LK

DB

thy
Ehv
Ehv
Ehv
Ehv
Ehv
Ehv
Ehv
Ehv
Vel
Ehv
BOX
Lan
thy
Ehv
Ehv
thy
Ehv
Ehv
Ehv
Ehv

MD
RD
AP
lA
PW
GD
RD
CL
CD
NA
DB
CG
LK
SD
LD
OB
BC thy
CX Ehv
VE Ehv
SB Fled
CD Ehv
DX thy
AD thy
VIC Ehv
BH Ehv
SV Ehv
ED Ehy
CJ Ehv

422999 D31259
121009 311061
439934 300963
525334 090265
442060 05D361
429558 120757
124159 121160
450711 020262
454479 291161
535417 281061
434370 D40459
72629 061063
310295 030461
520671 200361
261160
642060 030658
523767 140948
520821 010163
431721 070964
431829 121160
442060
518878 280959
111851 050163
121869 030361
2072
122301 031259
427893 240359
811388 040661
112327 300559
514370 020959
520394 010160
451132 080860
118101 181160

*
*
*+
*
*
*
*

*+
*+
*
*

*+
*+
*
*

NVT

okawa
nieuws

Hot heeft even moeton duron, aaar flu is hot dan toch zovor:
eon
Vanwego do overziehtolijkhoid is hot Okawa—deol in een ape—
cialo katern geplaatst.
Eon duidolijke vor,a van samonworking duo, eon soort verbinto—
nis tussen twoo clubs watersportliefhebbers. Van verschillondo
“bloodgroepen” woliswaar, soar wie weet wordt hot onderochoid
dat nu nog no duidolijk in do vormgoving van dit nummor gesya—
boliseerd wordt, in do tookoost wel seer diffuus.
In hot docembornummer van ‘kano—sport”, hot twoomaandelijkso
inforaatioblad van do noderlandse kanobond word niet zonder
opluchting gekonstatoerd dat do belangstolling voor hot kanoon
niet so stormachtig groeit ala die voor hot plankzoilon.
Hoe kan dat nu, vraag je Jo af, torwijl de sport promotio juist
do laatsto jaron niet van do lucht is, klinkt zo’n uitspraak
toch vreemd in do oren.
Moor indordaad, hot is niot son leuk vooruitzicht cm ovor eon
poar jaar in eon soort file of ala eon schooltjo guppon do
Lesso, Nsas of Domsol to moeton afvaron.
Zo vor sal hot duo niot komen, tonainsto niot zolang or goon
snort Gorard Nijboer of Bottino Vriesekoop van do kanosport
sal opstaan, wiens atralondo sportiove voorbeold iodoroon doot
bosoffon dot —in dit goval— kano~n de hoogato vora van gonot,
zolfvorworkolijking on noom moor op
is.
Na eon poor klappon met do peddel bij hot kanopolo~n of, blauw
aangelopon, fla do zeado aislukto oskimokeorpoging ben jo buns
al van hot tegondeel ovortuigd. En ala jo 5055 plankzoilers tien—
tallen sinuton ziot zaoogon om hot, ondanks allo kap riolen tóch
oagoklapto on son hot water vastgeplakto soil ovoroind to krijgen
dan is or soar êên konklusio mogelijk:
Do ware Surfers on Kano~ra sullen ovorblijven on zij
sullen olkaar weton to vindon.
Laton we hopen niet alleen op of in hot watort
Gup
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DL START
OKMIA hoeft ]Iaur oersto bus tuurswLssol lug achIer do rug.
En em Ii,url ijk

Is so ‘n gol,ourt.cnis niot Icompleot wannoer

or clot al of’ ijiut Icrit loch wonit.

teruLLohI flit op do

aktivitoiton vail hot afgosloten bostuursjaar.
Zephyr Oreog viol ais scheidond veorsitter do our to
to ,~,ev u:, op
0
tartlOri nlt~ Veil Chaos.

heurt zijn visio

“Op 26 ekteber 198? zijn we epçericht met mis deel eon vereniging
op te beuwen, die zewel,de kanetoerdor mis do wedstrijdvaarder aan
zijn trekken laat kemen. We hebben ens daarbij gericht, veer bet
tooren op woekenden en dagtrips in do orngeving van Eindheven,
veer do Ceapetitievaarder op kanepole.
Na do oprichting hadden we 19 loden op papier C-’- 5 konden or
kane~n)’geen boten, or was heefdeiijke aansprakelijkheid veer elk
bostuurslid ‘geon huisvesting of epslagruimte. Laat staan kieed—

~s~--~
~

.s~Q,rr
-

~
-~

.

-

-

ruimte of andero veorzieningen.
Begennen is in december ‘83 met do beuw van beten, hetgeen megolijk

--

~----

gemaakt werd deer do Sectie Sport. Not do Sectie is vervoigens eon
bruikleen evereenkeast gesleten veer het verdere gebruik van de
beten. Be beten kunnen gebruikt werden veer zewel hot kanopole
mis veer kleine teertechten.
Vervelgens is do aansprakelijkheid van do bostuursloden gedekt
deer bokrachtiging van statuten deer do notaris C+ juli ‘83).
Reeds veer die tijd waren vole enderhandelingen gaande, betref—

In zijn speech fl0t Zephyr zich tevredon uit ever do talrijke

fende do huisvesting van enze kane’s, met waterspertvereniging

aktiviteiten die in hot oorste clubjaar waren goorganisoerd.

Beatrix, Thfla en de Sectie Sport. Ooze kane’s lagon tdbn epge—

Hot speot horn wel dat hot niet was golukt em het lodentai te

slagen in eon transfermaterhuisje op bet Til—terrein. Uiteindolijk

vorgroten. Tech to voci van do loden geéist bij do epheuw

Ceind sept. ‘83) is in good everlog en verstandheuding set mile
partijen een definitieve rogoling m.b.t. do huisvosting; Opsiag,

zijdigheid van de georganiseerde aktiviteiton, hee gezellig die

(lotterlijk!) van de voreniging, of was hot rnisschien do eon—

kleed— en deucheruimte,reparatiemegelijkbeid, en kantinegebruik

eok waron. Kanein biedt isomers veol moor megolijkhoden die bonut

getreffon. En wel in do leeds van ESH Theta, hetgoen flu oek ens

kunnen werden, zoais trektochten on cernpetitievaren.
Ondanks doze kritiekpuntjes tech een trotso schoidomdo voerzittor

honk is.
Do diverse centacton die do kanovereniging met andere vorenigingen

“trots op doze voreniging, die wij met zijn alien en bijzonder

(b.v. do Gonneperaeien, Beatrix) en do Nederlandse Kane Bend in do

dankzij do inset van enkolo specifieke loden hebben opgebouwd

aanleepfase had,zijn verstevigd en wol zedanig dat or flu eon kane—

on ik seen dat we hot nieuwo seizoen 1984 met vortrouwen tego—

peleteam, ender hot Okawa embieom, in do landelijke ceapetitie see—

meet kunnon zion! Aldus Zephyr.

draait.

We hebben nu een voroniging met mile faciliteiten.

Do Soctie Sport heoft hot mogelijk gemaakt, dat we tijdens do

Facilitoiten waar menigo andere vereniging jaleers ep is.

winteraaanden kunnen doortrainen, ep aile takken van hot kanoén,

1k seen dan ook, dat do bouwfase bo~indigd is en dat we bet ke—

deer eon deei van het zwembad samert met polo veroniging Nazado

mendo seizeen do voroniging moeten conselideron deer moor loden,

ter beschikking te stellen.

28

oeer tijd veer gezelligheid en misschien eon paar extra toerbeten.”
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Wat doe Jo als kano~r in de winter wanneer do hagoistriemen de riviertjes
en kanalon toistoron,

zo doze at niet ziJn bedekt met eon lang ijs?

Non, gewoon het zwembad in.

Komfortabel en toch sportief.

flet nederlandse sportgebeuren kent namolijk eon levendige kanopolokompe—
titie, waaraan flu ook door een team ~an 0KAWA wordt deelgonomen.
Elke maandagavond van 22.OOu tot 23.30u wordt or getraind in hot ballonbad
do Tongelreep.
En het blijkt: oefening baart kunst, want do behendigheid van de regelmatige
deelnemers cm met hot materiaal ma to gaan, do bat met do poddel to kunnon
spelen en to kunnen oskimoteren is

sinds do eorsto schuchtere pogingen op

de Domnel on overeind to blijven in hot wiebelende bootje
gogaan.

enorn vooruit—

Dat is zeker te danken ann de ervaring die sindsdion tijdons vor—

schillende afvaarton is opgedaan, maar in het bijzondor oak ann de persoon—
liJko aandacht die iedereen

tijdán&db

trainingen krijgt~

Di~ laatste geidt

Do spelregels van kanopolo 1.aton toe dat do togenstander omvor
wordt geduwd.
Van deze mogolijkhejd am zo ann do bal to komon
wordi dan oak gretig gebruik gomaakt.

met name oak voor hot eskimoteren, want ais

Jo

Jo

dat oonmani boheorst dan kun

Jo onbevreesd in do striJd om do bal storten condor hot risiko dat

fin enkole ninuten onigszins beschaamd,

Jo

Jo

al

boot voor Jo uitduwend, naar do

kant moot zwersmon.
Wanneor Jo or fin eon tiJdJo oefenen in bent geslaagd an geheel op eigen
kracht en door eigen beweging na eon frisse onderdompeling in do boot over
eind to komon dan gooft dat Loch wol eon boetJe hot govool van eon porsoon—
liJka overvinning, eon soort brevet van vaarvermogen.

(Is het goon aardig

idee on hioraan daadwerkoliJk eon “diploma” to vorbindon ?)

0 baton in eon zwembad gnat nag we!, maar wannoer do aanva! is
ingezet on do verdedigende linies zich torugtrekken wordt hot
soms wel fag onoverzithteliJk.
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Okawa Zomerkamp Zuid Frankrijk

30 juni t/m i4 juli

Toer, Wild water KALENDER tot en met JULI 1984
Zoals ml op de A.L.V. van 11
.3

Maart

i8

en een vakantiekamp in Zuid

‘2

Toertooht in en rond ~wfl2t4~

januari j.l. anngekondigd, wordt
Frsnkrijk georganiseerd. flit
kamp vind plaats van 30 juni

F

V

7
25—28

Pg~!4t22ht. aansluitend op de ledenwerfdag.

~i14rt_!t~~S~ op de Lesse in Belgi~
(beginnend aan de beneden—loop, klasse P
eindigend aan de boven—loop, klasse II, 111*)

Mci

een wildwater cursus volgen. Er is een cursus voar beginners en
voor gevorderden. Ieder ban de bij hem/hear passende cursus vol—
gen. Be vijf dasrop volgende dagen sullen we het geleerde uitpro—
beren op door ens self uit te kiezen trajecten. Een ruwe bereke—
ning van de kosten van dit kamp volgt

kooo
Een door de N.K.B. georganiseerde

r!~Eflh2fi,

km/auto

& 20/km

bier onder:
f. 8oo,——

cursus

f. 230,-—

met een drie—tal keuze afstanden. (goud:94 ka;

eten p.d.p.p.

f.

zilver:52 ke; brons: 25 1cm) Ret eindpunt van al

Uitgaande van 3 personen in een auto,

deze afatanden is Venlo

12,——

vervoer

f. 270,——

Cursus

f. 230,——

hex—ATLON

eten

f. 170,——

Toertocht: in de Biesboach of op de Loosdrechtse

huur kano’s

f.
f.

Near keuze een mono—, di—, tn—, tetr—, pent—,

20

t/m ik juli. We bevnren de
flurance en haar zijniviertjem. Be eerate vijf dagen sullen we

Plassen een (Nachtelijke?) drop~e of een tocht ge—

9 dagen camping

90,-—
30,-—

tot.: f. 790,——

organiseerd door de N.K.B.

In deze berekening sijn alle bedragen (met name bet vervoer) ruim
genomen, en near boven afgerond. Ze is exclusief zakgeld!
30—14

Bet nag nooit eerder georganiseerde, flitsende,
spattende, bruimende, sissende, senmationele, natte

Bit is de gelegenheid am eens echt met bet wild water varen

(met op zijn tijd oak nag een “droogje”) OKAWA—WILD

kennis te maken. Spreekt bet je can of heb je vragen, nicht je

WATER—SPEKTAKEL in ZTJID—FRANKRIJK

dan tot Ruud of Mark P. van bet bestuur. Zij sullen binnenkort

Be eerate week een cunsus onder zêêr deskundige leiding.

voor al die geinteresseerd zijn een informatienvond organiseren,

Be tweede week gaat Okawa tnachten de opgedane kennis

wacrover later nader benicht.

verder uit te diepen.
EEN ZOMERKAMP VOOR ZOWEL BEGINNERS ALS GEVORDERDEN.
(tip: waoht niet te lang met bet opgeven)

Heb je nog tips, suggestiem, op-of aanmerkingen, aarzel dan niet
en spoed je naar:

Okaws,

~ (Ruud, Mark P.)

gewoO!1 thuis Op

ills witires.
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LEDENLIJST

(23—1—’84):

Zephyr Droog

Kruidenhof 30

5632 MO

040—429558

John Elect

Mathildelean 35

5611 ED

040—456083

Peter Greet

Kettingatraat I

5611 MC

040—110524

Henk Rermens

Zeelaterstraat 207

5652 EM

040—

Peter Konijn

Buntbeek 27, V’hoven

5501 BE

040—

Paul Koopiaan

Sonseweg 3

5632 NA

(geen)

Peter Kreemerc

‘aGravensandeweg 75

5612 ~TP

040—455502

Mark Mathijacen

Melkweg

5642 CD

040—816871

Ruud Nijat

v. Veldekeweg 2, Nuenen

5671 VD

040—832281

Hark v.d. Putte

St.Catharinaatr. 131

5611 JA

040—454318

Theo v.d. Schaat

Dc Jegerstr. 4, V’hoven

5503 SN

040534128

John Settels

Zwaluwlaan 2

5691 YG

04990—71856

Sjaak Spiertz

Hoogstreat 135

56i5 PC

040—526790

Paul Swinkela

Leenderweg 177

5643 AG

040—ii8682

Peter Verwegen

Prea. Steijnstr. 39

5642 RN

040—814261
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