Jaargang 2
nununer 3

tI[TH—NC1d5
huisotgaan van CSWV WETH

Van de Redaic tie
Aguathjo~

4

weds tn jdaktivi tei ten

6

Weekend bIJ Aeolus

10

Tails en bodeinvormen

12

Weekend toosdr. plassen

16

Bes tuursmededel ingen

18

Zelfbouwnjeuws
Ak tivi teitenkalender

19
20

ledenlijst

21

QKAWA—news

Sportc.ntrua THE

Redak tioneel

0.L. Vrou~,straat ~

Praatje van de voorzjtter

5612 AW Elndhonn

Versiag ledenvergadening

GIRD 27 36 45 3

Mededelingen

150
R.dakti.: Jeroen Sook.lnn
Ed Monch.n
Roet flotf
R.daktindr.. I
0.L.Vrouweatrtat 1
5612 AW Eindhonn

Aktiviteiten
Ledenlijst

Improasie van do aguathian van WE’rE on OK4WA

VANDE

30 moi 1984
05 5 cur ‘a aiddags volt or onige aktivitoit to bospeuren bij

Puss.

do loada san do Karpedonkao

Kana’s on surfboardm warden to water golaton. Langzaamaan drup—

pelon do doolnomors binnen. Do surfers dragon allomaal bun tra—
ditionolo kledordracbt: WET(h) suit.

REDAKTIE

Met 2 teams van WETH on 2 van OKAWA, elk bostoando uit 3 man,
wordt san hot lo ondordool,oon kanotrekwodstrijd, bogannon.
Do Kanaho zijn duidouijk in hot voordool, ze winnen dan oak,
andanka oon mialukto zolfmaardpoging van Jahan.

Beste Wethers,

Daarna bostrijdon do teas, olkaar in eon “waterdragor

-let is veer zover, en dezo kreet sleet dan
niot eileen op doze splinternieuwe uitgave van jullie

In een laatste uitspattin~ van kreativiteit hebben
wij semen met 0I~o.~a ‘er Peter flog eon Weth—Okawanews
in elkear gezet. Not hierin do gebruikelijke
periodieken evonal~ enkele versiagen over de avonturen
in Cuyck, op do Loosdrechtse plassen en op ons thuis—
water: Dc

Karpendonkse Pies.

Speciaal ~iillen wij jullie flog even wijzen op de
prijsvraag die wij in verbandmet de reoganisatie van dit
bled (niouwe naa,r er £rontpagir.e) hebben uitgesehreven.
Tot slot bedanken wij onze auteurs, die een bijdrage
can dit nummer leverden, alsmede Sandra, die year
do tigjLe koer schitterend typewerk afleverde.
Dc kapysluiting voor hot premierenunmer van hot
komende studiejear is 10 september. Verslaggevingen
van al jouw surfeskapades tijdens de vakantie zijn
welkom.
Een prettige vakantie toegewenst en tot volgend jaar.

—

I

Ondortusson verarbert aienigoon eon warm hapjo cit do “keukon”.
Vervolgans bogint hot ochto goveeht; eon luchtbandon geveeht in
do kano’s. Do scoot offectiovo manier am do tegenatandor hot

wator in to krijgon is do vijand met do luchtband am z’n haofd
aavor te trokkon. Slechta weinigen boheorsen doze kunst. Do
rest moot hot van krachtwork hobben at noost bun viucht tat eon
kat on muis duel.
Tot slot wardt nag eon wedatrijdje “baoitjes visson” godaan.
Hot 3 man op

eon surfplonk aaoton 3 ballanotjoe cit hot wator

apgovist warden, waarbij eon aurfmast ala hongel fungoort. Do
WETS—er, willon laton Zion dat

10

zich ap oon board botor kun—

non bowogon dan in eon kana, maar warden godiskwslificeord.
Na nag wat gedrankon to hobbon, gnat iedoroon tevrodon op zaek
naar eon lokkoro, warmo douche.
Hot ovonoment is zokor vaar horhaling vatbaar.
J 0 H A N

—

V 0 L H 5 H.

De Redaktie

5

4

drnqg

ala Jo tonminato niota ornaast gaait.

lijiblad, near bovordien op de lange vekan tie die
veer one ugh

—

hot—wator—naar..do..osaor_,pou.
Tweo maston vol sot water zijn gonoeg am do ommer to vullon,

steld San bet aantsl deelnemers!!
Programme naseizoen 1984, vat betreft wedatrijdactiviteiten

Cm iedereen de gelegenheid te geven zkh goed voar te bereiden sal
er op woenadag 22 september ten kleine wedatrijdtraining gegeven
word en.

September
woenadag

1?

Clubcoapatitie

i6.oo our
i6.oo our

19

Wedstnijdtraining

i6.00 our

5

,aterdag 22
doensdag 26

Opening naseizoen mat koppelrace

TN

—

en WETH kampioenschappen

Clubcompetitie

9.30 our
16.00 uur

Clubcompetitie
Er zijn nu in totmal op dna woensdagmiddagen wedstrijdjes ge—
varen met wisselende onstandigheden.
Was bet in april warm, zonnig maar zonder wind, op 9 mci regende
bet ‘s morgens sear tijdens de wedstrijd was bet droog en er stand

Ok to ben

men behoorlijke wind, wet erg leuk varen was. Op 6 juni was bet oak
Woenadag 10

Clubcompetitie (afsluiting)

i6.0o uur

mooi weer maor met weinig en draaiende wind. Ondertussen bebben ml
13 mensen meegedaan (wasrander ~&n niet clublid).
Elks dat wordt er eerst “kwalificatie’ manches gevaren, waarna
de winnaara en de verliezers tegen elkaar uitkamen.

Koppelrace woenadag 5 september, i6.OO uur

Het blijkt dat zephyr nag steeds anverslaanbaar is; andergetekende
heeft al dna keer geprabeerd hem voor te blijven maar dat is nag

Bij den race warden Sr teams van twee of drie personen gevorsd.

steeds mislukt (alhaewel bet wel sen spannende aangelegenheid is,

be bedoeling is dat er ongeveer 11 uur gevaren wordt en bet team

de leatate keer scheelde bet maar Sen halve mater).

dat in den tijd de meeste

‘rondjes Karpedonk” heeft afgelegd

Vender is bet so dat de meesten erg wisselende resultaten halen;

wint de race. Na elks ronde most er van deelneser gewisseld wor—

dan sen laatste en dan veer Sen tweede of cerste (Imco).

den. Het is vooral Sen gezelligheidswedstrijd en Cr sal gepro—

flat is elks keen erg gezellig en voaral de starts zijn bet man—

beerd warden de teams even sterk te maken.

schauwen waard.

Tot de eerste collegewoansdag van volgend jaarl

1k reken crap dat ik in bet najaar als Sr nag 3 dagen gevaren warden
nag zeker enkele clubleden san de stand kan toevoegen.

TH en WETH clubkaapieonschappen, zaterdag 22 sept. 10.30 uur
bit jear sal WETH voor bet eerst de TH—windsurfkampioenschappen
organiseren. Tevens sullen deze wedatrijden aok elm WETH—club—
kampioenschappen tellen.
Dc wedstrijden worden georganiseerd in de stijl van de club—

Os enkela nadelen man bet tat nu toe gehanteerda systems weg te
werken wardt de puntentelling gewijzigd.
be Oastenrijkse puntentelling, ( sit yang clubblad) wordt ge—
handhaafd, saar nu ala valgt gehanteerd:

competitie, dus iedereen veart op ten windglider waarbij Sen

be “kwalificatie manches” blijven gebandhaafd en aok de punten

poule en/al sfvalsysteem gehanfterd wordt.

die men hienin haalt blijven tellen smar de wijziging is dat de

ledereen mast ingeachreven hebben vaor 10.30 uur zodat we as

mensen die in de winnaarsfinale varen meer punten krijgen ala

11.00 uur de eerste aanche kunnen atarten.

die in de venliezerarande vanen.

1.sat van te varen horen of je meedoet, Cr wardt een limiet ge—

6

7

Tor verduidelijking do puntentolling van do laatste competitie—
dag (6 juni).

5223
4417

(3)

3. Ed Monchen
4. Maarton Luyckx

2764
1562

(3)
(2)

5. Pool 101

5. Rob V. Darp
6. Joroon Bookelnan

1529
1057

(a)
(a)

1

7. Coon Konjogs
8. Inca Goudzwnnrd

888

1. Zephyr

735

(2)
(2)

2. Rob de Groat

2

754

3. Rob V. Dorp
4. Maarten

3

578

9. Rob Koll
10.Rool Hoff

689
404

(2)

4

453

l1.Thijs Roland

378

(i)

5. Ed
1. Inca

5

356

12.Ludger van Viletoren

253

(i)

6

277

2. Coen

7

3. Rob Koll
4. Roel

8
9

210
152

1. Rob do Groat

Boo

2.Manrten 402

2. Ed

3.Coen 226

3. Rob v. Dorp 323
4. Inca 198

499

1055

101
Eindplaats on punten.
Ala punton vordiont mon do punten die men vordient in do
kwalificatiemancho

+

(3)

1. Zephyr Droog

4.Rob Koll 101

Verliezeraronde

(Tusnen hnakjos hot aantal dagen govaren)

2. Rob do Groat

Kwalificatiemnnches: 1-Zephyr 703

Winnaarsfinale

Tot slot do stand na 3 dagen:

punton Voor do oindplaats.

(a)

Rob do Groat

Wie wil winnen weet wath~ wil

Voor de nftrok goldt flu do volgonde rogel:
Do “oerste” 4 dagon (van do in totaal 6) warden geteld.
Proteaton togen dozo gowijzigdo puntontelling moeton binnon tweo
woken no hot vorschijnon

van

dit blad ingelovord warden bij Rob

do Groot. Dit soot achriftelijk gobouron waarin op z’n minat go—
gronde rodenon gogovon mooton wordon plus eon goede altornatieve

::onen wij bij deze do volgende le5er feliciceren ::et hun

puntentolling.

4ovools to verjaardag en veel ~

Doze protesten zullen dan door eon onafhankolijko nag too to

~arriere:
—Zephyr Drooj

wijzon, jury behandeld warden.

~cwensen

—Leon Peters

acrms

2

augiis

2 september

—Cd Monchen

7 septe;bor

~eos de Lange

Jeptrrtcr

van Roctsciaar

Jeroen Sookelp’ann

8

a ~qus Lus

—Reel .Vesthof

—Wim

loden met eon

+

btr.

12 juli

—Icc Goudzwaard
—Wi 1 lem—j an .Z thagtn

10

In

28 .Septenbc~
30 Jepterho:

behoren tot do surf —piusrrt 53

9

+

vorderr

Da drukte, was volgens de aerreerster,
Eon waekend~o bil AEDLUS

‘a middags al geweast. Door

doze zwore balasting (van 15 surfers) en do piekdrukte von 0 seneca
duurda do bediening nog net goon uur. (do aerate pannekoek flS 000

Zoterdogochtend 2 oei arriveerdan do dealnemors van dit weekend
10

bolt uur da laatste no bijna eon uur, maar Ja die mont oak gaflam—

man) no de Kraayenbergen Ploosen to Linden (Cuyck). Er word

beerd warden!) Eon paar ontayreden WETliers compeneeerden dit op

beweerd dot soooigen or biJna twee keer zolong over hadden godson

lucrotieve wijze

don osdoren. 1k heb danr moor eon woord voor: KOLLDERI I

dig).

We woren uitgenndigd door Aeoluo, ouzo collegoo nit Nijoegen.

Op do korpedonk aangekosoo word allot opgeruimd en warden do finon—

We ooakten konnis met Dorieu, Roland en ton.

Cr

nou ja die bordjes hebbeo me doer toeS niet no—

dole kwesties afgerond. lodereen kon met eon voldoan gevool weg—

Hot ije woe gelijk gebroken, wont Cr etond eon forse wind (dna
tijd no lang te kietoen woo

C

zinken in zijn bad.

niet). Len ding spookte door ieder

WETH—honfd: Surfan!

Rob en evantuale ondare orgonisotoren bodaokt voor da goode organi—
ootie.

Onze storozeilen kwomen weer eons goad von pool

Een ding kunonenwe zeker van zijn: do bond mat Aaolus is gelegd

Toch misoen we nog heel wat! En dot zia Jo good op zo’n”buiten—

Hot bewijo doorvan hangt linksbovan hun dour) Wet mij betroft pat

lands” snrfstekje.
Eon 100dm met toilet, koffiezetopparoat en electricitoit

dit weekend in de Boots—trend: Voor herhaling votboor. Moor ik dank

coot

dot we carat Aeolus cans moeton ontvangen.

misachien nog ergeno voor op ono verlanglijotje moor eon vlnot
met fun—boards en ourfpokken aijn voor ono nit den bone.
Dot wil niet zeggen dot WETH weinig ooterioal heeft!

( Wij hebben
Ed. Monchen,

relotief gozien veal plonken).
1k wil hot wot hat vergelijkend Worenonderzoek betreft hierbij laton,

VAKATU H C

No doze heerlijke surfdog zijn we ‘a ovondo bij Dorien in Nijeegen
goon dineren. 1k gebruik expres dit woord oodat dit diner- voortref-.
felijk ooaokte en gelijk word opgadiend toen wij met zon 15 honge—
rige mogen hoar kwaoen overvollen.

-

‘o Nochts zijn we lopend wezen atoppen!

1k oaokte voor de aerste

Gczocht per september 1984:
HEN REDAKTIELID
Vereis ten :—ervarjng: geen

keer kennis met Nijoegen.

—leer tijd: alle

Indruk:

—inset:

erg gezellig, moor we waren to moe om one in The Swing nit

te leven. In ondere kroegen

(0.0.

de Stoof) bleven we duo nok longer.

Na eon voortreffelijke nochtrust opoedden wij ono wear noor hot water.
Do wind was zets zochter, doch flog hard genoeg
Eon initiotief

00

00

taakomschrij yin9
—stimuleren literair talent binnen ~Jeth

lekker to ploneren.

surfvoetbal to goon spelen vial in hot woter,

—verzamelen van kopij voor het klubblad van weth

00—

dot do boeitjes niet bleven liggen in hat diape grintgot(pardon:

—Ko6rdineren van en assisteren bij hot Lot stand

do Kraoyenbergenploosan) Duo: do rest von de zondog fonatiak ourfen.
‘a Avondo de boel

inloden en op noor Can Ponnekoekenhuio. We hodden

door gereoerveerd en dot was moor good ook want hot woe door hord.
otikke leeg!

enorm

brengen van het klubblad.
Dit betekent I avond knutselen, knippen e.d. per klubblad(6 x
per jaor).
Geintresseerden gelieven kontokt op te nemen met Cd of Jeroen
voor meer infornatie.

10
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TAILS
leone

hawaii

squash

round toil

fish toil

gematqde pin toil

extreme pin toil

winger sqinsh

Qiadruple wronger

needle tail

a syr

erric oil

/
\

a
a

Piotail roundta/4 squashta,Z’ aan do olado/oze
discuss/es over di ondorworp kun Jo merken
dat or met de achterkant van do plank lets
aan do hand is. Maar or
wordt ook veel OMfl
vorkocht over do spiogo/s van plankon. Hanno
5mi~s leyt tilt wasrop 10
werkeljk moot lotton hif

—

de keuzo van Jo plank.
Zondor dat Jo door allerloi mode-trends in do 1w
ron wordt gat~d

vei-wachtte: ‘Oat hangl Oman
air Naar nnijn mening is hot
belangni~k to ki~kon nag, do heIt norm van de achterkant, Ous
oak naar do bodemnarm.
Eigenliik zoo je do tonalo norm
van do plank to éàn keer moeten
Maarvorhaat
dat wondo
ten bekijken.
ae nitgehnoid
voor
één atiereniag. Oaarom bepenk
ik me nnaar too hot betangrijkale
reuk van de plank: hot aohtenste.
Bij hen planenon deco voonal hot
achtersge diet von do plank got

Wet

is belangriik? Oat is na
goonhjk do hatnvraog. Hot am
woord is, zoata jo rnisschien ci

/

r(F~J~

a

work. De vordeling van do
bnoedle over do engte van do
plank — dos eigenlijk hot
baveaaanziclin — is dos belangni1k. in pnincipo kun je aeggen
dat, hoe bnodtr do plank van
achteren is, hoe baton hij ploneon,
maan dan
hot wet
over plankon
methob
eonikvlakke
bodenn. 8~ andere bodemvornon ziet hot on sotns iota atedons
ott, te varen, in goteen,
Om sod
bob je eon plank ingot eon sma~
Ic epioget riod~ eon to spn~

7

~.

gon, toclnren to draaitin, op
niak wgtor, eon bredere sate
gel. Oil nerschrl tract eon tnt
aigiag in de asymmetitscho
plonken, Ore hobben ten lange
kant coot hot snelle wetk on
eon karat kant coot tet snelle
rnanneiwnenoo En into dos argot
won orspiogohiormen
hob
demon coon inognlnjk.
o go- ik
rettonsi
Dl
s~~4wno
Mti’oorst
do ‘konr 1k nob 001
noon ao’n plank gozion, me-tn

do naam Iron tot deel non de
plank wear we tot aver hebhen in eden geral tot aan
Oe Hawaii-plank, oak wet dik
kant geroenid, was hot tomato
unbraid Erg snot, on geschikn
ow to Spoitgen op nlak waner
Maar to moot on wel snerke
knredndonoon
kitten,
hi1
both
nerging
op dowant
gotten
ne staan
Ot sqoashnoil Iteelt ten rochie
spiegel
Ooze plonken lnjn wet
on hnbbon ons render last van
goNna. Oak hot m0000reroron

gnat toter anti doze Spiegel

moor eon roondiart rtrenoeij-

croon beter en is ook snot

Dii do lishiorl Zn do alrnnding
ala hot ware aan de bmnnenkant Oe plank is Itrerdarn in
gokien ark erg goed. Maan tel
nnan000vnenen is wan winder
doordat
ach
tenon wandoseto planken
rechi ntn~vonRadmna‘ It vnotbestonrrrg ‘S doendarn
rnaerlitker
Pintatb kijntnon
vantoron van ge
nnongni
- cnn good no ttnarew
vnenen - not nnnroenn - vote

13
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I

snettiord — en odes dear tosses
in Monk n koa;e. alhanknlqk
non wet it hot teiongrrjksn
vindi
Oan hnb ik ark cog nwne plan
ken men wingens getekenid Ott
ii~n eon snrrt kterno nkepnngen,
‘noIse soregets Valgers eg a
hot
elton van
errp’,oIdotaltotenhuidc
go wrgcrs
an klorn,

winilsirien her evcnmnrnle dIem
coos ken cotter
Moon
hi1 grate nnongons kin do
vitae Spiegel zangon vo~ bate
too planner nigonochappon, tea

soorten konolen/vin plootsing

v(ok

V-bodern

dubbel concoct

0

konool bodem

_

grond effect

/

cm

getropte bodem

concoct

konou~ V-bodem
met negotieve trede

rechte konolen
enke~e yin

stroomlijn kortolen
yin met trtckers

convergerende konolen
vier o-syrnmetrrsche
vinnen
0 3,
~

dubbel concoct V

rondbodem

kanoal V-bodem

0
my1 esor do smallore adhtei
kay; de cloak met trot do go]
ret Throeri man; eon boer1o
vee’kradhrig is adhteroan
Dr yredro tart a eigon]jk eon
leer extreme pinlar!, moral be
doeki rca’ hope snelheden Co
dan aIr Iaarsto do asymrnerni
5db pmrtkon, dye steeds moor
0 owarç komon Ales is asym
morrodi bri dose phrrkoo, nok

do vnnon sloan bit hot middon
kin at wee klerne vinnon nan
do kane kant, am good to ma
ttaeuvteron, en eon grate am
aan do lange kant von; snot
herd
Bonlarnvannew
Over do at tang bokondo he
domvotmon vlak, V on randbodem znitlen we hot verde; nrot

hobben Altoon nag even dir
am good le hanson manoeuvre
ccii heb e eon V norm in do
badem nodrg. DI dat no eon
ochte V is at and al gotrapt is
ntinder betangrijk Woe’ hot am
gnat ;s dat do plank floor ho
von toe steeds breder wnrdt
Over cancael en dobbellconcaal
is veel te deco do Iaatsto tijd
Hot zoo supercool apt en eon

tuchtkussonachrrg govaot geven
1k hon daar eon booi1e trap
lisch avot Als 0 namrlrjk goat
rekonon, dan bhjkt dat jo wet
een hoot org grate snelhemd no
dig hebr moor don 80 km per
aerl em do plank op hot taoist
hanson to ‘trIton’ 01 jo zoo hoot
horse, bredo plnnken molten
makon, van 1 m lang on 3 m
brood,

..en dat gaat naruoror1k oak mlti
TacIt is hot wol mogehgk dat
ptankon met eon orm~ oxsreem
coocavo bodom, dro erg voor
ann do plank bewnr. snot zipt.
Htorbij worth hot waler tmtnebjk Inset moo onder do hodem
gasswod zodat do plank meet
tilt hot water komt on dos
stellar is. Brj concave ptonken
is dos corder sprake von can
oorv*vrzep dan van con ,kid,r
kwsot als do plank oowmn~p
good gevoririd a. 8~ dobt4’
concoal bodems ontssaan vrg
tango, scherpo randen m hot
niddon en aan da oajkaonon, On
botokens dot do plank mel sasoll
er is, moar nondor goad maotoo~meot.
Eon merrier om edt op eon
rhjcittkussen to voron zoo do
grond-elloco plank zijn. Duane
iochoo züwandon on eon org
hope hoop moo too is hot wa
or doortopende wandon aergon
dat ar tocht ondor do plank
worth gopeoso Er ootstaat don
eon bsthkuason omdoi do hidst
tango do

zt;wandert root kan aotsnappen
Door do leer gormnge woe;stand kan to dan heel hard
gaan. Hot snetste grond-ollect
schtap hoelt t2D knaop 210 km
per sari gevaren. Dat a veal
snotter dan do snotsso draag
~4eogeIboten 88 knopa, t44 km
par tori on do snelote planoren.
do grate schepen IOU knoop,
(08 km per nail
~a,ro&
Chaoneis ol kanaten zrjtt not ala
concave bodoms oak erg in de
modo. Hoowel rk filet donk dat
do hordroo ondrepo kanalen veal
ellect op hot vaargodrog bobban, biedon channots toctt mel
eon aantat cake mogetr~khedeo.
Zokor do katsaton to do bonn
van do vrnnen kannan heel
good do toclit bq do mnnon
vandaan hotidon, Maar don
moeton 10 wet drop gonoog
njn. dos niet 34 cm, maar 2 at
3 cmHer varsdoj Iwsen teoda an
hoekigo Utormels is dot do hoeIsp. do ~* koorsalolador

15
14

makett. Zo zargen ervoor dot
do plank beler rechttag mars,
Bovendron laden channels hat
water ander do plank naar edttalon,
1k Iseb dna mogelgkheden go
schesso. B~ do oerste worth hot
water gewoon redo naar oUtteren geleid. On heels alleen hrj
eon dnfthoek lscheel door hot
water varosl ellecs en aol do
plank don slabrotor makenOe sirooml~n-kanalen zargen or
000r dat de stroming hot rrorsss
door do kanalen wordt
gestoord. Hat water worth dan
optimaal langs do tacker
vtnnen — die ktarntjos aan do
arjkant — galard, zodat 10 brj
rechtota vales de nsrnste
woerstand vernorrakon, Do boll
to kant van do asymmetnsche
trackers moot don wet aan do
bugenkant zitten. Mdors varoorzaken to — in regenslellang
tot mat eon aadarn oxpen in
oars ander saribtad bowoerdo piot rod extra wiecssond.
Do toamsa schools hat kanalen
Sn de hon avatar noor hat

middon van de plank runnolea.
DII geelt voilroogde stroomsnol
heden it hot mrdden van do
plank. waardoor er moor his
onistoat, Do plank kamt dos
hager art hat motor on to nataL
Icr.
Jo meet or atarI acer zargan
dat do kariotan wet towel
bodrecist rap de eagle van do
plank staan. ken hock van on
power 2~ tiosseri her kanaal
en do angsssrireet is wel hot
maarmam Zoat gebrtribel~k
bob k in dose scerers moor
twee extreme. nrew,ve dmngon
in ién tokemnp varenrgd Dp do
oekening z~n war asytcmotri
echo vmnnos to Sen Dir is da
nreawsie made hr ire gaUnt
ders: an zoo sapetienie ma
000wreerbaarnarl en stab-men
bij hoge satatsedon room
Moor brat pt arm dear atlertei
mode nelsen a rae von iag
gon. Krik gwcro float nat en
adhoer do rrmdeklaurs1es on
zondore vormen overbajit.
Humr

In do otddag neomt do wind nog iota toe,
flu ol ala goaloagd kon wordon boatoapold.
Deelnomors:Paul, Rob Koll,

rivoron Dim en zijn vriendin on broor,

Zephyr, Coea, Peter, boo, Coon, Michiol,

berinnerd san bet feit dat vondoag iota apeciaabs ging gebeuren.

en atoppon no eon sponnond tochtjo (iou ik omoboon of niot?)

I

Wont ik iou niet alleon op ruio water goon ourfen, moor boven—

of

vorondo houdon van pbankon on kano’o. Abs hot wat kouder ~ogint
to wordon, wordon voorboreidingon gotroffen on ona komp voor do

zion iou. 1k vorliot duo hoopvol

nacht op to olson. We boaluiton 00 ooze tonten op bet dichtabij—

oijn bed en pokte anol silo apullon in die rodig waren am doze

zijndo oilandjo, do Maont genoand, op to oloan. Not bohulp van

twee dagen to overloven. Emndhoven was nog in diepe rust. toon

do boot van Zephyr wordt silo bagogo nvorgovaron, pbankon en

ik aij naor do Thetolooda begof, hot afgoaprokon vortrokpunt.

kono’a wordon individuoel ovorgovaron. Ala nibs on iodoroon

Door haddon zich ol onkole oenoen verzaaeld, die, naar later

oindolijk op do Moont is aongokomon,

bloek, hetzelfdo plan hoddon ala ik. Na eon grondiga analyse

wordon ollo ootboro spul—

Ion in eon pan gogooid on ala chili vororbord. Intuasen beeft

van ol wot op do WETH trailer woo geboden boaboton wij no eon

Michiol eon goalaagdo paging godson am eon waolijn to oaken,

voor dot uur voel to mooibijke diokusaio —ik hield oij or don

met dank oan Zephyr.

ook wijaelijk buiten— onkolo ourfpiankon af to loden. Na doze

Na do afwas en koffio wordon tonton opgozot, Ala toovalbig

roorgoniaotie von de trailer on bet inbodon van bet oanwozigo

politic bongo iou komon betokent dat eon booto von 300 gulden

rijdendo blik, vertrokkon wij floor bet noordon.

per tent. Hoar volgona onkobe ingewijdo watorsportora uit do

Zephyr on Rob Koli zoudon oerat eon opeodboot aphaben, Coos

omgoving zol hot never web niet konon. Last van do politic bob—

en Nichiel roden met able inoittenden en baggage direkt noor,

ben wo dan oak niot gohad, web van eon opdringorige feostvior—

de Looadrochtse pbaaaen.

dor, die oat zijn morifoon eon oponluchtdiocothook von hot ci—

Door aongokomon bleok ovorduidelijk dat bet met do wind trio at woo
goateld. In afwachting van moor boaufort bogonnon wij silo

land wildo mokon en van antelbaro muggon,

00—

dio golukkig nag niot

ataken. Jo krijgt or web eon rare smook van in Jo mand.

of to laden on uit to atollen nan do savor.

Do clubtont wardt apgozot, or wordt nag eon apellotjo goapeold

Omotandera n000n aotoon ofatand von ona, goimponeord door do

on dan kruipt iodoroon in zijn abaopzak.

hoovoolheid polyester, oao on andoro kunatatof on niot in hot

Afgozien van do bakkon water die uit do honel komon valbon, var—

lastat door onzo norao blikkon. Die lastate werdon voroorzaakt

boopt do nacht ruotig.

door do ofwozighoid van wind,

Do valgondo dog bogiat weinig haapvoi. Allos is nat gowardeo, hot

Moor we woron gokomon on to ourfoa Chaofdzoak) on to kan~on
(bijzaok), duo we zoudon

bodrijvon door arrivoort do akiboot not Zephyr on Rob oak on do

Tot hot begin von do ovond houdt iodoroen zich bozig not hot

moor ingoniouo in elkaor gozette .polokono’a alameda eon house

terieol en bagago

woor opgolucht, moar ook onthouaiost uit do bootjoa. Tuasen do

groep is kompboot.

dien do kane krijgen no konnia to oaken met bet materioel von

toorkona, zoala ik later

on kono~ndo gobodoron.

Enkobo aurfora bogovon zich echuchtor in do lobiolo pobokano’s

Zoterdogochtend ward ik no eon karte nachtruot door mijn wokker

konoclub OKAWA. Oat matorioci bootoat uit eon aontal mm

Diozolfde middog or—

zoobo ofgooprokon on

voogon zich bij do don ol druk ourfondor

Joroen, vriondin Dim, broor Dim en Dim zoif.

woardoor hot wookond

ook aurfon, wind of goon wind. Plankon

werdon opgetuigd, aurforo not nooproon iagopakt. Dnzo bodoolingen
drongon nu onk tot Ron door on zowaar, or woo wind.

I

waoit Diet en hot is nag otooda niot uitgerogont. 1k kan nag not
oon psar aneotjes brood to pakkon krijgon. Door eon klein reken—
foutjo ia or to weinig brood ingekocht. Boaboton wardt em elba op
to ruben, ovor to voron on wind of to wachton. Later op do morgan
knot or indordaad moor wind.

16
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Do wind is vlagorig,

in tegenstolling tot do otabiolo wind van

do dog orvoor, wat hot aurton tot con alopondo bozigheid sonkt.

of no mot zijn twoo~n eon windglidor kunnon bodwingon, wat won—

Student
maakt
zeilplánk
van bctbn

dorwel aordig lukt.

San Bobs -orni
~stedent man do TtcbnBete lie.

Voder en ooedor Mureou vorschijnon ock flog even op hot tonool oat

gesebool I. Dolfl~.ts drak

tot bun genoogen to zion dat hun zonen zich good gedragon.

tea ,altboaw-boteenen
$nk.

Korton iodereon awuseert zich doze zonnigo twoodo dog ook flog

Do kern van dettsrt,lsnk-b.

Doarbij hoot dot do wind oflandig woait. Vor uitvaren botokent
dna oooilijk torugkooon.
Eon groopjo nonsen booluit am eon toortochtjo per kano door do
omliggendo voarton on oloton to oaken. Zephyr on Paul proboren

al to boot. Togon hot oindo van do niddag wordt alloo nor rein.
klaar goaaakt on nomon we afachoid van do Looadrechtso plassen
en

oak Zephyr

nogon uur

,

die not do okiboot huiovaarts vortrekt. Road

zijn we torug in Eindhoven on no afrokenon on uitlu—

don keert lodoroon 000, anar voldaon torug near

do TH—workolijk.

heid.

Jo too a

-

BESTVBRSMEDZDELINGflI

Van onto materioolcomajooaris komt hot vornook cm ochado aan
plankon, zeilon e.d. of bet ontbrekon van ondordelen to one1
nogolijk non boo (Rob do Groat) to moldon. Andoro duurt hot
to lang voordat die schado horatold is.
Proboor vorder voorzichtig not hot clubmatorinal no to goon,
dot is in ieders belang.
Dan is or flog hot vorzook no Jo spullon van oon mark to voor—
zion, 018 Jo op oon weokend

000

gaat. Sonmige menoen tijn 01

dingon kwijt, ondoron hobbon or dingon bij woorvan ze niet
woton van wie hot io.
Nonono hot bestuur wil ik iedoreen nog eon

prima vakantio

toowonsen, met veal ton on oen atovigo brios, en Ut hoop
Jullio op hat zomorkamp wear to Zion.

F

y V V

Na
i

aaa hot ezorlmôo)frfl met

mu

stoat nit sear Ucht k,mstt~.

schulin. Cm do kern hoes, is

eon gaaaboopenniug nate.
bmcht, di~ wordt omhuld
door eon 2 mm difle ka~
ferro-coanont, ten niasgid
van aflvorzsnd en~itmnt.
Perro-comont to duo oaej fl.
dantop gowapen4~bOto..
Jan Bout is UJdna oijn #44.
deibaro schoo)tbd ito Onda.
deol van hot yak hantorar
d1~heid begnnncn mot$o
vorvaordiging van eon Wives
non zeilpiank Bet uu$e
handvaardigho4 per weak
blook echtor to weinl~ am tot
eon vsarklnar eoowpIoar~t
kenton. Bovondion kwawx
technische pmbloznen old do
hook kilkon. flit was van
horn reden de baip in to reo
pen van hot ingonleunbu
reouD3BN, aw~jn vadorir.
Hans Buijs, uitvtnder van hot
vouwhui, en bet vouwaka
letbnuwaysteem,dinctouri,
Ing. Pete van don Berg. can
structiof ontworper. ancbt
met matorisal—doakundigon
flint dejuiste combinade von
,nmtsrlnlon. tenoindo eon
aterke en lichto plank to ken
non snoken, die ala eon good.
hoop produkt voor do do..
hot-zolvor op do rnarkt go.
bncht zoo kunrien worden.
Voor sommige aspocton en
motname hot plelalaronwoad
do huip ingeroepon van icy.
rocom Jochtbouw to Sable.
dam on StucadoonbvJr~
Bravonboorta Vloardingen.
Do plank hoort mat zbn longto van 360 m thuta in do
ailround klnae on to oven
glad en zwaar. ongevon 73
kg, ala do bokendo polyester
pradukten.
Voar do ondor. on haven
bouw kan gobnalk warden
gomonkt van danormsie. via
do handel beg hunbaroinlin.
ake~en, Ott. Technic! noaten bet roll
bouwen van ten botonnen

son aSplankL4mnskkoi~er roll to mstoo on Lit
LtendiOn goodkopor.

-

zoilpiank gemakkel~ker den
hot #41 vervoardigen van eon
-polyester suriboord. Bovon
die,, linen do hasten lager.
fisparekos rUn evonoona
teavoudig. Even Los Ukkon
-eM kapot Is gostoten, Woer
asneren snotferro.ccment,
lain dragon on vorvolgena
aebuten en do zellplank han

wee! vast.
Estlado bedaellng eon Lana
oesnont.gekket vnnr do doe
bet-sell busty op do m,rkt is
brengen. dot all. benodlgdo
n,ntorlalen bent, plus eon
o4evoeriga hoadioldina hoe
doz, to veneáa He~ pak
ikat rol verrnoadal~k rand do
730 guldan geesa hasten.

Roel Hoff,
Socrotaria
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i8 aug.— 3 sept.

Zomerkamp,

in Eriesland

Oak deelperiodee mogclijk!

8 of 9 sept.

Introsurfdag, waar oak de “gewone” leden can
dccl kunnen nemen.
Plants:

in overleg met deelnemera.

4e Competitie wedstrijd. aanvang:

12 sept.
15

—

i6 sept.

Gezamelijk weekend met OKAWA,

22

—

23 sept.

711— en WETH Kampioenschap.

29

—

30 sept.

Surfrust.

i6~oo

waarschijnlijk weer op de Loosdrechtse plassen.

6

7 okt.

—

nanVang

9.30 1

deekend Beets, mogelijk met Aeolus

13

—

ik okt.

Surfrust.

20

—

21 okt.

WEfl—weekend,

indien aogelijk naar Ouddorp

(Grevelingen).

Met betrekking tot san— en at— en andere aeldingen gelden nile
inmiddela bekende Kolider—regelingen, die bier niet herhsaid
warden.

Rob IColl.

pr
.a

.eth

~nr’, 10;

.

-

Vaflt.aar

3a;raan

.

~a.

engeqaan in hot 772—news.

_a na-j jeen “icuwe noon

veer

jouw Nj ihiad I

ndeclxnt: 1.; at Cr ctn nicjav naan (en eventueei iilustratbe
cot, waar~ n m.d
~o th -rrkawa hcrkonbaar zijr.. Duo als Jo je
!fl3~,

\ç’ \

I
L~nvr ìç
O~j9~~

iczc

ic

velvoci t

~‘

LEDENLIJST EINDIIOVENSE STUDENTEN WINDSURF VERENIGING
Postc. Plaato Tel. Geb.Dat.
Adree
Naam
5632 DX Ehv 422999 031259
Kroonstraat 3
Marcel Baggen
Tb. a Kempislaan 50 5643 NV Ehv 121009 311061
Wouter Beck
5611 SJ Ehv 123023
Geidropoeweg 50
Jacob Biemond
5612 EB Ehv 439934 300963
Verwerstraat 117
~
Jeroen Bookelmann
5671 GP Hue 831285
Kerkstraat 18
/oarmns v/d Boomen
Noordbrabantlaafl 28 5651 LK Ehv 525334 090265
Baptiest Coopmans
5611 DB Ehv 442060 0 50 36 1 *4.
Nieuwotraat 38
Rob v. Dorp
5632 MD thy 429558 120757 *4.
Kruidenhof 30
Zephyr Droog
5611 RD Ehv 124159 121160
Kettiagstraat 30
1~eter~ vi dEQjaden
5621 AS thy 450711 020262
Ampereotraat 114
Amno Everadijk
5691 lIE Son 73228~ 080864
Amstellaan 36
Inco Goudzwaard
5621 JA Ehv 454479 291161
Boechdijk 337
Rob de Groot
5502 134 Vel 535417 281061
Severeind 5
Roel Hoff
5613 GD Ehy 434370 040459
J. Boschlaan 192
Rene Roogendoorn
Breukelsestraat 28 5281 HD Box 72629 061063
Maan~1Ce as el
Ehv 124229 030461
G.Rozemondstraat 11
Rob Koll
5655 CD thy 520671 200361
Alleroma 147
Coca Konings
261160
5632 NA Ehv
Sonseweg 3
Paul Koopean
5611 08 Ehy 442060 030658
Nieuwstraat 38
Johan Kortas
5616 CC thy 523767 140948
Willemstraat 97
Cees de Lange
Gestelsestraat 156 5615 LK Ehv 520821 010163
Maarten Luykx
Catharinastraat 48 5611 JO thy 431721 070964
Ed Monchea
5612 LU Ehy 431829 121160
Hemelrijken 20
Dim Mureau
190152
2742 DO Wad 19130
Wilgenhorst
55
ti
Raoul van Noorden
5611 HR thy 455339 260863
H Geeatstr 62
Leon Peters
5611 08 thy 442060 230761
N1euwstraat 38
Bert Ritter
280959
Win van Rootselaar
Boutenslaan 24
5615 CX Ehv 111851 050163
Thijs Ruland
Havenstaat Ia
5611 Vt thy 121869 030361
T0..~j.,-.
PrW.AlexanderStr 31 5321 SB lIed
2072
a=yan~Tuyt
1-~Ludger v. Vileteren S4nt—SgrvflSWerZ8——Só 1-4—GBE1Trt2?301 031259
Kroonst~aat 19
5632 DX Ehv 427893 240359
Leon Vinken
Wolvendijk 2
5631 AD Ehy 811388 040661
Johan Volmer
*
Antoon Westervoort Tongelresestr. 58a 5611 VK Ehv 112327 300559 C
A. V. Anhaltstr. 28 5616 BR thy 514370 020959
Rod Westhoff
Heydaalweg 4
5616 SV Ehv 520394 010160 C
Michiel van Wijck
*
j Willem Jan Withagen C. Bloemaertst. 42 5622 60 Ehv 451132 080860
Aalsterweg 132e
5615 CJ Ehv 118101 181160 NV
‘~Sandra Zuidema
Box
Boxtel C Kengetal 04116
Ehv — Eindhoven
Red
Hedel ( Kengetal 04199
Vel
Veldhoven
Lan
Landgraaf C Kengetal 045
Hue
Nuenen
Wad — Waddinxveen ( Kengetal 01828
Son beef t keagetal 04990
* — Hag in bet weekend een plank meenemen.
+ — Hag met de aanhanger rijden.

van de toner op wag naar zonniqer oor’Jon....

La~ dan ocr;
~cdachton do vrijo loop. Cm jc can hoctjc te I
tl;~tJlcLcn
i~.t
>~cwcten dn~ do wirnaar con Lies borenburger

Wim van Rootselaar,
318, 26th street,
Virginia Beach VA 23451,

Al~

c wat ~‘c, z bat ens C Jeroen,C’J,Reel,ot peter) hat eon

koer weten t’,:

Virginia

/

USA

jop&enlber.
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okawa
n~euws

In dit nummer vormt zakelijke informatie do hoofdmoot van
bet kanonieuws, als we daar bet versiag van de ledenver
gadering even voor bet gemak en missehien ten onrechte
toe rekenen.

Speciale

aandacht vragen we voor bet praatje

van de voorzitter, omdat bet bijna vakantie is.
In het volgende nummer zal de goede gewoonte om sappige
versiagen van de vele evenementen, met of zonder calamitei—
ten, te presenteren worden voortgezet.

We zijn alvast

zeer benieuwd naar de avonturen van onze voorhoede die zich
in Zuid Frankrijk zal gaan bekwamen in bet wild—water--afvaren.
Verder sal de door Mark Mathijssen verzorgede kanokursus op
de voet worden gevolgd zodat je de belangrijkste technieken
ende meest populaire of spectaculaire fouten nog eens op
je gemak kunt (na)iezen.
Tenslotte stelt de redaktie bet op prijs de laatste opmer—
king gemaakt op de ledenvergadering (zie versiag)
druk ken.
De Okawa—redaktie
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te bena—

‘1
EVEN EMENTEN

Hat woord is ann: de Voorzitter
POLO-TOERNOOI
Hello knnofreaks,

Op 1 september wordt door Odysseus een kanopolotoernooi georgani—

seerd.
Zie bier hot eerste “Woord van do vaorzitter”.

Tat dit is ?

Een team van Ottawa zal hieraan deelnemen.

Nadere informatie: Paul Swinkels.

nit betek nt dat de voornitter, hier op doze pick, zijn hart over
bet wel en wee van ooze vereniging kan uitstorten.

Of Ut kan Thea

NOOROHOLLANDSE KAMO-ZESDAAGSE

bedanken voor zijn gedane work in bet boetnur, en in zijn functie

Van 22 t/m

ais materiaal—commiosarim.

niseerd.

Thea bedankt.

Hank nu Theo’s pleats ingenomen.

Zoals juilie weten heeft

Henk wil ik bet beste wensen in

Informatie

aS

juli wordt de noord—hollandse kanozesdaagse georga—

Ruud Nijst.

hat vervullen van zijn taken.
Wel, hat beetuur heeft er ongeveer can half jaar apaitten, en de

schade can hot ciubbeinng vat nag reuze moo.

Hot heeft Samoa met

de laden hat leden—aantai opgoschroefd tat nu 17 laden.

Hot heeft

voar de aanschaf van de eerste eigea clubkano

Ook din

gezorgd.

er prima activiteiten georganiseerd, waarvan ikzelf de “Lesme—tocht”
en

~

zeer wist te wamrderen.

Hat is jammer dat Cr

ZO

weinig mensen djn meegegann op bet gezameniijk weekend met Weth
ann de Loomdrechtme Plnmmen.
hebben.
ikzeif,

ledereen bleek hot heiaas to dna te

Op dit moment mtaat voor vijf van anne laden, wamronder
eon trip naar Zuid-Pranknijk voor de deur.

evenement een onverdoeld succes sag warden,

1k hoop dat dit

Ontwerp. fabrikage. verkoop en verhuur van kanos en kanosportuitrusliflgefl.
Wildwaterkanokursussen voor beginners en gevorderden.
P.O. Box 8522. 5605 KM Eindhoven NL, tel. 04904-3580

en aen jaarlijks terug—

kerend evenement voor Okawa.
Lant Ut verder iedereen een prettige vakantie toowensen op of in bet
water, en op land.
augustus.

Hopelijk kan ik iedereen weer begroeten in

Met name op de Intro—oportdag.

Oak dit jaar zuilen we

weer met een kranmpje bij de sporthal staan.
urn-tje lange,

Kom die dag even awn

zodat de nieuwe studenten zich eon goed beeld van

Okmwa kunnen vormen (dit geidt dus niet voor alle ciubleden; wil je
bet fljne hiorover weten neem dan even contact op net Ruud).

Prettige vakantie,
MARK

24

boven Café cit &roof Wilhelminapiein S

MEDEDELING
Schoonmaak t reparatierooster
KANO -AFSCH R N FSYS TEEM
Wanneer je button do vastgestelde kanotrainingstijden (woonsdag

Voor do verschillende ploegen ziJn ingedeold:

van 19.00

Scoon~aakploeg: Peter Verwegea, Zophyr Droog, Paul Swinkels

—

± 20.30u.) eon kano wilt gobruiken is bet verstandig

on van to voren de door jouw gewonste kano(’s) af to schrijven

en Ruud Nijst.

op hot daarvoor bestemde kano—afschrijfbord.
‘Ranneer je eon kano hebt meegenomon ben je verplicht dit hierop

heparatieploog 1: Peter Graef~ Sjaak Spierti, John Elast,

aan to geven.

John Settels, Mark van den Putte on

Met kano—afschrijfbord hangt bij de kano—stellage in do loods.

Patrick Limpoas.
keparatiepipeg 2: Paul Kooprnan, Mark Mathijsson, Honk Hermans,

KAN0 -OPS LAG

Peter Konijn, Peter Kroomers,en T’neo van

Alle kano’ a van de veroniging liggon opgoslagen in do loods aan
bet Eindhovens kananl.
hior te stallen.

der Sthaaf.

Ook is hot mogelijk om privé—materiaal

Itiorvoor moet je eel oorst toestemming vragon

ann do matoriaalconwissaris,

sept. road 20.00 uur in de loods. Meoaratieoioeg

Do loads is menstal geopend van maandag t/m vrijdag van 17.15
20.15 u.

—

Nil je op andere tijdon in de loads dan kun jo do

sloutel hiervan ophalen bij hark F’lathijsson, Melkweg
2.5.5.

~: Reparatioploeg I wordt verwacht oo 15 juni. en 12

38

(on ook

weer teruirbrengon).

2 wordt op 27 juni en 26 sept. verwacht. Voor do
schoonmaakploeg cordon de data tog doorgogevon. Eventuole
verandoringon cordon tijdig nan jo doorgogeven. Mocht
~o niet hansen, goof dat dan tijdig door ann do matoriaal..

wij bouwen en vorkopen internationaal
bekendo toer- en wildwatorkano’s
ontworpen door peter van stipdonic,
15x nederlands kaxnpioen wiidwatorvaron
tevens leveron wij nile kanoaccossoires
zoals poddels, spatzeilen, anoraks, neopreen kb ding, imperials etc.
evenoens leveron wij diverse kano’s
ale bouwpakkot

I

commi saris,

I

bovendien orgariiseren wij, gedurende
de maanden jimi. mbA en augustus, kano
kursussen op wildwater in joegoslavie
en frankrijlc

vraag vrijblijvend onze
komplete folders ann of
mat u in eindhoven eens
deskundig voorlichten
peter van stipdonk
boostreat 8
6641 is eindbovon
040/812624

26

fihiaal:
veerdijk 58
1531 ma wonDer
075 /21495 5

27

—
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Verslaa van de algemene ledenvergaderina aehauden op 23—5—’84.
Aan~ezicen; Zie presentielijst
Plaats:

Vergaderruimte in de loads.

Alvarens de op de uitnodigingen vermelde agendapunten warden
besproken maakt de vaorzitter een apmerkina over de Okawa—
Theta—verhauding.Vol~ns hem is deze goed maar we moeten wel
appassen dat deze nie~ verslechtert door een wederzijdse harde
hauding van de leden.Theta is een grate vereniging en bet duurt
lang voardat deze gewend is aan nag een vereniging in de loads.
Oaaram is cc vaoral nu, in de beginfase, een pasitieve en
flexibelle instelling nadig.
Vervalgens warden de valgende punten bespraken~
1.Wisselina materiaalcammissaris
Thea v.d. Schaaf tre~dt af als materiaalcammissaris amdat hij
bet te druk heeft en amdat na anderhaf jaar materiaalcammissaris
te zijn geweest de zin er oak een beetje uit is.
Hierna wardt Henk Hermans met algemene stemnen aangenamen als
materiaalcammi ssari S.
2.Taevoegina huishaudelilk regelement
Na stemming blijkt dat de aanwezigen unaniem voar bet benoemen
zijn van HBO—instellingen en universiteiten tat de avenge
instellingen genaemd in de statuten art.4 lid la.
3.Taekamstig financieel Okawa—beleid
Aan de leden wordt gevraagd wat zij de meest verantwaarde
besteding van eventueel vc
te besteden geld vinden.
Op bet vaarstel am in valgarde aan te schaffen : 1 imperial,
spanbanden en daarna kana’s stemden 9 vaar~ 1 anthauding ) en
dit vcars~el werd dus aangenamen.
Het vaarstel am pas in bet najaar te bepalen weik type kana
aangeschaft wardt kreeg 6 vaarstemmers, I tegenstemmer en 3
anthaudingen en wend dus aok aangenamen.
4.Verandening van anti lid 3 van bet huishaudelijk regelement
In bet huisbaudelijk regelement art.1 lid 3 staat vermeld dat
nieuwe leden bij aanvang van bet nteuwe studiejaar voarlapig
lid kunnen warden. Over deze peniade van 4 maanden is dan 1/3
van de voar dat jaar vastgestelde cantributie verschuldigd.
Alle aanwezigen bleken unaniem vaar verandering en/of uitbrei—
ding van deze regeling te zijn.
Welke verandening dit zal warden zal in de valgende A.L.V.
warden bepaald.

7. Rondvraag
81J de randvraag bleek dat Zephyr Draag nag een aantal vragen
c.q. apmerkingen had ~
1. “Waarom slim cc geen Okawa—bestuursleden meegegaan ap bet
waterweekend (19, 20 mci) daar dit tach wel belangrijk en
stim3Jlerend is vaor de sarnenwerking tussem Weth en Okawa?”
Marc antwaardde dat hij dit oak jammer vond maar dat helaas
geen enkel bestuvrslid tijd had. In de toekamst zal bet be—
stuur blijven proberen am so veel magelljk bij dergelijke acti—
viteiten sanwezig te zijn.
2. “Wanneer kamt er een nieuwe kana—stellage?”
Marc antwaordde dat 24 mci een gesprek hieraver plaatsvindt
met Theta. Materjaal is aanwezig en ala alles valgens plan
verlaopt staat de stellage vaor eind augustus in de loads.
3. “Komt cc geld beschikbaar vaar polo—goals op bet kanaal?”
Het bestuur sal zich hierover beraden.
4. “Wanneer kant er een Okawa—naamplaat op de loads? “
Bet bestuur sal dit bespreken met Theta maar belooft dat
cc eentje kant.
5. “Macten cc geen maatregelen getraffen warden tegen de Theta—
traep op onze plaats in de loads?”
Het bestuur is bier druk mee bezig.
6. “Hoe sit bet met de kamende intra?”
Antwaardt Marc: Ruud is de verantwaardelijk man die het.verder
allemaal regelt.
7. “l4aet er nietmeer reclame kamen vaar ZWaC?”
Antwoordt Marc: Daar ean artikel over de ZWOC net vaar bet
eerst in bet cJ.ubblad is verschenen warden eerst de reacties
hierap afgewacht.
8. Zephyr canstateert een anderbezetting van bet aantal deelne—
mers aan de versehillende aktiviteiten en vraagt zich af of
bet niet verstandig is am op de A.L..V.’S meer reclame hier—
vaor te maken. Oak is bet magelijk am op de ALV te vragen
wat vaar ideeen cc leven ander de leden zadat deze wat meet
SIj de argan~satie hetrakken taken am zadaende meet deelnemers
aan de aktiviteiten te krijgen. Volgçns bet bestuur valt de
anderbezetting nag wel nec maarza]9’adviezen als een goede
raad aannemen.
9. Zephyr geeft bet bestuur een camplimentje vaar haar bege—
leiding van Weth—News.
Marc vd Putte sluit de vergadering.

5. Wisseling kascammissie—lid
Henk Hermans treedt af als lid van de kascammissie t.g.v. zijn
nieuwe functie als materiaalcammissanis.
Met algemene stemmen wardt Thea v.d.Schaaf aangenamen als zijn
piaatsvervanger.
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