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VAN

DE
Set voorzlt:orspraa’ Jo

Hior ligt. Mj den veer voor 30. do 2o WETS—news van do 2n jaargcng.

REDAKTIIE

TraditiegotroUw

met pen praatje van do voorz]ttor. Hot bostuUr

hooft eon aantal wijzigingon ondergaan zoals jedereon ongetwijfeid
weet. oorhalve eon voorzitterspraatjo van eon andere hand den do
voorgaando praaljes.
In dii. niouwo surfjoar is or olweor van ales gebeurd. Eon turbulonte
Aigomene Ledonvergadoring, eon aantal weekends on oon poar good

foote Loden,

vorzorgde Woensdagmiddagon. Over die. alies staat hot oen en andor
to lezen in die. nunutor van WETH—news zodat tic daar goon woordon

Na hot nodigo kunst on vliogwork ligt bier dan

San hoof to bostoden.

woer eon naagdoliik Moth—news voor U,

Wol bostoed 1k aandacht aan hot volgendo: Dit jaar hobben we in

Op do oersto pinats willen Wij hot niouwo besttiur

moart eon lodonworvingsactlo govoord. ceheol near vorwachting was

vorwolkoreen on suoces toe wensen.

or flu moor belangstoiiing voor WETS dan tijdens do govoorde acties

Ook do nieuwO

loden heton wij van harto wolkom binnon Moth.

in do Introwoek. we haddon gotukkig hot wear moo tzjdons do weekends

let soizoon is

zodat do bolangstoilenden die moo zijn goweost tar Iconnismoking

inmidtlols al weer een tijdje nan do

gang. Er staan in ate. mummer dan ook onkol.’ vcr—
slagon van do activitoitont

3

WeekendS, TeamZoll

eon near 1k verwacht gunstigo mndruk van WETS hebben gokrogon.
Enkolo hebbon zich reeds aongomold als lid van WETS, Woikoml

wodstrl~dOn en do GlubcoTiIpOtitiO.

Verder wil ik crop wijzen dat initiatiovon voor weekondon aitijd

Vorder kim

gewaardoord warden. Sob io Ian on in

Prof.

Jo eon vorsiag van eon interview met

ir Van Koppen lozen. Prof Van Koppen is do

oorste hooglernar,

die donateur van Moth is go—

wordon.
Sandra,

t weekend te gaan surfen,

kom naar do nominal op woonsdagavond Ci- 22.30 uur). Hior rut 10 vol-.
licht moor gointoressoorden togonkomon.
Vordor: In eon snort van samonwerkingsverbend willon Okawa on WETS

onze

trouwe typiste,

de bezorgors on do

hot zoilon coordineren in Eindhovno. Daartoe Is or ooit eon vorgadoring

spontano schrejvers van do stukjes bedankon wij

gopland. die ochter niot door is gogaan bij gobrok aan aenwozigen.

voor hun onontboerjijko medowOrkinG~

Oat or goon bolangstelling voor zoilen is in Eindhoven Icunnon Paul

Do ujterste inlevordattilu van hot laatste numoor

on 1k niet gelovon. Ous, hob jo bolangstoiling, noon dan contact

voor do zomorvakantio is 8 juni. Notoer dit in uw

op met Mij

agenda’s.

Sonsowog 3 to Eindhovon. zij vertoilon jO or moor over.

Lesors’ga Iwo gauw door naar hot praatjo

van onzo niouwo voorzitter,

Ludgor.

(Ludger

V.

vilstoron) tel 040. 118103 of Paul Koopman

Tot slot: WETS is hot soizoen good bogonnon. Good weor en gezelligo
drukbezochte wookonds. 1k hoop dat dit voortgozet wordt (Kijk do

Do Redactic.

activitoitonkaionder or op no).
Vool suriplezior on tot op hot water.

Groetjes,
Ludgor.
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.iaarverslag Rob do Cr00?.
Word?.

in do winter dour do 000bto sonr.nn do surtactiviteit.en op

Cosuniss,e van ESWV 115TH over do poriodo 20 okt,obor 1983 tot, 21

eon

laaq pttjo quzot,

macrI. 1984.

dan. ofljn work began eigoniijk al voordat ik in do funktle was

ale best uurslid

met hot organiseren van do

is or

toch flog eon hoop to

clubkampioonschappen in september 1981.

Vanavond probeer 1k woor to geven wet 1k zoal als bostourolid van

1k nag wol zeggen dat or voor hot eorst op onzo club in eon wedstr,)d—

WETH hat afgelopen halfjaar voor do club heb gedaan.

goest govaren is on doze kampioenschappen zijn den ook eon rogc’lrecht—

seals jullio weten volgde ik in oktober Win van Rootsol.aar op aim

succos goworden.

coomlissaris van doze vereniging. In bet blokschpmo van de hi~rarchio

Op do ledonvorgadoring van 20 oktobor is or ook eon lcodsconmsssie

van WETH, gegeven in hot clubblad no 4 sept. 1983, stast grof bet

ingestold. waar 1k samen met Rob Koll. Rob van Dorp en Baptiost

work van dit lid van bet bostuur aangegeven: Ladder/wodstri]d,

Coopmans menig uurtje can gowerkt bob; elders in do vergadering

woenadag en matoriaal.

horen juliae hior moor van.

Hot viol mij metoen op dat Win zich helemaal niet aan doze teak—

In februari ben 1k nij actiof bozig gaan houden met hot afbouwon

verdeling Meld. 815 heft zich ingozet voor vooral essontiele ac—

van onze zolfbouw funboard. Vorige week is do onderschaal op hot

tiviteiten voor eon club die 1k net niet genoemd bob. fiji heeft

piepschuim gelanimeord en we hopon dat do plank begin mei vaar

gezorgd voor eon clubblad dat or wozen nag (vooral in onze TH—wereld)

klaar is. Do laatsto keor waren or maar hoist 8 monsen em onze

en bovendien do club goon cent kost (wel voel blood. sweet on tranen

plank vorzamold zodat zelfbouwon toch eon groot succos is.

van redactieloden en bozorgors

ook bon ik mij alvast bozig gaan houdon met do woensdagmiddagacti

+

~); vervolgens heeft hij gezorgd

dat or een gerichte conditietraining gekomon as, die erg gezellig

vitoiten voor bet komend jaar; jots wat bet afgelopen jaar duideli5k

is en nog steeds druk bezocht wordt. ook in do sportwoek wast hij

nact aanwezig as geweost (misiukto loddercompetitla)

eon grote WETFI—dolegatie op de boon to krijgen. Hot materiaal ver—

(tot jula) stoan op hot prograsmia do clubcompetitio on eon uitwis—

Voorlopig

loor hij zeker niet uit hot oog en tot slot woot. 1k zekor dat hij

soling met okawa.

heal wat loden do club ingopraat hoeft tijdens do introporiode op

tot slot bob ik wolgetold 7 WETH bostuursvergaderingen on .3 WETH

onze good vorzo~de Introstand. Do samon not mij opgozotto ladder

Okawa bestuursvorgadoringon bijgowoond,waarin ook eon hoop clubzakon

is holaas mislukt.

gorogold wordon.

Jullie Zion dat or erg veol work voor ni5 lag te wachten. Coiukkig

Rot dit vorslag hoop ik duidolijk gasaakt to hebbon ~.iat ik als be—

voor oij gaf hij veel van dit work niot in mijn handen zodat 1k

stuurshid bob godaan veer do vereniging en ook onigzins hot work

mu

van mijn voorgangor Win van Rootsolaar.

kon concontroren op andere zaken.

Do rodactie ging bostaan uit Ed Monchen, en Jeroon mookelman on

3k hoop bat. ik nog zokor eon jaar mu

do sportweek werd vorzorgd door Pool Horf. Hot materiaal (zeilen

inzotton met evonveel onthousiasme.

on reparatie planken) deed Hint na do bostuurswissoling nog samon
Rob do Croot.

met Coos do tango.
Jullio zion dat ik no oigonlijk al hot work van Him van hot afgolopon
jear vertold bob en nog nlet aan oijn eigen werk toogekomon ben.
Al wat dat film gedaan hooft hoefdo ik dos niet over to nomen en
zodoendo kon 1k mij bezig houden met andoro zaken.
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wohlodig voor do club kan

voor

waddinxveen

hot unt hi ji “amen we dus alt.

Ti jd c-n no

lang wacht on gitigeti w°

dat tofl scar op pad.
Dit woekond zouden we gaan surfon sot °n hij Raoul Van Noordon In

AangokOmon bij hot. Brasasomor moor blokon do surfvoorzieningen hier

Waddinxvoon. Na eon voorspoodig vortrok uit Eindhovon (hot tijds—

minrmaa) to zijn. Hot vindon van oon goschikt plokjo oat do planken

verlios door onkole m,sverstandjos bedroog slot-las andorhoif uur)

to water to latan vergda onige mooite en tljd. In demo tijd word

volgdo hot probloom van hot vindon van do ‘Wolvnndijk”.

we) duidoliik dat or inmiddels toch wol voldoondo wtnd was.

alwaar Ra—

oul woont. Ondanks do afwezighoid van do routoboschrilving vorgdo

Na hot optulgon van eon on andor en hot uitkruison van hot vaartjo

hot goon tourtocht door do gehelo stad. Raoul block na aonkomst al

konden we op do pias gonioton van c-en windkracht 4

on

ruitsl

.

Voor ml)

allo voorboroidingen getroffon to hobbon om motoon door to gaan noar

porsoonliik was dat oigenli5k not sets to veol.

do Roowijkso plassen on ijsboerdo vroli3k door do flat in ziJn wet—

spannond to makon kwamon or af on toe ook nog kuddes zoilboton langs,

suite. Na eon kort on hartolijk onthaal loiddo Raoul ons via eon mooio

or was aen zeilwodstrijd aan do gang. Na enigo uren water— en trapeze

touristiocho route (met smalle on hobbolige

~

do’s ic-uk met eon

trailer achtor ~o) naar hot surfwator. Do surfmport kont blijkbaar
ook in doze omgoving oon stormachtigo grool. Er word duidolijk go—
t:mmord aan eon

geldkloppershuisjo’ on 00k do parkeorplaals zag or

hot. surfon extra

work gingon we woor tevraden aan hot opruimon.
Bij Raoul thuis word aansluitond onig chines voedsol naar binnen go—
workt. Do avond word wodorom in do Wolvondijk doorgebracht. Na hot
ontdokkon van Dallas op T.V. word oon godoolto van do groep zoom stil.

tamolijk niouw uat. Do sfoor word hior ochtor onigszins vorstoord

oit

door do aanwozighoid van yolk dat zoor sport~of mot broimsors. solo—

ailoop van Dallas bogonnon we do terugtocht naar EindhoVen. Do con—

ron on auto’s rondroed flees: crossto). Echtor do pias was mooi, on

clusic van Raoul on van onmo groop (Wallos Jan, Ellio, coos. Leon en

daar is hot om to doon!

RoN was oonsluidcnd ,“voor hcrhsling vatbaar”l Qndan)cs eon kritimcho

word ochter gecomponseerd door hot cottmtantaar van do andoren. Na

Do wind was tamelijk awak, iodoroon tuigdo groto mellon op. 1k vond

kanttokening mijnorzijds hior on daar was hat toch wee en geslaagd

dit persoonlijk wol gunstig, voor eli was hot do corsto surfdag dii.

weokond, zokor do kilomotorm

waard (Brussel_Eindhoven_Waddinxvean

jaar. Na op on inladon van allo surfapul ging do torugtocht naar

Eindhovon—Brussel, hoozo onwogen?). Ms laatste wil 1k flaoul nog—

Raculs rosidentlo via snelwogon,

maals bodankon voor do getoondo gastvrijhoid on wolkom haton als

hotgnen tic moor waardeordo. Nior

word door onkolo goworkt can hot avondoton.
eon groto,

Na hot

inschakolon van

clublid Cal is dit lots aan do late Rant)!

goleondo kotol kon do stamppot in voldoondo hoovoolhodon

goproduceerd wordon. Do rest van hot gezolschap lag inmiddols to go—
nieton van eon middagslaapjo. Do avond word vordor bij Seoul thuis
doorgobracht,

ondor hot gonot van eon biortjo voor do eon,

Rob Roll.

eon wijn—

tie voor do andor on chips en kaas voor ioderoon.
zoals gobruikelijk is, was 1k zondagsorgon do cersto surfer dip bej
post tiovon kwam.
to boginnon)

In do kouken

Coon dag hoort

trof 1k Raouls huisgenoot aan.

motoon op hot w:ndsl tile seer.

Daar

1k

itmtors mot oon ontbijt
Dozo attendeordo mij

toch a)

op was,

g,ng

ik deson—

danks door met ontbijtnn.
Langzaam vorschonon or stoods moor surfors.
eons moost

gaan waaion.

Indoreen vond dat hot sear

oat gobourdo ochtor nint

B

(zichthaar)
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Clubcompetit2e

Woonsdag 18 april zajn do aerate cempotlt.iowodstijdjes govaren

WETH wint oerste prijs.in Tilburg

op do Karpedonkce Pies. Naor liefmt 8 ieden wildon hot tegon ci—
kaar opnemon, wearbij or eon aental waren die dit d6 gelogenhe~d
vendon am bet veer do earste koor dii jaar to proboren.
Hot was maci woer, do zen schoon

4-

150C

Zind smart (28,29 on 30) zijn in Tilburg intornationalo zeil— en surf—
wodstrijdon gehoudon op do Bookso Bergen, dit is heel jouR surfr-sater.

maar hoiaas goon wind.

Do baan word oak diverse salon voranderd.
Er warden 4 groopios van 4 menson gemaakt die tegon elkear vooron,
jodoroon nam dus aan twee manches doei. Do eorsto mancho word met
grate overmacht gewonnen door onme ciubkampioon Zephyr Droog tor—
wiji Ed r4onchen men goode twoodo word. Do tweede mancho word door
Rob do Great pompend gowonnen die do peddelonde Maartan Luykx wist
veer to blijven. Do dorde oancha brachi do tweo winnaars togon ci—
Roar; Zephyr wimt door eon wool botore start woderom to winnenterwiji
Rob do Groat do andaro Rob (von Oorp) nag maar not Ron voorbiijvon.

Na eon maand zooken bostond hot team nog steeds maar uit coos en ondor—
gotokendo, met als toozogging dat Rob do Greet anderhalvo dog Ron,
Baptiest Coopmans 1 dog on Dos D’Horipon ook eon dog (golukkig waran
hot vorschillando dagen). tijdens do intro in hot auditorium word eon
4o slachtoffor/vrijwilligor govonden in do voro van eon mogolijk niouw
lid, Ferry van do pbs.
Do bodoeling was dat or toaosurfwodstrijden wordon gohoudon. Echtar
doordat hot nivo-verschjl nogal greet was ondorling, kwam hot near
op individuole races on block dat Rob on Des voldoendo wodstrijd—

Tot slot wist Coon Konings nag viorda manche to winnon voor eon

orvaring haddon em onverslaanbaar to zijn, ze wonnon haast olko

niouw lid, Imco.

race, coos an Forry waron moestal goode 2o on/of 3o, zodat olko

Al met al eon moor goode start van bet woonsdagmiddagseizcon on

race oak op punton word gowonnen. van do togonstandors waron do mans—

vast on zokor wordt hot bij do voigendo compotitiedagan nog yowl

on van

drukkor (9 mci en 6 juni) vanaf 4 uur Ran iodoroen twee manches

do met Tilburg. Tijdons do pauzos on s’avonds was hot org gozollig

varon on als jo em S uur karat Ran jo ocR nag attijd moodoon.

in Tilburg, de maaltijden waron lokker zodat we op eon louk tour—

Tot slot eorst do puntontelling en dan do stand na 1 dag.

nooi torug kunnen kijken en nu ocR eons aon eon prijzenkast kunnon

Eolus uit Nijmogon nog hot best on doze wordon dan oak twee—

(of moeten ) gaan donken em do gewonnon KRUIKEZEIKER ton toon to
puntontolling

stollen.

aantal doolnomers
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A
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1. Zophyr Droog
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80

2. Rob do Groot

1105
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3. coon Konings

628

4. Ed tlcnchon

503

S. Rob van Dorp

452

6. I4aarten Luykx

402

7. Ieee

202

3
4

101

S
6

.98
.01

=

+

1000 iogR

l000log N

8. Joroon Beokoimon 103

Namons do woonsdagmrddogactivitoitOn cosm,issie
Rob do Groat.
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Interview met Prof. Jr. C.W.3. van Kappen.

Vaar dit. gehoar hobbon we hem harlel,jk bod,,,,kt.
In dit artikel willen we jullie laten kennismaken met professor

Professor Van Koppon mans’

Jr. C.W.J.

bodandigen we hot interview zodat hij van zljn lunch kan gean 90—

van Koppen. Professor van Kappon is hoagloraar in do

energiotechniek van do afdoling Worktuigbauwkunde. We hebben hem

nioton.

loron kennen via Wim van Raatselaar, die zoals menigeen weet, pas

we vorwelkamon hinrbij

Is

daarTafgostudoord. Wim stoldo voor hem to intorviowon, zio hior

‘a m’ddaqs nag cal logo goven, daaram

Prafossar Van Kappen binnen WETH en hapun

hem binnnnkart ap eon of ander WETH aktivitoit. 10 antvanqon.

hot rosultaat.
Rool Haff en Ed Manchon.

Professor van Koppen is zelf eon fanatiek surfer en dat is dan oak
do reden vaar zijn interesse in WETH.
In do zamervakantie van 1979 bosloot hij niet weer eon dik book
to gaan lezon, maar to gaan surfen. Na vool vallen en opstaan began
hij hot surfen onder do knio to krijgen. liii word hierbij goholpon
door eon bokwaam instruktour. Buiton zo’n instruktour kun jo volgens
hem niet, als jo tenminste eon paar goode gewoontes wit aanloron.

4

Goinspiroord door langs horn schorende surfplankon, zotto hij stug
door, want hij is eon doarzottor,
Sindsdion surft hijv~rnamelijk in do vakantios. Enkolo van zijn
favourite stekken: hot moor van Annecy, hot Gardameer on do Frioso
moron, oak in familioverband surft hij graag.
Tijdons zijn studio vliogtuigbauwkundo in Doift beoofondo hij tennis
on zeilen, hoewel hiervaor niet veol tijd was. A1S audsto van do
12 kindoron thuis maost hij natuurlijk daarstamon. Doordat hij good
kan zeilen is hij zeilinstruktour bij do ANWB gewardon, bij do Laos—
drechtso Plasson. Zijn belangstolling ging taon uit naar kleine,
lichto bootjes zaals eon Flying Junior.
Daarom leek surfon hem oak wel wat. Hot is gowardon wat hij orvan
vorwachtte,” lekker spuiten over hot water”.
“Surfen moot jo daon”,, zogt hij
hot spel van wind

‘en de thoarirn kant to pas als je

en golven wit bogrijpon.

Vaarbooldon uit do surfthearie gebruikt hij sams am zijn callogo
wat to vorlovondigon.
Aan hot oind van hot gosprok hobbon wo vaargostold am voaral oons
aan eon WETH—aktiviteit dod

to nomon. Do hoer van Kappon roagoordo

hior enthausiast OP on hood rolEs aan do club financieol to stounen.

12
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Surfwoekond £daa—Domta 27—30 apr11 1984

Vrijdagochtond in mile vroogto wildon we vanaf do 100dm met vijt auto’s
riobting Edom vortrokkon. Dlijkbaar woron or echtnr moor monaco not

troffon we dear Rob do Groat in blakondo gozandheid aan an kanden

datzelfdm plan want ml gaw zoten we bi) Doll in eon file van 3 km on

we gonieten wan chili.

later nag eon koor voor do brug over do Lek. Rein chouftmordo boo on

wel veal darst, gingan nag mtappen in Edam

ajj overal rap doorheon on zodoondo arriveordon we ml rand do middag

en kook OP do K1U naar Humphry Bagard

bij boor Dooto. Hot KNr11, die ik tovoron nag gobeld had, bloek weor
mona golijk to hobbon want or stand Don etovigo briem van 4—5

err

Zij die nog put haddon, at goon pot moor
Do root gIng koarton

Oak zondag word or blj eon sterko wind gmourtd on gozoild en
warden oak do extrose boards tovaarachijn gehaald. Semen sat

on or acheon eon hoerlijk zannotjo. Alloon niot iodoroen bleak orap

vole andoren was andergetokende gotoige von do goboarto van oon

gorokend to hmbbon dat hot eon hot Yamolmeor tgv do wind en hot water

kmltjo, We aton macaroni, pakordan

za’n 6 gradon koudor won dan in Eindhovon die dog. Due volgende keor

waarbij soemigen oven wakker worden van hot middornochtoliik

or son donken am men dikke trui, doe on windjack moo to n000n.

gepruttel van Peul’a Eond die mot dachtortje make met oaront—

Die middag weid or druk goaurfd on blook do etorke golf slag tgv do

otoking do torugrelo near Ehv—aenvaardda

oootonwind volon parton to epolon. am vijf our atopton we mrmoe~

,

klovorjosden on mliepon...

f4baandmg was do wind nor vorminderd, maar toch ward or nag gosurfd

do zoilon warden afgetuigd en opgaruimd, do tenton worden apgozot

on oak Sandra zag hoar kane achaon bij doze geringo mind zich vendor

on hot stan word boroid. We oton hoorlijko ondijvioetemp met apple—

in hmt surten to bmkwamen. Bert on Raoul kwa000 doze dag nag even

mono on am I our ging iodoroon slopon in tent of ochuur.

longs on onkolen gingen op on nmor noar C— at Valon—dao.

Zotordeg stand imdoraon rodelijk vroog

op,

on warden or ml anal

Gm 19.00 our vortrakkon we mat logo sagan dim noah in £dmm nach in

piannon gemoakt am heon en moor near Hoorn to morton, eon afotand

‘lannickendam gevoid konden warden. Uitoindolijk aton we taen afhaml

von tataal 26 km v.v. Gm 14.00 our was do tijd nip am to verterkken.

Chineos in do achtertuin van Dart v. U. in litrocht. Last in do

Paul en ik naaen elvost eon vauraprang van ann kwertimr bij do. start
oadmt we wel inzagon op zo’n lang troject met onzo pletbadome Dofaur
en Luindglider goon kane to oaken tegon onzo met rondbodoos uitgorueto
metgezollon Coos, Rob do G.,on Willeo—Jan. Dot varaoedon kwam uit,

avond kwamen we in Eindhavon eon. Hot ems eon zoor geoloagd weekend
met oen heal grate deolnamo van za’n 22 s/v to weten:
Imca, Dia, Coos, Deroen, Michiol, Dart, ide, Lean V.,Caan, Rob K,
Rob do C, Renó, Rain, Paul do fl

on make on Irma, Ludgor on Sandra,

want we kwemen allen ongovoer togelijkmrtijd man in do haven van

Willom—Jan, Loan P., Antoon, Sort, Raoul, on Mearten.

Haorn, zo’n Woe our no do start. Oman traffon we bUm v. Rootsoloor

We maomton maar wear eons goum eon wookondjo Beats argonisoren,

man op do Grootm Sear alwaar ma op hot voardok gologon konden bijkornon
van do hoenwog en bijtonken moor do torugtocht.
Wollicht haddon onkolen toch to dion in hot Baorenburg—glaasje geko—

I’Ioorten

ken want toen mm am 17.30 do torogtocht aanvaarddon, blook do wind
zo krachtig dat hot bijna anmagolijk was voar do mind terug to moron.
Vier van ono booloten hun lmvmn niet in do woagachoal to milton stellen
on wiston sot uitorste krachtminspanning do Hoornsm haven wear te be—
roikon. Alloen Rob do Grozt ging door
Onze kampgonoton worden gobold on ma kandon dankzij vriondolijko bo—
wonders longs do haven bijkoaen met kaffie en kook. Na men poasjo
megen we Rob Icall en Loon V. mat tweo auto on trailer. Ze hoddon
zolfe men kotforbok vol kloron moogonomon zodet Don oponbaro verkloed—
partij valgdo mamma we huiswqmrta kondon karen. Tot anzo opluchting
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L~V~ smedtd.linqtn
19/20

—Weekend

cci

Ron Qkawn toortocht Rake ni’° ItT,
Toot eon Weth—woekend,
Organisatie:

—Weekend

26/27

Kiiornojj3~P_dfl.q

kob Roll.

mci

Linde van aim semesters~

Near aanieiding van vragen is do vergoeding veer chauffours dip

~Woensdag 30

mci

Aguathion WetheOkawn,
Orgariistxtio: Rob Roll.

do club ri jdon vastgesteld op: 30 cont/km auto met
ra In
25 cent/km auto zondor trailer.

—Bond.

mci

ilemelvaurt,
Bergen,

31

Surfaufari TIeo.kse

Organisatio
—Woensdag

6

—ZONERRAMP

juni

ZOMCRKANI’

30 coinpotitiowodstriid.

ZONRRKANI’

ZOMERKANP

—19/31 augustUs O~ de FRIESE MEREN,

—Wocusdag 12

j

sept.

noel Hoff.

Rob Roll.
Zoner Ramp

IONERXAMI’

zie bestuursmededeliflcen.

4~ Competitiewedstrlid.

I

Ook diR jaar host or won en zoserkamp~ hopelijk net hetzclfde
al.s vorig jaor on seer wind. Hiervoor gaan we dan naar Friosland
on
tussondo 19bodooling
en 31 augustus.
Hot wet
is niot
dat ic daar dan 2 weken blijft, iedereen
kan Rosen en gaan wanneer hij wil.
Omdat we do zaak op t.ijd willen reqelen, verzoeken we icdereon die
moo wil no snol mogelijk do telefoon to grijpen en dit aan êén van
do bostuursloden door to gevon.

just do

Ut
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noel Hoff.
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NOTULEN van do viordo Algomono Loionvorgadoring von

NOTUL,N van do viordo Algomono Lodonvergadoring van
do E.J. ~1.V.

‘Wb’PH’

do E.8.W.V. “WETH” op 21 seart 1984.

op 21 muart 1984.

~ht~hovonn $t~dcMen Whtds~ifl wronDghi~
Aanwezig waron 23 loden on 1 niot—lid.
1.0~oning.Do voorzittor opont do vorgadoring am Ca. 20.30
2.Notulen van do vorigo A.L.V.(20 okt.1983).Dozo werden door do
ecrotaris voorgelozom.Er waron goon aanmorkingon btj.
3.Ingekomon on uitgegane otulckon.Er waron goon ingekomon stukken.
4.Jaarverslagon.Xodor bostuurslid bracht ntis ~aarvorslag n ar voron.
—Dc voorzittor.DoZo had goon bijzondorhodon to molden, hot jaar was
ongovoor vorlopen zoalo hot jaar doarvoor.
—Do oocrotaria.Ilij las hot jaarvorslag voor scale dat to lozon was
in “WMJI—nows” or.d van dit jaar.
—Gommismaris Rob do Groot.Hhj gal oon duidolljk cverzicht van hotgeon
Mi self godaan had, wat Win van Rootsolnar voor hem godnan had,
on van do plsnnon voor do toekomst.Hierbii kwam nnar voron dat
Wim voorstander was gewoost van eon ‘vordoel_ea_heors”—POlitiek,
want hij had eon aantal loden ingeschakold cm verschillonde zakon
voor olkaar to kriigon.
—Cammissaris Rob Koll.Rij vortelt over zijn grate aandoel in vole
goorganisoerdo weekends, do N.S.K., s~jn culinairo capriolon en
ovor do aktivitoiton van do loodsoommiosie, die verdorop nag

Eindhovense Stud,M~u~ W dcur~ Wro&~k~
Vorvolg
5.Bootuurswissoling.Do voorzittor bodankto hot bostuur voor do
prettigo samonworking en do grate inset van do bestuurslodom.
Na do pauzo word door do miouwo voorzittor hot niouwo bootuur
voorgestold.Hiortogon word door drie lodon bozwaar gomaakt,
vcornamolijk omdat zlj vorwaahtton dat hot niouwe bestuur met
zcvool monmon niot officiont iou kunnon workon.Rot bostaurovoorstol
word aangonomon.Do niouwo bemtuursoamenstelling is elders in
doze “WITh—nova” to lozon.
6.Wijziging van hot Huishoudelijk Roglomont.Het botrof hior oon
verandering in artikel 2.4 on 2.5 .Hot RuishoudeWc Roglomont
is to lozon in “WETU—news” nr.1,jaergang 2.Do voorgestolde
wijziging word goodgokourd,ondanks I togonstommor.
7.Bogroting.De penningmooetor licht do bogroting too.
BiJ sommigo loden bostaat do vroos dat hot huron van do garage
to veel gold sal gaan koston.Wet bostuur zei daarovor pan to
boslisson alt na enigo tijd iou blijken dat do garage inderdaad
onrondabol was.Vorder waron or nag vragon over do ioU to
bouwen plank, do mmteriaalkoston o.d.Uiteindelijk word do bogrotang
r.angonomon, onder do vcorwaardo dat do garage niot moor dan

tor sprako komen.
ponningmeoster.Hii vorwijst nanr do exploitatio seals die in
“WETH—nows” nr.l to loson was.Vordor waron do bogroting en do

—0

balans uitgodoeld ter booordeling door de A.L.V.
Over do onderworpon op do exploitatio kwamon nogal wat vragen
met name van Paul Koopman, eon onduidoltik punt was b.v. de
afschrijving van planken o.d. Johan Kortas kwam met hot voorstol
cm eon langloponde loning togon lage ronte at to sluiten, b.v.
tor veringing van do contributie.De ponningmeostor boloofde
hot voorstel in ovorweging to nomen.
—Do kascoemissio.DoZe hooft niots toe to voogen ann hot vorhaal
van do penningmeostor.
—Do loodscommissio.Aan do hand van oen tokoning saakt Rob
duideltik hoe do loads ingoricht gaat warden, mode met hot oog
op hot verblijf in do loods.N.a.v. vragon han gemold warden dat
or al toostooming voor do vorbauwing is on dat van hot sportcentrum
do bonodigde goreedschappon geloond mogon wordon.Aansluitond
worden enige monson govraagd am to komon timmoron.
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iou gaan koston.Hiorna word do niouwe kascommissio
bonoomd, dose bomtaat nu uit Paul Koopmnn en Baptiost Coopsans.
8.Aktivitoiton.Rob loopt do aktivitoitenkalondOr door on
hooveol bolangstolling or voor do vorschillondo aktivitoiton is.
Dan wordt cok nag do bolangstolling veer eon ovontueol to houdon
zomorkamp gopoild.Wim van Roctsolaar stolt con aantal spullon
boschikbaar voor do club.
9.Rondvraag.Paul Koopmaa wil grang do kilomotorvorgooding weton
vcor wookends o.d.Do vorgooding bodramgt fO,25 per km.
Evenals twoo andore loden hooft hij bozwaren togon hot in art.5
van hot Huishoudelijk Roglomont genoemde bedrag van f2500,—.
1O.4.v.t.t.k.Ons voolgeprozon lid Wim van Rootselaar heeft eon
verrassing in petto voor do schoidondo socrotaris.Bovondien
heoft hi~~ eon donatour wotom to rogelon.Vorder nodigt h~
iedoreon uit voor z~h afstudoorfoost.
11,Do voorzittor sluit do vorgadoring Os ca.23.15
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Wi) baton b ~nnen Woth de volgondo ninuwo loden van Itarto

welkom~

N.S.K.—Teamzeilen.
Imco Goudzwaard
Raoul van Noordon
Loon Peters

On
“Rutbeek’Studenten
bij Enschede
zijn 12 en 13 april
de bet
Nederlandse
KanpioeneohapPen
Team—
zeilen georganiseerd door de fl.Z. “Suros’.
universiteits— en hogesohoolteams bevoebten el—
kaar daar.

JARIGEN

Teamzeilen is een wedstrUdvorm waarbij niet de
individuele uitslag, maar de totale uitslag van

30 mei Antoon westervoort

hot bier uit drie boten bestaande team, van be—
lang is. Per wedstrijd kwamen twee teams tegen
elkaar uit. Er werd in boten uit de “Sternklasse”

3 Juni Johan Kortas
4 juni Johan Volmor

gevaren.
Na eon reeks sensationole wedstrijden gevaren to

hebben, waarbij o.a. een windvlaag twee boten van
ADVERTENTIE

hovense Team de tweede plaats. Twente werd op
To koop: Funboard;

3 motor lang, o.64 motor breed
± 12 kg,incl. voetbamden on

thuiswater
winnaar.
Van do enacht
den verloren
we de oerste
de gezeilde
laatstel wedstr~j—
Traditioneel vielen we on door onze vaar— en prot—

vinnen.

esteerkunst. Ben pikant detail N) dit allen was

Hot is eon zelfbouw plank met eon

dat Wi) het team met de ninste nachtrust, hot hoog—
ste oromille en het meeste kabaal waren.
Bet Team had de volgende samenstolling:

square tail; goschikt voor and
varon en jumpon.
Vrangprijs

f 700,—

-

Maroel Baggen en Ludger v. Vilsteren

-

links—voor.
Wim v Rootselaar en Theo Bookelnan

—

Paul Koopman en Jan Evertsen

tel. 01650—35!25 Roland (in bet weekend)

reohts-voor.
keeper.

namens bet Eindhovense Team,

Paul Koo
20
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n

LEOENLIJST EINOHOVENSE STUDESTEN WINDSIJRF VERENIGENG
Poatc. Pleats Tel. Gcb.Dat.
Adres
Mama
5632 DX Ehv 422999 03)259 * +
Krooastraat 3
Marcel Baggen
Th. a Kcmpislaatt 50 5643 NV Ehv 121009 311061 •
Wouter Beck
5612 KB Ehv 439934 300963
Verwerstraec 117
Jeroen Bookelmann
Noordbrabant laer~ 28 5651 LB Ehv 525334 090265 *
Beptiest Coopealla
5611 OB thy 442060 050361 • +
Nieuwotraat 38
Rob v. Doip
5632 MD Ehv 429558 120757 * +
Kruidenhof
30
Zephyr Droog
5611 RD Ehv 124159 121160 *
Ketttngstraflt
30
Peter v)d Eijnden
5621 AP Ehv 4507)1 020262
Amperestramt
114
Ama Everodilk
5691 HE Son 73228 080864
Anstellaan
36
Taco Goudaweard
5621 JA thy 454479 291161 *
Boechdi)k 337
Rob de Groat
5502 P11 Ye]. 535417 28106) *
Severeind S
Roe]. Hoff
5613 GD thy 434370 040459 *
3. Bouchiena 192
acne 11oogendoofl~
5281 liD Box 72629 061063
Breukelsestr 28
Ad van Keasel
6391 CL Lan 310295 030461 * +
Bosheide 67
Rob Koll
5655 CD thy 520671 200361
Allerema 147
Coca Koninge
26)160
5632 NA Ehy
Sonseweg 3
Paul Eoopman
5611 DB Ehv 442060 030658 * +
llieuWStraet 38
Johan Kortas
5616 CC thy 523767 140948 * +
Willemstraat 97
Ceec de Lange
Gestel.aeatraat 156 5615 LK Zhv 520821 0)0163 *
Moarten Luykx
Catharinastraet 48 5611 3D Ehv 431721 070964 *
Ed Monchea
5612 LD thy 431829 121160
Bemelrijken 20
Dim Bureau
2742 lID Wad 19130 190152
Wulgenhorot 55
Raoul van Noorden
5611 BR Ehv 455339 260863
H
Geestatr
62
Leon Peters
5611 DB Ehv 442060
Nieuwmtraat
38
Bert Ritter
518878 280959 * +
lila van Rootselaar A. v. Naomaustr. 13 5616 BC Ehv
5615 CX thy 111851 050163
Boutenmlaan 24
Thijo Ruland
5611 YE thy 121869 03036)
Baveastaat Ia
Igneas Scholten
2072
5321 SB lied
PrW.Alexanderstr
31
Beak van Tuyl
122301 031259 * +
badger v. Vilateren Sint Servaasweg 28 5614 CB thy
5632 DX thy 427893 240359 * +
Kroonatraat 19
Leon Vinken
5631 AD thy 811388 040661
Wolvendijk 2
Johan Volmer
112327 300559 *
Antoon Westervoort Tongelresestr. 585 5611 VK Ehv
020959 *
A. v. Anhaltstr. 28 5616 BU Ehv 514370
Roe]. Westhoff
5616 SV thy 520394 010160 * 4Heydaalweg 4
Michiel van Wijck
451132 080860 * +
11111cm Jan Withagen C. Bloemaertst. 42 5622 ED thy
5615 CJ thy 118101 181160 NVT
Anlaterweg 132e
Sandra Zuidema
Box
Boxtel ( Kengetal 04116
Ehv
Eindhoven
Bed
Redel ( Kengetal 04199
Vel
Veidhoven
Len
Landgraaf ( Kengetel 045
Wad — Waddinxveen ( Kengetal 01828
Son heeft kengetal 04990
*
Hag in het weekend een plank meenemen.
+
Mag met de eanhanger rljden.
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okawa
n~euws
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EINDFJOVEN:
WulemsIreal Ia, el. 040-432900
flay,: 9. 75-17.00 Un, en
70: 945-74,00 vu,.

4rc~
~%W)
lAofnao*e0

4!~

training
en ander nieuws
Be kanopolotrainingen vinden weer elke week plaats op bet
tindhovens Kanaal

bij de bode, en wel elke woensdagavond

van a! 19.OOu.
Oak wanneer je flog niet meegetraind hebt ben je van barte
welicon, zoweb in de boot ala in do kantine.
Be sleutel van de Theta—loads wordt thans beheerd door
Mark Mathijssan, Melkweg 38, 816871.
Okawa is flu oak in bet geJ.ukkige bezit van een J.ogboek,
waarin Jo je verhalen kwijt kunt.

Met een beetje geluk

wordt bet nag gepubliceerd oak in dit bind.

Het boek is

steeds te vinden bij het publikatiebard in de kantine van
de loads.
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La Lesse, een impressie
Do Lesse—tocht van eon paar woken terug non je treffend
kunnon omschrijven met:
—

verbrande gezichton

—

bevroren tenen

—

gepolijote kano’s.

Hoe dat no zul je denken; het voltrak nick ala valgt.
Na een korto nachtrust vornamelden do meest fanatieke kano~rs
zich,~’s morgans in den vroegto, bij do Okawa—loods.

Men

laadde do aanhangwagen en bagageruinte vol en spoedde zich via
Roermond en Maamtricht naar do belgiache Ardennon.

Aldaar wer

den slaapverblijven ingoricht en een weinig later waren de ha—
no~rs startklaar am do Lease af te zakken.
Do non straalde.
Van zwemvesten, helmen en een grate dasis mood voorzien trot—

Gelukkig nun we nan bet eind van de middmg mllemaml beolbuids

seerden wij do benodenloop van de Loose.

uit de kmno gekrapon.

Al snel bleok hot vorsahil tussen ervaren en mindor ervaren

ander do indruk van de ochutterendo ongeving.

kano~rs.

Peruggekomen op ons slaapverblijf, standon wij al and

Do laatste, notabono de organisatar van de tocht,

Do non stramldo nag oteedo en we waren

eskimoteerdo reeds na do oersto stuw; we waren nag goen 5 ninuten

van bet culinaire talent van mevrouo Nijot.

onderweg.

na al)os wat we daorgemaakt hadden.

Vat beloofde spannend te warden I

versteld

Ret deed one good

Diozolfde avond nog, optimietisch aver de goede afloop van do
‘S

middogs gevaren tocht ori~nteerden wij ons op bet boruchte

“stootblok van Belvoanse”.

Een van do woestoto stukkon Lease

die er in de nabije ongoving te vinden waren.

Met. donderend

goweld stort do bruisonde watormassa nick daar naar benedon,
on gmat uiteindelijk tusnen 2 kollasale rotoblakken door, bet
stootblok,

We besloten de volgende dag, overnoedig als we Wa—

ron, dene woostonij to trotnoron.
Zaver was bet eabter nog niet.
Woer terug op one slaapvorblijf bereidden cii one voor op do
komondo nacht.

Do honol was holder on bozaaid met etorron.

Do nacht wan vresolijk.

Be temperatuur daaldo tot rond bet

vriespunt; regelmatig wordon mensen wakker van de verschrik—
kelijke, niotsontniende, belgischo nachttemperatuur.

W~j

bosloten ons de volgende nacht nag boter voor te boreidon.
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Okawetenswaardigheden
Zoals

hot oportiovo kano~ro botaamd moron wij woer wroog uit

do voron.

flooloton word eon stuk middonloop van do Lease to

Jo had in do afgolopon periodo kunnon doolnomon ann:

bowaren dat uitmonddo in bet ma beruobto stootblok.

—

Asmterdnmtocht

Aldus geochioddo.

—

oliobollontocht

Doze sal zondor hols on awoavoston.

Do wodorom stralonde

—

dommoltocht

mom kroog do hans am onto borat on achoudors van eon rood/

—

Trappiston—tocht

bruino klour to voortion.

Jo hunt nag doolnomen man:

Hot woosto mtootblok van Belvoanmo nadorde.

—

liior moodige kano—

Dit grootso ovonomont dat in samonworking

met Woth wordt georganimoord zal zich op 30 moi as 7.OOu.

~rs bosloton a’s ooraton, voornion van helm en zwomvost, hot
wilds water to trotseron.

Do aquathlon.

in, rond, op do Karpondonkso p1mm plaatsvindon.

Do ovorigen stondon bij on ma bet

Nadoro

borichton volgon.

stootblok om in noodgovallon in to grijpon.
—

Mon was zoor gospannon, medo osdat onkolo hondorden motors am

Eon wookond op do Loosdrochtso plassen, oak i.m.m. moth.
Hot wookend zal plants vindon op 19 on 20 moi.

hot stootbiok do tosso do road in duikt aaar do grotton van Han.

bodragon ±

Kost wat host moost voorkOrnon wordon dat kano~rs of material

j65,—.

Kooton

Hot voronigingsmatorimal uordt hiorbij

ovor on moor uitgowiosold on tovonn aol or ‘a avonds eon

daar terocht zouden komon.

Okawa-dropping plaatsvindon.
Do lo 4 kanoers trotsoordon hot stootblok suctemvol, iodoroon

—

Er nijn

3

uitnodigingon binnon am dool to nemon aan kono—

slaakt oen zucht van verlichting.

polo—toornooion, to woton in Juni—juli on

Wio schotste ochtor onto vorbazing toon êên van onto toast go—

Rob jo intorosse wend

B

on

9

soptombor.

jo dan tot Paul Swinkolo.

routinoordo kano~ro toiddon tussen do rotmblokkon, in do schui
mends massa zijn kano moost vorlaton (Zephyr duo).
Even stond otis hart stil, golukkig flop hot good af.
Nag grater was onto verbazing toon eon dag later eon van do sin—

Hot bomtuur wil oonieder langs dozo wog folicitoron die hot
afgolopon jarig was.
Hot hostuur doolt vordor -mode dat
—

dor goroutinoordo kano~rs, woderom do organisator, or in slaagde
om set zijn kano dwars yoUr hot stootbiok torocht to komon.
Do watormassa boukte op born in en janl boor, tot groto hilari—
toit van iodoroon kiapto do kano dubbol on zochton man, poddel
on kano elk hun oigon wog tumsen do rotsblokkon door.
Dat was dus do sonsatio van do Losse—tocht.

—

mu

do bovon- on middonloop van on—

kolo riviortjOm in do osgoving afgozakt.

Jammor gonoog had hot

ml zolang niot moor goregond dat hot watornivOau 20—30 cm. bodroog.
Hot govolg was duo oon aanhoudond gomchuur on goknaro van onto

“Mistor Crash” do volgondo koor oon knoop in do taifun gnat

loggen;
—

Hot borovon van eon bolgisch postkantoor met hot botto mom

van Mark M. goon gomlaagd ides is;
Zophyr zich heeft ingoschrovon voor eon afvaart op do Colorado—

Host rnij nog oven in to gaan op hot gopolijst zijn van onto kano’s.
Do laateto twoo dagon hobbon

John Elast nooit moor bij eon toortocht oon poddol tor hand

zal nomon;

rivior maar ondanks dat toch op do Losmo is gesignaloord;
—

Paul K. do volgendo Losso—tocht eon tent mal gann moenomen

dio ann alle kanten goschourd nal nun;
—

Do opatoller dozos zijn tandpasta hooft govondon.

kano’s over do bodonkoion in do rivior, vandasr.
soar dat was dan oak bet onigo dat voor vorbetoring vat’oaar was.
Do rost was moor goslaagd on zekor voor (wildoro) herhaling
vatbaar.
John Sottels
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Am.Ok.’84

dincotheok gonansd “Manzo” bonocht.

Ondanko dezo nachtolijko

uitspattingen waron v.ij ml vroog in hot studontonhuis nanwonig
Doe zaterdag’s, den 170 smart, vertroltkon wij, to woton Mark
P., Mark.M., John K., Peter Kr., Paul.X., Ruud N., richting

+ 7.00.

Bij eon van do bowoonstors van dit ondorkomon word

eon krmchtigo ot doch voodzans ontbijt gonuttigd.
Wet or tuoson 7.00 on 9.30 P14 nick hooft afgoopeeld, dacrovor

Âme terdan.
Gozeten in eon vier—wiolig voertuig, cog door Renault gemaakt

wiaton wij do Rat to beroiken.

Op do parkeerplaats alduar

noosten onigo oloopdriften ondordrukt wordon.

Dit Os ten bin—

derlijk geldopslokkend parkoer_autOmantie destruktiof to vor—

moot ondorgotokondo in gobreko blijvon,
~a flog eon rondje

hij ging maffon.

Vondolpark to hobbon gerend roden wij naar

K.V.Slotorplaa.
Not friose uitgeslapon gozichton atapton wij in do wankolo
vaartuigon, kayaks on canadezon gohoton.

bouwe a.
Do Kiowa ovordonderde one met eon vioodgolf van kano’s, toil—
piankea,

—

jachton en ocoaanst050ro.

Alrae word onzo esc—voor—

zitter opgomerkt, die drukdoondo was allorloi kijk—en grijp—
graag publiek op eon eerbiodwaardige afstand van “nun” jacht—
jot te boudon.

Na nog eon kanopolo— on badmodewedstriid aan—

schouwd to bebbea, koordon wij onzo mchrodon richting uitgang.
Op do parkoerplaats word hot Ronaultjo nog even tot do nolt
too vol gostouwd tot audio—visuele apoaratuor.
der was bijoongoraapt op hot NiCE. -etandie.

Not oen on aD
Na doze yorhuis

partij vorschafton wij out eon wog door hot anstordamso vorkoor.
Eij hot ovornachtingsadroo aangekomea word do gohelo auto bin—
nonstebuiton gokoord.

kilo bagago,apparatuur moost 4 werdie—

pingon hoger wordon afgoloverd, voor ons body-monsen was dit

Do hongor word na dozo “kleine oaigratio’

gestild in eon Amster—

Lonogezind, eon waarlijk bijzondor moment aango.’

Zion dit niot yank voorkomt, waren wij, kourneostors, van me—

Eon twootal uurtjos later sjokton wij in hot gezolochap van oon
andor gozelschap over hot Leidso—ploin.

Do lucht drounde onke—

le gradon op de”schaal van Richter” toon wij trachtten eon die—
Hot bloof echtor bij onkelo tovor—

burgwal waron boland.

In do volkmmond ‘~Wo.lletjeo~ gehoton.

Hot nu volgondo is eon ooggotuigo—vorslag.
Golaponoerd door do omgoving word door stuuraon Mark goon acht
geslagen op die one brug—pijler die in hot water stak.

Pat op

hot laatsto moment wist hij eon botsing to voorkoaen. Met eon
groto togenwoordigheid van goost wist hij eon snookduik naar
stuorboord to saloon,
nolfdo.

Echtor, do voorste Mark deed precies hot—

Do gevolgen laten nich radon.

naar stuurboord.

Do hole mikmak kantoldo

Ale eon scheet klommon bijden druipnat op do
Do canadeos word goloegd,

boido klomaen veer

in hun vaartuig on zetton koers naer do dichtstbijzi~ndo stei—
gor waar van kloding word gewissold.
capriolon weer vorvolgd.

Do tocht word na done

Eon vroog voorjaarszonnotjo met eon

Zonder noomonswaardigo gebourtenissen wisten wij, in hot gezel—
schap van onkolo loden van K.V.Slotorplas hot aanlogotoigortje
van bun botonhuis to beroiken.
In do kantino word aan Okawa do Tuimel-Trofeo ovorhandigd on aan
sloterplas eon Brabantsche Vlaai, die alras in mootjos gohakt en

geefso pogingon.
Besloton word toen tickets to kopon, cm dod

to noson ann eon

“naaldhakkon rock and roll festival” in do Odoon.

Eon vijftal

gonooglijko uurtjos boleefdon wij in dit tot discothook omgo—
bouwdo thoator.

objecton waargonomon.
Do tocht vorliop voorspoodig tot wij op do Achtorzijdo—Voor.

gure wind vorgenelde one do vordere tocht.

ning dat do maaltijd ons uitstokend had gosmaakt.

kothook binnon to dringon.

werdon or vole booionde, leuko, amusante, kosiocho drijvondo

bowuoto pijler.

laatste goon probloem.

donso mensa.

Doordat hot hartje Amsterdam a,nschouwd word vanuit do grachton

Met ale motto “Eon beetjo studont” word took

maar besloten niot naar hot studontonhuis torug to karen.

vororbord word.
In hot studentonhuis werdon nog wat “bij eon oterlç vorhaal hoort
eon goodo

~

vortold.

Eon naar aijn moning”gaaf” weekend nat or op.

In plaato danrvan word eon bijna bizar -utopiech aandoondo
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Aldaar word ook hot bijna

tipksche Okawa—gorecht Chili con came opgodiont.

Rudolf
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Zell -Weth Okawa- Commissle
-

Maart j.l. werd door Weth en Okawa de gezasnelijke zeilcom
miesie “Z.W.0.C.’ op~ericht. Dit ala Ut van de samenwerk—
ingsvormen tussen de beide verenigingefl.
De comnissie wordt gestuurd door 1 Wether en 1 Okawa—er,
die ale taak hebben bet opatellen van een zeil(wedstrlid)—
kalender en bet coordineren van ne jnschrljvingen op de
in die kalender genoemde activiteiten. De comrnissie bemid—
delt ala bet ware, en laat de verdere uitvoer San de door
haar bijeen gebrachte intekenaars over.
Dc uitvoer van bet een en ander geschiedt geheel via bet
“Z.W.O.C.”—postvek op bet sportoentrum. Hierin bevinden
zich, voor eenieder toegankell$c, bet huishoudelljkreglemeflt,
de “lednnliist° van “Z.W.O.C.” en de inschrljflhjsten op de
diverse aotiviteiten. Mensen aiFi~or de deelnaine san can
activiteit insobrtjven krijgen tljdig via Us commissie de
gegevens nodig om de aotiviteit tot Sen goed einde te
brengen; zoals de adreasen van mede inschrijvers, gegevens
over de organisatoren etc..
Doer het bljgaande insohrljfformulier ingevuld in de “Z.W.0.C.”bus op bet sportoentrum te depeneren/sturen, wordt men ala
lid in bet commissie—bestand ingeschreven. Hierna wordt
men op de hoogte gehouden van activiteiten en is deelxianie
aan commissie—activiteiten mogelljk.
Inschrljving is veer Weth en/of Okawa leden gratis; niet—leden
dragen / 15,— Nj in de adninistratiekosten.
Voor Teasnzeilen geldt de volgende kalender:
—
12, 13 mei Nljmegen
—
13, 14, 15, 16 sept. Utreoht
—
26, 27 mci Langweer (Pr.)
—
29, 30
sept. Utrecht
—
2, 3 juni Utrecht
P.S.: Zie veer nadere info. ,nbt teanzeilen bet stuk in dit
blad NSK—Teamzeilen ‘84 te Enachede.
Wager v Vileteren en Paul Koopman houden zich met bet boven—
staande bezig.
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~;;

Well get Pett Cape lion, before we tell eheni weve entered For the Round the World Race
S.ad.yLq.ns. F.g,at ii,,.

inschrijffortnulier veer bet “Z .W .0.C. — ledenbestand”.

t4aam
adrs
tel.
lid van E.S.W.V. Weth;
lid van K.S.K.V. Okawa;

ja/nee.

ia/nec.

Schrijft zich bij deze in in bet “Z.w.O.C.— ledenbestand”.
Deponeren/opsturen naar: z.w.0.C.,
o.L,Vrouwestraat 1,
5612 A V4
Eindhoven.
datum;

Handtekening;
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97$

adresliJst
Zephyr Droag

KruidenhOf 30

5632 MO

040—429558

John Lint

Mathildelaafl 35

56,1 UD

040—456083

Peter Graef

Kettingatraat i

5611 RC

040—110524

Hank Harmans

Ze.lateratraat 207

5652 EH

040—

Peter Konlin

Buntheek 27, V’hoven

5501 88

040—

Paul Koopman

Soneeweg

3

5632 NA

(geen)

Peter Kreemere

baoravaneandeweg 75

5612 JP

040—455502

Hark Mathijacen

Helkweg

38

5642 CD

040..8i6871

Ruud Nijat

v. Veldekewag 2, Nuenen

5671 YD

040—832281

St.Cathariflaatr. ~31

56ii

JA

040454318

Theo v.d. Schaaf

De Jegerstr. 4, V’haven

5503 SN

040—534128

John Settels
Sjaak Spiertz

Zwaluwlaan 2
Hoogstraat 135

5691 VG

04990—71856
040-526790

Paul Swinkela

Leendarweg 177

56i5 Pc
5643 AG

Peter Verwagen

Free. Stetjnatr. 39

5642 fiN

Mark v.d

Putte

Redaktiet
Redaktieadrea

Peter Graef
Kettingatrflt I
5611 PC Eindhovefl
110524
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040—i 18682
040—814261

