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VANDE
Hot 000demiach jaar is a). weor zo’n anderhalve week can do gang
dos :k room dan dat iedereen at weer (met frisse tegenzin) is be—

REDAKT IE

gonnen. Ret weor holpt hard moo om de son en wind snob to doen
vorgeter.. We kunnen echter terugkijken op enkebe gosbaagdo eve—
nomentor. gedurendo do vakantie. 1k denk hiorbij vooral aan hot
bijzo.~dor gosbaagde zomerkamp en do succoevolbe intro.
Hot zomerkamp is mijns inliens seer gesbaagd goweest doordat
minstens de helft von do loden voor kortero of langere tijd is
longs gewoest. Do stoIc bi~ boor Gerritsen hoeft or uitoraard ook
veol too bijgodragen.

DESTE WETH LEDEN

Do in.ro was ook dit jaar weer niot vorstokon van bjzondor fraai
Meteen baj hot began van net niouwe studiojaar, vinden stormachtage
ontwikkolingen plaats

Jo zult hot wel gezien hebben, 30 klubblao

heoft eon niouw naampje gokregen en er prtjkt ook eon niouw emblees

en warm comorweer. WHIM heeft zich flitsend gepresenteord. Hot
resuicaat

is moor dan bevrodigend, Daarom spociaal root do niouwe

loden. Welkom bzj do vereniging en laton we ons samen druk maken
root eon nog bboojender vereniging.

op do voorpagina.
Doze veranderingen hebben altos

maken met do op halden zijndo on

godeeltelijk in praktijk oobrarhto bundaling van krachten, die op
dit moment do watersportaktiviteiten aan do THE koordineren. Zowel
WETH, Okawa ala do niouw opgerichtte kossiassie

Z.W.o.C.

moeten eon

WETH hoeft nog enkele zeker interossanto evenementen in hot vet—
schiet. 1k donk dan do weekondon Boots

on Ouddorp alsmode do

TH—cbubkampioenschappen en hot Hewn.
RAADPLEEG DOS OH PaZTIVITEITEN KALENDER.!

plaats vinden in dit naeuwe blad.
Ook binnen do redaktie is or .at verandero

Genoog historie.

ED stopt •rmee’

,

no

eon )OOt enthousiast redektielid to zijn gewoest. Bij doze be—
danken di3 hem voor zi)n getconde inzot. Zonder hem zoo or goon

Jitor.aard is or ook vaak op woonsdagmiddagen wat to doen.
Mijn :ndruk

is dat we hot surf naseizoon good bogonnen zijn,

we hot dos v000tzetton so.

clubblad zijn geweost.
En bat tIc dan 00k 5000 meteen onle trouwe typiste Sandra , de

Doaron, tot zions op hot water,

bestellers en de auteurs bodanken voor hun inbreng in dit Akwa
LODGER.

premi~re—nu,mnor
In dit eerste Akwa—nunmier (hot is even wonnen ha’) aiberlei Be—
dooelingen en tevons eon br&ef uit hot vorre amerika van Wim
van Rootselaar.
Do voigende kopij sluitingsdetum is maandag 5 november.
Versiagen en andere mededolingen zijn aim vanouds welkom.
Tot slot wensen Wi) je con voorspoodig studio— en surfjaar too.

Do redakre.
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waar dan ook.

laten

oh, Jo, ~k zou hot bijna vergeten:hot surfen. Hot woer was rerhtotreeks
Surfkamp. 84, -10-week

door Lily en Willeojan uit Griekenhand moogenomen, behalvo dan do wind.
T3a d~e one dag dat ik or juist niet was schoen hot gewaaid to hobben.

Ploats: Fluessen, Friesland
Datum:

do week)

zodat eer. bijgelovigo Rob me verzocht woor to vortrekken. 2k hob gehoord

19—2S augustus

dat degenen die do twoedo week gewoest zijn hot botor getroffen hobben.

Deelnemers: Haarton, Rein, Jeroon, Andr4

(Joroen’s bract), coos,

Coon, Roel Hoff, Willem—Jan, thy, Rob 1(011, Tom.

Nou ja, ~olgend jaar bettor
Al met al teen siotconchusie sag niet ontbreken) is hot eon rouze go—
zollige ‘400k gewoest.

REIN.

Uitotekond uitgezocht dat fierhiep—land tussen Koudum en Workum
waar do wind oouwig waait (ahleen niet altijd even hard.) Do
meesten konden do boerderij van boor Gerritsen geoakkohijk yin—
den. Joroen en Andre erhter reden gowoon voorbij, moat kwamen
toch terecht nadat ik ze achtorna was gesneld. Coos, Rod

en

Coon arrivoerden zoo uur s’ochtonds, niot uit gewoonto, doch

Vershaq2e.w eek.zo serkarop. jgg4, ~~SSa25-.8t/m

omdat do auto van Coos kapot was en zo duo pas tegon twaaiven
savonds kondon vertrekken. Tovens hadden

20

goon routebeschrij—

Nadat ankulo loden Zatordag reeds huiswaarts gingne, m005ton wij

ving en has hot erg mistig zodat ze vanaf Koudum elke afshag

(5 overgeoleveno,,~ zaterdag

rochts insloegon met do gedachto van, doze zou hot wol eons kunnen

van eon helen dakje ging. Na do afwas krogen we 2 broor’s van Coos

‘5

avonds kokon, wet zoals gowoonlijk

Zijn.

op boz,ek, die eons kwamen kijken. Do voigondo dag was lodoreen

Even eon beschrijving van do boerdorij: we siropen (tenminsto ahs

op

Tom niot snurkto) wear do kooion ooit hebben gostaan on kookten

Th8ta ~.onsan longs, die aan hun botontorht begonnon. Hot was

tij.~

voor hot ontbijt on torwijl we zaton te eten kwamsn do

in eon nabligelegen schuurt~e, Do sanitairo voorzioningon waron

rustig woe:, duo wij heron ook rustig. Tegen twaalven werdon do

ruimochoots voidoende. Do aanlogplaats vanwaar we naar do Fluossen

oortse plaiken Opgetuigd on was hot besluit govahlon om sot Zn

surfdon was ongevoor 150 motor lopon on ala

35

op hot Ijssohmeer

ahion óe fluosson op to gaan. Hot word eon tocht naar do zuidpunt

wild,, surfon moost 50 15 sin. rijden (Hindolopen). Hot barstto or

van do Fluassen.

van do insecten, maar door ma of en too jo agressis en je sadismo

Daar hot n~et 10 hard waaide, kwarnon wo om ongovoer 6 uur terug.

(Bijna tot do brug, zoals later bleok).

to ulton, hooft dat goon problem to zijn.

Plotselinc hoorden we iemand roopon vanaf eon boot, Ed kwam oak

Stappen ging prima in Koudum en Workum. surfgezehligheid cre~or je

even langs met zijn boot on eon paar vrionden, Later gingen we

met blufpokor, toepen en biljard. Dat aihes in eon typioch frioso

ruotig oton en zeidon goedonavond togen die iui van Th4te die net

entourage met echto beorenburgor (hot was toch Plantinga, Ceos?)

terugkwarnon.

Ouderwets rokkonjagon haddon we in Snits kunnen doon, ware hot niet

‘a Ineendags was hot woer rustig. Er word eon beotje gevaren.

dat we goon f.2,50 over haddon voor do bar—dancing en duo werden

middags kwamon Rob en Thijs, die nag eon plank meobrarhton

‘0

Roel, Tom en Haarten eon rondjo lichter door pure bluf(poker). In

‘a avonds word Ed uitgeleido godean osdat hij weor naar Elahuizen

Snook nog eon pohitiecontrole gehad, maar die wisten niot wet zo met

m005t. Dinodags bij hot ontbijt word opgomerkt dat hot good woor

ons eanmooston.

was am eon toChtje te maken, 20 gozegd zo gedean, de kaart word
gepakt en er word eon route uitgostippeld die via Oudega door
enkele .slout~os near Hoeg voordo. In Oudega gekomen ontmoette we
do eerste brug, alwaar we bij eon terrasje even rustton. Vorvoh—
gens gingenwo onder do brug door en kwamen in eon smal slootjo

6

wat eig’nlijk alien goschikt was voor kenc,’s. Maar wat voor eon
kano diap genoeg is is voor eon surfplank toch oak diep genoeg?

7

TRAIN I-HG
Inderdaad, diep genoog als je bet zwaard ombooc trok; na ioo meter
kwamen we de voigende brug tegen en 10 m. verdar wear ean due,
hup, de plank jut het water, stukje s)ouwan en dear gingen we wear
do voigende brug kwam al in zicht. to warden enkele bruggen ga—
nomen en uiteindeiijk waren we on 6 uur in Haag. waar we one ver—
zameiden en eon Ham soep nuttiqden. Rand zevenen gingen we Wear
verder, meat heiaas de wind was vrij stork afgenomen, zodat da
sneisten onder ons pas am kwart voor negen bij Garritsen terug
waren. Wij besioten on meat near Heeg terug to gean, ondat hat
donker began te warden en we niat precies de weg wisten. Na doze
roerige dag was bet goad rusten, en dat deden we due oak woensdag,
hoewel bet wear was qaan waaien.

Zaals gebruikeiijk bij hat begin van hot niauwe studiejaar, zijn
oak 00 aktivitaiten in hat sportcentrum weer op gang gekomen.
Dit betukent dat oak do trainingen voar WETH—laden wear gestart
zijn. Wakelijks bestaat or do galaganheid am op maandag tuscan
18.30 h an 20.00 h ander biding van Jacques do Mooij do lichame—
bijke konditie bij to werkon, De training bestaat uit eon warming
up, incusief tijdloop en eon circuit am do spierkracbt to verhogen.
Nat let ~og op da komande windsurfkampioenschappan en weakendon
near Zealand an bet Ijssalseer, lijkt me doze training niet aver—
badi
En, a~ zoo bet bijna vergatan, do pleats is da gijnzaal in bet

Thijs ci Marc moisten daze dag wart ekken, maar do volgende dag

sporicantrum.

Tot Naandagl!

kwanen Ludger en Edyar. zndar we wear ,t zevenen weren. En jewel.
hoar, donderdag was iederoon vraeq wakker want bet tentdoek kiap—
perde in de wind(4—S).

Jaroeri.

Snel funboards an stormzeiltjes gezocht

want do wind was ean bet toenemen.

‘S Avands zat eidereen rand

coon’s radio gekiuisterd am bet woerbericbt maar niet te nissan.
Vrijdag, tapdag met 6 tot 7 beaufort, can prima windje. Oit was

Varjaardagen

bet echte work, zelfs op bet Hafmeer (ongevoar evengroot als do
Karpendank) stonden golven. Gaas kreeg volap gelegenheid am zijn
zelfbauw funboard uit to proberon. Zaterdag was bet wear niet wed
verandert, eileen was do wind lets sunder, meat nag steeds 6.
‘S

Avonds gingen we wear de laatste Hoer near cef~

aiwaar zich menig dobrnlpartijtje had afgespaeld.

spaorzicht.

Do komende meanden bebben do volgenda loden wear een radon cm
feast to vieren. Zij vieron dan nI. bun zoveel—jarig bestaan
en btj daze feliciteert bet bostour an do radaktia doze laden
van harte:

‘S Zandags

was do wind vorder afgenamen (4), dos iedereen blasE wet langer

Roel Hoff

in zijn tentje liggen. Togen enen warden do aersto aanstaiten ge—

Waute: Deck

31 oktaber

maakt am echt to gaan pakken (iuchtbedden waron al beg en za)

aim bureau

32 november

Na tig keer op en near sjauwen (we wisten niet dat we zaveel bij

Sandra Zuidama

18 november

hadden) hadden we rond half S

Paul .<aopman

26 november

Rob di Groat

29 november

alias ingeladen en kanden we af—

schaid nemen van do familie Gerritsen en bet fijne water, waar

28 oktober

we zabang haddan vortoeft. In eon stoat van 3 auto’s mat 3 aen—
hangers en 7 persanen gingen we richting Eindhaven.

6
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SCH-E-V-E.N.I.N.G.E-N
1k huop dat iedereen die op do plank vaart zich realiseert dat or
Oak dit Jaar warden in Scheveningon weer funboard wedstrijdon gehouden;

veel tijd in gostoken is en oak doarom voorzichtig met do plank am

n.l. do Euro Funboard Cup Finals van 22 tot 27 september on daarna

zal tear;.

do O’Neill Pro world Cup van 28 september tot 7 oktober.

1k denk dat do club voorlopig goon plank moor zal bouwea maar als or

Vooral do tweede week is interessant omdat bier she “Wereldsterren’

loden zijn die nu eon funboard willen gaan bouwen laten die dan con

aan do start korean. 1k denk dat veel clubleden belangstehhing hebben

tact met mij opnemen; do ruimbe in N—bag zal misschien weor to roge—

am hiernaar to gean kijken an daarom wil ik de reizen richting Sche—

len zijn.

voningen cobrdinoren. 1k denk met name aan eon dag door do week ondat
bet in bet weekend waarschijnlijk moor druk zal zijn. Dus alle mensen

Rob cc Groot.

zonder vervoer en alle bestuurders van loge auto’s die belangstelhing
hebben; laat mij dit even weten, misschien dat we bier eon gezellig
WETH—evenerrient van kunnen maken.

Matosia,il

Rob de Groat

Net is mij opgevalbon dat de laatste tijd nogal slordig met materiaal

Tel: 454479

omgegaan wordt. lodereen weet dat zowel planken als zeilen kapot kunnen
gaan, baud hier dan oak rekening noel En morht or onverhoopt toch iets
kapot gaan( en dat kan iederoen overkomen) meld dit dan aan mij. oak

Zelfbouwplank

abs jo ziet dat or iets kapot is of niot aanwezig is Cuithabers, elas—
tiekee, nerhalers, zeillatton, mast—giek verbindingen etc.), zeg dit

Als jullie dit lezen is do plank zo good als zoker afgebouwd. Hot
heeft moor zweot gekost den we van to voren daChton man hot pro—
jokt is toch na ongeveer hi jaar aferond.

dan oak. ga ervan uit dat je de oerste bent die dit ziet. Als or goon
sprake is van opzot of nalatigheid dan wordt niemand aansprakolijk
gesteld voor hot kapot gaan van materiaal.

In do winter van vorig jan begonnen Win van Rootselaar, Ludger van
Vilsteren en Paul Koopman nisschien geassisteerd door nag enkele lo
den can bet slapen van de schuirôcern geleid door eon ontwerp van
Zephyr Droog. Daarna beef t do yarn eon tijd lang in eon donkor hook—
je gelegen maar in februari zijn we in U—laan verder gegaan. Met aan—
wijzingen en huhp van Wouter Beck kreeg de plank zijn definifieve

Tot slot nag enige aanwijzingen voor hot opborgen van matoriaal in
do loads. Do planken horen to liggen op do daarvoor bestomdo plaatsen
en last ze bij hot pakken of terug leggen niet helemaal ruston op do
open ateun (zie tokening I); doze is or niet tegen bestand. En do
zoilen horen als volgt am do mast to zitten (ziet gobruikte zoibon

vorm waarna do plank gelamineerd, geplamuurd en geschuurd kon warden.

s.v.ç. netjes opgevouwen en zovoel mogelijk in zeilzakken): zie tek

Vooral Coon Konings en ondergetekende hebben or veel tijd in gesto—

II.

ken en melts in do vakantie zag eon week aan gewerkt on do plank
voor bet zaneerkamp klaar te krijgen (wat helaaa net niet gelukt is).

Materiaal comnissie Rob do Groat.

Andore mensen die or tijd in gestoken hebbon zijn Marcel Eaggen,
Cees de Lange, Ed Monchen, Thijs Roland, Michiel van Wijok on Willen
Jan Withagen; do eon wat moor dan do ander, sorry als ik iemand ver—
geten ben. Tot slot heeft Antoon Weetorvoort do plank gospoten.
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Noensdag 5 september

—

KOPPELRACE

Koppelrace

Bij

Nieuwe leden en geinteresserden konden op doze middag eon eerste im—
pressie kregen van bet surfen op do Karpedonk en dus meteen een van
de grondbeginselen van bet surfen; WAAR KOMP 05 WIND VANOAAN. Net

-

viol dan ook meteen op wie wel en wie nog goon WETH lid was.
Rond vier our waren er at wool belangstellenden, do meesten waren
echter meet gelnteresseerd in bet Introweekond; zaterdag en zondag

(toolichting)

dne race worden or teams van twee of drie personen gevormd. Oe

bedoeHng is dat er ongeveor

H

uur gevaren wordt en bet team dat in

doze tijd do meeste “rondjes Karpedonk

heeft afgelegd wint do race.

Na elke ronde moeter van deelnemer op de plank gewisseld worden. Net
is vooral een gezollighoid5wod5~rjj~ en or zal geprobeerd worden cm
do tetms even stork to maken.
Tot d~ eersto Collegewoensdag.

in Roermond. Ondertussen was do koppelraco gestard.
Technische details: windkracht 1 tot 2
tomperatuur

+

200

PH— e~ . WsTHkampioenschappen

watertemp. onbekend.
Wie bet meeste rondjes kon varen, won en natuurlijk was pompon toe—
gestaan. Kwart voor zes word er afgeftoten.

Dit J~ar zal NETH voor bet eerst do TH~windsurfkaflpioenschappon orga—
niseren. Tevons zullen deze wedstrijdon ook als WEPH-ciubkampjoen_
schappen tellen.

Einduitslag:

00 Wedstrijdon worden goorganiseord in do stijl van de clubrompetitie,

1) Rob de Groot

(wedstrijdsercetaris)

dos iodereen vaart op eon windglider waarbij een poule en/of afval—
systeem gohantoerd wordt.

Frank

lederoon moet ingeschrey0~ hebben voor 9.30 our zodat we om il.00

2) Lodger
Coen

our do eorste manche kunnen varen.

Maarten

Laat van to voron boron of jo meedoet, or wordt eon limiet gosteld
aan bet aantal deolnemors

3) Victor
Imco

Om ledoreen do gelegonhejd te geven zich good voor to bereiderz zal

Rob K.

or op ‘qoensdag 22 september eon kleine wedstrijdtraining gogeven wor—
den.

4) Thijs
Dim
Ed
Rond half zoven kreeg iedereen nog eon stuk vlaai (behalve diegeno
die te uroog naar huis zijn gegaan). Do moosto aanwezige loden toon—
den zich tovredon over do belangstelling voor do club on dus eon goed
begin voor hot komend surfgobouron, met nog louko weekends in bet
vooruitzicht

+

hot feit dat no oindolijk do clubplank bovaarbaar

wordt.

Coon.
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BESTE-WETHER~S

URF-CENTRUM yOUR PROFS

Misschien wisten jullie

hat

al of konden

vacature in het vorige WETH—news. Oat

het

‘het

weten door de

betekent dat ik na

a’ ~i aa~
-

een jaar samen met Jeroen en later met Okawa Peter Graaf de WETH
redaktie gerund te hebben, deze ga verlaten.
Gelukkig gaat het goad met WETH.
me redaktie is niet alleen een clubje dat samenkomt met een blind
verlangen dat

(no) blauwe boekje zo dik en anal mogelijk bij iou

in de brievenbus te krijgen.
Nee, wij hebben heel wat gezellige avondjes

geplakt. Oat

wij

dan ook OP desbetreffende plek altijd zelf bleven plakken spreekt
(voor ons) voor zich.
WETH in WETH—news draaien nu lekker. WETH heeft een zich elk jaar
verfrissend ledenbestand, jaarlijkse evenementen, gezellige week
ends etc.

(jij weth—lid, bent er zelf tenslotte bij dos dat boat

ik eigenlijk niet te vertellen)
WETH—news heeft hat afgelopen jaar ook een wat stabielere vorin
gekregen. Al had je biad at en toe een raar kleurtje, een dunne
kaft of zat er opeens een kanoclub bij in. WETH—news bleat can
blad waarin hat reilen en zeilen van WETH goed afgespiegeld werd
en hopelijk zal blijven.
1k zal dan ook met genoegen in de activiteiten van WETH en WETH—
news blijven deelnemen. Al zij hat niet Beer in de redaktie, maar
als actief surfend lid. 1k zal mijn redaktionele werkzaamheden
gaan verleggen naar hat Bedrijfskunde Bulletin, hat lijfblad van
iedere Bedrijfskunde student!
Voordat ik dit artikel be~indig wil ik Sandra nog eens speciaal
bedanken voor haar grote inzet bij het typen. Jeroen en Peter jullie
uitaraard ook bedankt voor da fijne samenwerking en veal succes
toegewenst in het komende jaar.
1k zal U nu niet langer ophouden de rest van dit nu!mner te lezen.
1k zou zeggen:

TOT OP HET WATER!!

ED NONcHEN.
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TOEKOMST

Surfia’-.~re-the U.S.A.

Zoals je misschien wet weet,is Him van Bootseiaar onlangs r,aar
de Veuenigde Staten verhuisd am daar nan zijn carriere to bouwen.

We kjken near fret ci
athvnhwEaropees
fly.
Pnzá%n8wn IFS)
way ~W wwWt
war cte kcmene% smjii

on nmt sflg- on v~ieg~doi~tco.
Din uo~ingan colon in goWn
don pbntswtdon woar storke
wind name pelt o.
ICon, op ~n treththp en
wnthtij&ormom Wonon Europa

kwnst c&ltcdW9e— dOW &th~#
us lea hat etht to
p~w swa4m?

liten o no of hot noorddjk
van or A~,onrno,r lot

rnaaki hot Gardomeer Noord
haC& Door do heorson4n thor
r,iwltn windon m do nWdaij

a~p

Fmohonrdcontro groeion Cr ala
poddestoolart En 1k sed mij
naG, dot ii do rim vono too
k~ror dear do European, Kamp~
oorodc~ern Spring- en 51*4Th
sutton ~s wedotri~don m kent
boon spesdaiden colon warden
afgewerlri Hoe nfl trefrmkrgs
en wsthujdoontrum cmii coo
byrne ~ hot 1k in teke*g

,17)

do frdrasteuctuur vt-n
hot dean in dot let pleatso to
dipa wow in em vorrnr.kerde
en ~pa~o to moron.

a
* tavosde~~d

/

~,

__

Die dote
worth bend door do vtrkocp
von tdon~rt,oai en do situ
vest onthtiovo oa
tots wet ~a op hot gebource
let pint-los. Zi~c hotett milan
th Do
mm spasoren en
V&ei colon ~ hot neder bestu
dote, von doze pagina’s do ne~
one to dodeen: ‘Des
Itot are ~ rotor venelon,
zo’n non goat hot nook
nr lawn w~ cotner edt
th,g rim vergolea ala veertig
geleden imtand hod year
spc~d dot in Europa ~er1eks
linmab, nul0000n winerspo*
beetle-oats near boone of
aflo, spedoal vt-or doze
spoeten gobow,vde dorpon on
stoden zouden goon, em or en
kale waken to iminon of ie
onteperinen. don hod ook inder
cen do sthouders opgeha&d en
do profooc ungemoaki veer can
tamest. 1k bIjI pbr*zeflen vor

—

n~ vorige vedtoal ging her
naomI over do eple~r,g van
boginnende windsurtoro Moor
attn we hoi no cees hobhon
over do opleiding en troJnlttg
van gespodnleeerdo pinnkzte
tars. Potts en sani-prets. die
varen men pure snothaidaboards

go~kest met skin, vondoor
eTijn onstukdge pro~as!

Dc redaltie heeft zojuist eon brief ontvangen, wanrin Wim, do

Dna training veer hot kin-ode
Europees Ketnploensthap RP.S.
Ate deeltemors * protessie
nets en bnd* gosalectoerd,
net
eperte wedsula Do vCo~
spte~m pt-el ye eon uo,i

ringen aldaar. Hieronder volgt die brief in enigszins nangepaste

geestelijke wader van dit clubblad, vertelt over zijn surferva—

cohort- onthoog tussen do ho
btseien (no hoop mogo~d.
elan bien do marker em rear
COn 001510 voq~dttc inntlrm_
borneo hot yak 1.
Men meet no n*ànoal 21) en
rjthnaef 30 secerén Sm,
ire weilce ei~d do R~wrtar con
fl, ka~ ~,.,k
to pod ken boon fly eon
twoedo niudetsean. Deco bets
gnat ester lanitertarn do marker
inbondtr Tsar hot tweed, lam
dienprat Tes~oeze
em
Send orejorn 56a ten edekim
floor do frtti
Flee halts dm11 is, wegerot do
vote wttcr&~o, eon do
c-ever &aatienr goremeteerd on
worth anwrmUsth op do hoer

—

n

teent Do wgaoeatia eq do vet
dora kestcn wos&q goêeçen
door do boneltewe korei.
Op do FPS-wedato~don en ook
op
von hot ShenJiango
Spoed-Trock-droic fSRSIJ,
bite, leogs do markers, worth
wora(&4d, via do icinyisie, jo
bloater g’nspoeki In Nedoriand
is 1e4 Akoere zo’n ketonnedonati
wethlr~joentnnm. ran,, do
flanetooproils haag gernotcerd
staaet In Frankr* is hot Brett,
wear rreestal lawenees winnen.
En in Hawal ken men eileen
nog tsar op do ~te ti~den
gokeen in combinetin mm do
dodnemees. Weal do ynflears
deer steen bj voorboat ol vast.
Hot a]rt elsie evezoos die niols
endors dent don suden en in
tm\~eM gown.

Yore.

Virginia Bench, 4 augustus 1984.
Ha dic, WtTh—leden,

Hoe staat. bet leven, tegen the tijd dat jullio dit lezen zal or wel woer
begone.en zzjn met bet studiejaar. 1k bob hot eon en ander to vertellen
en vender vii ik al mijn vriendon (on do loden) van WETH do grooten
doon en laten woten dat ik nag bosta. En dit kan ik niet betor doen
dan via in sprookbuis van do voreniging niotwoar?!
Nu Zn’ ik seijn verhaal gaan beginnen, niet over mijn work, want mijn
carriure .ukt toch wel

(ik ga in

‘sales’

werken, duo do technioche zakon

verlnir.der.n at). Nec, bet gnat ovor windsurfen. Hot is bier, 0-Mar ik
woon, in Jirginia Beach, al eon watersportparadijs

Maar hot echte

windsurfparadijs ligt bier 2 uur rijdert vandaan, 100 mijl naar bet
zuiden,

tn do staat North—Carolina

Daar zijn n.l. do “Outer—Banks’,

oen st-alto strok duinen in do oceaan on tussen die duinenrij en bet
vastoland ongeveer 10—15 mijl water, en dat is allemani zandgrond
en + 3—4 Voet diop. Verdor is hot hot 005telijk deel van bet Aeon—
kaans vastoland, wat eon belangnijko redon is veer do steeds (con—
stante) wind die or is, minstons 3 Bfrt en altijd blauwe heuvol
tootporaturen rond do 900 F

.

Duo wet—suits zijn niot nodig.

on

cu is

die strool; land (van z’n 40 mijl langl) zo smal dat or maar 66n weg
overheen loopt, met can iedore kant vat knoegen en hotels. En vendor
nan de ono kant de oceaan, en nan do andere kant duo hot binnenwater,
do Zgn.

“iound’.

Vendor heø ik bier eon Nedenlandor (uit Eindhoven) ontmoet, en die
beef t ~.e gek gemaakt van surfen op zinkers, En vrienden, de veroniging
moet nt.nar viug cen paar zinkers kopen, want dat is bet

16

,

echt wear.

Zo hard, prachtig. En zondor harnas (trapeze) wilde ik vroeger niet Varen,
maar d.c tijd ik oak voorbij. 1k ken iedereen zo’n ding aanbevelen.

17
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Al bet surfmateriaal bier is hartstikke dour, je betaalt hetzelfde
bier in dollars als in Nederland in guldens. Bovendien koret haast

~am

hires

Postc. Plaatc Tel. Geb.Dat.

al bet surfmateriaal bier uit Nedertand. Gaastra—zeilen zijn eigenlijk

Marcel Baggen

Kroonotraat 3

5632 DX Ehv 422999 031259

do enige beetje goode zeilen. Maar windsurfen in z’n algemeenbeid
moet bier nog op gang komen. Ongelooflijk

eigenlijk gezien bet weor

Router BEck

I

V.rdilaan

87

4384 wvij,

—

‘311061

Jacob Bismond
Jeroen
Bc-okelmann

~Geldropseweg
Verweratrast 50
117

5611 ES
SJ Ehv 439934
123023 300953
5612
5671 CF Moe 831285

en bet water,in de zomer is bet ongeveer 55°F! Dat bet niveau niet

Tom v/d Iloomen

Kerkatreat 18

echt hoog is, alhoewel er toch wel een paar goeie zijn, Illustreert

Baptiest
Coopmans
Rob
V. Docp

Noordbrabantlaan
28 5611
5651 13
LX Ehy
Ehv 442060
525334 050361
090265
Nieuwstraat
38

wel dat ik 4 weken geleden een Regatta gewonnen bob, eertse prijS

zephyr Droog

Kruidenhof 30

5632 MD Ehv 429558 120757

$50,——

Inco doGoudswaard
Rob
Croot

Amstellaan
36
Boschdijk 337

5691
HE Ehv
Son 454479
73228 080864
5621 JA
291161

Tenslotte veel groeten en verder veel succes met studeren en vol—

Roel haff

gend jaar zal 1k wel even laten Zion hoe je met een sinker door

Rome Kctl
Foogendoorn
Rob

Severeind 5
5502 PW Vel 535417 281061
J. Boschlaan 192 11 5611
5613 TJ
GD Ehv 434370
040459
G.Rozeeondstreat
124229 030461

de branding vaart. Op de Karpedonk Icon je bet ding toch niet ge—
bruiken.

Coon Pani,gs
Alterama 147
Paul Va,
Koopt.an
Sonseweg 3 183
Jan
~uisbergem Hoogstraat

5655 CD Ehv 520671 200361
5632
NA Ehv
Ehv 517667
—
261160
5615 PD
170660

Wim van Rootselaar.

Johan Xor~as
Coos de Lqkx
Lange
Naarten

Nieuwstraat 38
Willemstraat
Cestelseotraat97 356

5611 Dli Row 462060 030658
5616 LX
CC Ehv 520821
523767 010163
140948
5615

NAJAARSAGENDA.]994

Ed Monchen
Dim Bureau

Catharjnastraat 45
Hemelrijken 20

5611 JD Row 431721 070964
5612 LD Ehv 431829 121160

Raoul van Noorden
No

Wedstrijdtraining t.b.v. TN— en wETHkampioen—

t.eon Peters
Bert Ritter

Wilgenhorst 55
H. Ceoststr 62

5611 HR Ehv 455339 260863

schappen (zie andere toelichting). 16.00 our

Win vanRuland
Rootselaar
Thijs

318, 26th Street
Boutenslaan
24

VA23451
Vir 111851
—
280959
5615
CX Ehv
050163

Karpedonk.

Hans Schepman

I4cegschaalstraat 26 5632 CX Ehy 418002 020463

TB— en NETHkampioenschappen.

Honk wzn Tuyl
PrW.Ajexanderstr 31 5321 SB Hod
2072
Lodger v. Vilsteren .Aalsterweg 132e
5615 CJ thy 118101 031259

Za

.

Zo zie je, die ouwe Roots doet nog teuk moe.

19 sept.

22 sept.

Za/zo

29/30 sept.

Wo

Za/zo

10 okt.

13/14 olct.

eind nov/begin okt
Za/zo

21/22 okt

-

5632
DX Ehv
thy 427893
240359
5631 AD
811388 040661

Rein dl? Vzies
Antoon
Wettervoort
Roel Westl.off

Nauritsstraat 8

5616 AA thy 100562 635988

eon surffestijn in ??fl??
Clubcompetitie, 16.00 our, Karpedonk.

I

1 jan.

** +

Tongelresestr,
5611 BH
VK thy
thy 514370
112327 020959
300559
A.
V. Anhaltstr.58a28 5616

*
*

Michiel Jan
vtn Withagen
Wijck
Heydaalweg 415
Willem
Laarstraat

5616 SW Waa
thy 6928
520394 080860
010160

*
*

Weekend Ouddorp

Sandra Zuidema

5615 CJ thy 118101 151160

NVT

Sutton op Grevetingen dan wol Noordzee
(vanaf Brouwersdaao.

Box
thy
Hod

Ctubcompetitie, de laatste mogelijkheid om

Vol
Moo

punten to verzameten. 16.00 our

Samen met Aeolus (Nijmegen) eon weekend naar

Wad
Vadd.~nxveem ( Kengetal 01828
Son heeft cengetal 04990
Waa • Vaalre C Kengetal 06904

Beets (je weet wel, Edam en Markerwaard)

Vir —cVlissimgen
‘eirg~mia Beach USA
yjj

Seizoensafsluitingsfeest.

*
+

,

Karpedonk

—

•

—

Aalsterweg 132e

Soxtel ( Kengetal 04116
Eindaoven
bode..
C Kengetal 04199

—

‘.eldhovem
In,entn

Nag met
jr bet
week~md eonrijden.
plank meenemen.
Hag
de aanhanger

Zeilweekend met Okawa
Kontaktpersoon: Rood Nijst (Okawa)

di

5611 08 thy 442060 230761

Kroonstraat
Wolvendijk 2 19

ting. Tijdens dit weekend organiseert Aeolus

26 sept.

Niouwstraat 38

190152

Leon Vinkan
Johan
~olner

Start: 9.30 our Karpedonk, sic andere toelich—

No

2742 00 Wad 19130

-

‘Hot eerste natte pak’;
Nieuwjaarssurf dan wet borrel op do Karpedonk

16

19

+

I.’

ptzzena

Ca- grottct

okawa
n~euws

cz-zzura
0

echte italiaanse keuken

0

originele specialiteiten

0

levende muziek
00k gerechten die niet op de
kaart staan kunnen worden
gevraagd
dommelstr. 15

a
20

QKAWA DAI4S LEG ilAJThS aPES

Doze zoner heeft Okawa konnis gesaakt met E~IT wIld water,
Bovaron wordon de rivieron do Durance on do Guil.

Met zoamen

trokken we in toco auto’s user Zuid Frankrijk: Paul S., Mark P.,
Peter K.,. Ruud, ondergotokondo on eon

‘Gonnopor~molen”~lid.

Al liar gelang do ervaring cordon we met nog andoro cursiston
ingodoold bij do gevordorden—cursus of boginnersaursuw.
Gozoten in stevigo en stabiele

‘rhyfoons word ons door do Brand—

sport—instructours wildwatervsren bijgobracht.

Alloen ondorgoto—

kende was zo oigenw±js ow in eon wankelo slalomboot nan do cursus
dod

te nemon, mat tot govolg had dat hij zekor do eerate dagen

hot record aantal heron oaslaan op zijn naam kon zetton (mel
cUe eckimoteron, he I).
Dc eerste daren hrachten we door op do Durance, eon brede snol—
strosende bergrivier die word govood door verachillendo zijrivior—
tjea (o.a. do Gull) die hun water onttrokkmn ann sneeuwveldoa of
glotojors.

tooproenpakkon waron voroiat.

Do eersto week stond

d4 Duranco erg hoog, wet tot govolg had dat bij elke vornauwing
van de rivier en in do buitonkaot van olko bocht hot water tot
hoge golven word opgontuwd, sows tot 2

a. 3

meter hoog.

Do monte Okawa—lodon hioldon het rocht, near niot droog.
Ret ijakoude mater gutste bij elko golf ann do bovenkaot van Jo
noopreenpak binnon.

Ret zgn. Get van de Durance, ongevoer half—

weg vormdo hot toppunt van hot apektakel.

Dit im eon stroomver—
0~••

onelling nor kano~rs nogal eons plegen urn to kiepon.
kano’~rs is hot hior louk urn te spelon.
stroming stoppen en

~loopen~

Voor arvaren

Puntjo van do kano in do

~

msar (zie foto).

Gok ward do Guil bovaron. Doze riovier is smeller on or stroont
mjodor water door. Omdat doze rivier meor vorblokt is werdon or
moor eisen ann do stuurkunet van do deeloomoro gosteld.

Door

bet “kloino” kloofje van do Gull gingon aeon do govorderden.
Dit begon al golijk not oon hole dikko stroosvoronelling die Jo
man do rechtorkant moot none,, (due wiet aohterstevoren, Paul of
toch eigenwijo aan do linkorkant, Mark).

Dit was eon prachtig

stukje wildwator van klamse 4, met nan woerokanton prachtig
natuurscbooo, waar do moosto kano~ra editor goen oog moor koaden
hebben

—

zovoel koncontratio vorgdo do rivier.

Rier wan hot dam

ook waar Mark hoeft loron ‘wildwatorzwommon”,

22
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] wij

bouwen en vorlcopon intern ationaal
belcende torn- en wildwaterkano’s
ontworpen door peter van stipdonk,
ISx nederlands lcampioon wiidwatervaren

tevens leveren wij aile kanoaccesgoires
zoals peddels, spatreilen, anoraics, zoopreen kiodin9, imperial, etc.
eveneens leveren waj diverse kano’s
ais bouwpalcket

I
wang vrijblijvend onze
komplete folders aan of
laat U in eindhoven cans
deskundig voorlichten

Stjp-Ya~~

bovendien organiseren wij, gedurende
do maanden juni, jail en augustus, kano
icursussen
op wildwater in joogoslavie
en fraxflaijk

(

____________________

peter van stipdonk
loostraat 8
5641js eindhoven
040)812624

c’~

fihiaal:
veerdijk 58
1531 ma wormer
075/214955

Na doze 5—daagsoursus dürfden een aantal 0kawa’~rs hot nan on nell—
standig de Durance af te varen

Gelukkig was kanoclub Eudel or

ook flog om ze bij hat Oat van de Durance letterlijk uit hot water
te vissen.

Na zo’n 10 dagen wildwaterspektakel keerde hot grootete

deel van Okawa terug naar Nederland, eentje v~rtrok naar Spanje en
de laatste bleef in Frankrijk on flog de Clair~e, do Unbaye en do
Guisance to bevaren,

Al met al was doze wildwaterkursus zeer spelt—

takulair en iedereen near ann te raden, missohien ieto voor do andero
Okawa~rs, eventueel gevolgd door een wildwaterweek waarin ook de
bovengenoende rivieren worden bevaren.

1k adviseer iedereen on veel

in de Ardennen to gaan varen on zo genoeg ervaring op te doen on eon
gevorderde—kursus to Icunnen volgen.

Voor goede kanopolo~rs is eon

regelmatige zwembadlraining voldoende.
tot ziens in Zuid Frankrij1~, am

Misschien volgend jaar dan

je tenninste echt wilt.
John

pm. vraagt eon Fransnan: qu’est—ce quo Brandsport?
antwoord: c’est une sport den pyromanes I

5 oven ~PI de Qroof Wtlhehninaplein 8
24
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1k zal het humour van menig OK~k1R lid maar niet bederven door over hot
mooie weer in Zuid—Frankrijk ult te gaan wijden, flu het water hier in
Nederland weer met bakken near beneden koat. Doch leder weet dat dit

z

wel gunstig uitpakt voor do waterstanden in de Ardennen riviertjes. Des

0

te langer bet regent, hoe ongeduldiger eon wildwater vaarder (die van
regenriviertjes afhankelijk is) wordt.

Dit nd

zeker voor de vijf

loden golden die op ‘expeditie’ naar Zuid—Frankrijk zijn geweest.
ledereen zal dat wel merken can do onrust die doze menseri bij do
gedachte eon wildwater overvalt.r~, zal niet ieder 0KPL4~ lid meteen

BET GSVECBT OP DE 600 m2: KANQPOLO

m

Eon isdar heeft natuurlijk al van hot talentvalle Okava—poloteam

<

gehoord.

0
0
~0
N

Ze waren near liefat zosde in do landelijke kano1ãola—

competinie.

Enzoals toon hebben Se mu oak in bet macate inter—

nationals polotoernooi to Anaterdan van rich doom spreken,
waarover moor in dit verolag.
Voor die speciele evenoment wee hot vaste kanoteam versterkt en

begrijpen waardoor deze vijf dan aangegrepen worden. Spreek er near

—I
-1

vervo:st not 2 nieuwe spelera.

eens eon aan. 1k ben ervan overtuigd dat er dan volgend jaar nicer

7~1

hoof t gotet (en later ZeUs tapacoorder van hat hole toernoai

mensen flee gaan WILD-water varen.
Helaas in Zuid—Frankrijk zullen we volgend jaar pas weer kunnen varen.
Nu wordt het buiten weer nat en guur. Het maakt er de kanosport niet
echt aantrekelijk op voor de beginner, die denkt de kleding voor dit
soort weer niet in huis to hebben. Maar het hoeft geen neopreen pak te
zijn.

Een wolle trui met eon regenjack eroverheen geeft een prima

bescherming tegen de nukken van dit jaargetijde. Daarnaast zal het oak
deze winter weer mogelijk zijn in het zwembad de basis voor eon goede
kanotechriiek aan te leren. of als je al langer vaart de techniek verder
te perfectioneren.

Het bestuur zal Jo daarover op tijd inlichten. Het

ken zijn dat het bestuur je al ingelicht heeft, daar 1k niet do exacte
datum van uitgave van dit nuimner weet. Verder is het aan te bevelen 00k

Jock, die cure macate doelpunton he

block) eu John Settles, maestro op do vierkante motor.
Onze co6rdinator Ruud plande vorvelgens dat ondorgetekende en hij—
zelf zoucen scoren, Peter V. do centralo spolverdeler zou zijn,
John 3. Ce verdediging zou runnen on Jack do annvullende “punten”
zou verzorgen.
John Ela:.t zou verder gedevalueord warden tot reservespelor on kon
dan r,og war apek en bonen bij do Gennepor Molen meespelen (hotgeen
oak goac~iieddo).
Doze planning sloeg ala eon kiok, precies zaals hot werk van can
Ir.in sp~ netaamt.

Toch ging or vat fout.

Wet ?

Dear zijn we nag

steeds niet achter.
Ann u flu do opdraoht in hot Volgende relaas do ware oorzaak op to
sporen.QCapij inleverdatum rio voor in hot bled).

de activiteiten kalender in de gaten te houden want buiten de
conditie—training en de zwembad—training worden er nag activiteiten
gearganiseerd zoals het feest.
Als laatste rest mij nog mede te delen dat 1k voor tHee meanden hot
schip verlaat, i.v.m. cen buitenland stage. In deze twee maanden zal
het voorzitterschap door peter Verwegen overgenomen 1-Jorden. 1k wens hem
behouden vaart en hoop dat de bemanning niet aan het muiten slaat.

Hot relasa
Ret was zaterdagochtend.
atolon.
loads.

Do Son was juist op on bet regonde pijpe—

Ruud’s planning was atipt, 6.45u. vertrek vanaf do OKAIJA—
Coed” uitgerust (tuasen Zatordag 03.OOu. on 6.45u.) vortrok

bet teen on 7. 15u., on

its

do secure routeb.aschrijvjng van Ruud nag

3aiat op tijd op hot toermooi to arriveren.

Dear worden we net open

on op~ehcven amen ontvangen door do organisatar.

Half overstuur

deolde hij ons mode, dat on~e wedotrijd aver 3 minuton mu beginnon,
M~AK

we on; ncg on maesten klodon en bet belangrijkete nag: betalen
Ruud, geheel niet van zijn otuk gebracht, rekendo kaelbloedig,
atijlvol en reeda halfneakt midden op straat af.

Do organisator ron

do vervaigena onthutet doch finaacioel voldaan nan do wedstrijd—
biding schreeuwend dot DE STUDENTEM toch nag meededen.

Zr
Ontwerp, fabrikage, verkoop en verhuur van kano’s en kanosportuitrustingen.
Wildwaterkanokursusson voor beginners en gevorderden.
P.O. Box 8522, 5605 KM Eindhoven NL, tel. 04904-3580
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Onme earste wedstrijd startte precies op hat fluitsignaal (moats
alto wedstrijden) en eindigde

met 5 doelpunten waarbij we am beurten

de onderzijde van onse boot lieten mien am vervolgens half verzopen

RECTIFICATIE

de boten op de kant te leggen.

In de

Naarmate de eerste toernooidag vervolgde, raakten de deelnemers steeds

modedeling aver de opsiag van eigen kano’s in do loads.

enthousiaster over ons spa1 en ontstond er een duidelijke voorkeur am

Ter aenvulling van dit boricht zij vermeld dat al hot

togen ons to spelen.

in do loads opgoslagon metoriaal diont to warden

Ruud, trots op ons “winning ~ besloot

vorigo aflevering van Okawa—miouws stand eon

(zoals gepldnd) dat Zaterdagavond in A’dam geatapt zou warden am zowel

boschauwd ala voronigingmmatoriaal.

de resterendo “ratio’ ala “corpus” opnieuw op krachten te brengen.

met do gebruiksafspraken over de loads.

Dii in vorband

Onder biding van Kyra (een oude relatie uit voorgaande gebeursenissen)
zie dod

I jaargang 2) word Amsterdam warder verkend.

Dc grachten, de rondvaartboten (zakjes inkt), de parkeerproblemen (er—

TRAIN INGEN

varen), en de Baghwan—disco am uiteindelijk te logeren bij Marc K.’s

Binnenkort sal do training visor naar bet zwombad

mus, die ons uiteindelijk de natate nacht van het jaar bespaarde.

warden verplaatst.

Na de gebruikelijke goede nnchtrust began onze tweede toernooidag.

hot Dammelbad ann do Stratunisedijk.

Geheel gevoelloos voor de sinds Zaterdag 6.45u.

plaatsvindon olko dandordag van 10.30u. tat 11.30u.

(stipt) vallende regen

nag drugged van do vorige avond en alt enig team in nag opperbesto stea

Ditmaal niet do Tongolreep maar
Be training sal

Do kans bostaat dat er oak op manndag eon training in

ming speelden we de baste wedstrijd van ama leven en be~indigden ~ de

hot zwombad sal kunnen plaitsvindon.

wedstrijd met drie doelpunten.

over do datum van ingang van de binnentrainingon valgon.

Bet is eigenlijk niet nodig Ic vertellen dat wij bet groaste applaus
en do eerste prija mochten ontvangen (16.25u.

,

de laatste word am

17. OOu. overhandigd).

Nadere berichton

Voar hot savor is wordt or op dinadag en waen~dag
getraind in hat oindhavens kanaal bij do loads.
Dinsdag’a am 19.OOu. algameno training

Alvorons hujawsarts te keren werd bestaten am onze gastvrouw Kyra nag
eon bloemetje to bezorgen.

;‘Iaonsdag’s on 19.OOu. pabotraining.

Een van die kleine coardinatiefoutjes

(die bet hele tooraooi kemnerkten) zorgden orvoor dat onze gastvrouw met

SP0PTKAART

5 bossen tovreden ward gesteld.
Hot bestuur wil or bij do loden do aandacht op vestigon
Voor de volledigheid volgt bier do einduitslag.

dat hot lidnaatschmp van Okawa slechts mogelijk is in
kombinatio met eon spartkaart van de TB.

Eerste kiasse

Hoofdklasse

TH—faciliteiten zoals
I. Trokvagels

I. Esson (duitsers)

2. La,m,el (belgon)

2. Rijnland

3. Holmvaardors

3. Beroetforost (GB)

Okawa is n.l.

oon door do TH—gospansarde club en maakt gebruik van

do loads,

hot spartcentrum on

ton sportkanrt kun jo op hot sportcentrum

vorkrijgen togen overlogging van eon pasfata en —ala
ik hot-good bob— /70,—.

Overigens biedt do spartkenrt

aan breed scala aan mogolijkheden am apart te beaofonon
OKAWA—doebsaldo’s waren: 0—5, 0—7, 0—4, 0—3, 0—3.

dus bosahauw hot niot ale oen suporheffing op do contri—

0KAWA eindigde alt dertiende (eerste klasso)

butie.

Zephyr.

Rodaktio.
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OKAWA’S AXTIVITEITEN KALENDER

BRUGGE & BRANDING

—

ZEILEN MET Z.W.0.C.

KAIqOEN

Eon stad door do Belgen steen
voor Steen opgebouwd, net ala
ella steden in do vroege nid—
deleeuwen oaringd door diver
se kanalen en stadsgrachten.
Er hangt hier dan oak eon
typieche steer van niets kan
en aides nag.
Kortom eon pick wear een ieder
die zich kano—vaarder durft
to noomen niet omheen nag pod—
dolen.
Op de tweede dag van detrip
gaan we ergens langs de Eel—
gische kust de elementen der
natuur trotseren.
Je zult eon geweidige kick
krijgen ala je do branding kunt
doorbreken en al surtens hot
strand 00cr weet to bereiken.

Rond eind oktober loopt bet

kano—seizoen op z’n end. Hear
binnen do E.S.K.V. Okays zijn
genoeg mensen die bij bet horen
van hot woord zeilen recht up
bun stool gaan zitten. Dacron
organiseere Z.W.O.C. eon zeil—
Op do vraag hoe en wanneer ken
alloen Paul Koopman antwoord
geven.
20 en 21 oktobor
Paul Koopman

MAAS & RU~4R AEVAART
Eon echte combi—tocht. Enerzijds
komon meneen met intoresse voor

6 en 7 oktobor

toerwerk ann bun trekken, ander—
zijds kunnen tie wild—waterepecia—

Peter K. en Ruud.

listen In do frequent voorkomonde
stroom en bochtversnellingen bun
technieken vorbeteren en beoefeoen.

FOTO—DIA—El@OSITIE 6
KAAS—FONDUE

Do Maas—afvaart start in Stein on
voert one naar tlaasbracht. Eon

Eon gezellige avond waerbij

foto’s en die’s van Okawa—
aktiviteiten bekeken en besteld
kunnen warden.
Be kaasfondue vormt de afsluiting
van doze avond.
Medio oktober
Paul K.

NEPTtR~ES

rivier die ogeaschijnlijk rustig
kabbelt maer waa, Jo plotseling
wordt geconfronteerd met eon han—

derdtal meters lange otroonver—
snelling.
Nadat ‘s avonds in een grate plaats
in Zuid—Limburg do bloemetjes zijn
buitengezet, gaan we de volgende
dag naar do Ruhr.
Doze “Berg—”rivier voert one door
hot mooiste stukje Duitse Eiffel.
Jo zult hier geconfronteerd worden
met allerlei soorten versperringon
(omgewaaide bomen, rotsbbokken,
stuwon etc.).
Do Ruhr is dan oak
eon zeer boeiende rivier on af to
dalen.

Dit wordt eon schitterend feest
bodoeld ale afsluiting van eon
aktief kano—jear.
Echter do feestcooznissie is
geenezins van plan eon tip van
do abler op to lichten.
Net wordt in leder geval ecu
bruisende avond waer bij ook
bovenstaande dorstlustige hoar
held acte do presence zal geven.

Doze aktiviteit is good goschikt
voor reason die nag noolt op stro—
mend water hebben gevaren en voor
wild—water—wanders die zich werder
wilben bokwamoo.

Media december

John S. en Ruud

Zephyr en Ruud
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2eV -Weth-Okawa-CommIssle

weekend.
Maart 3.1. word door Seth on Okewe do goeeao1~co zoilcos—
aia.jo ‘Z.w.O.C. apdoricht. on ala dde ‘aado aeaonwork—
ingevoraao tuaoon do boido vorenigingon.
Do coissto want gqotuurd door I Sother on I Okawe—or.
die ale teak booboo hot opatollon von oon zoilCwodstnl3d)—
~alondor on bet coordinoron yen do inacbrUvingon op do
in die kaloador gonoondo activitoitoo. Do comoieeio bonid—
dolt ale hot ‘ero, on That do vdrdoro uitvoor ann do door
hoer bUoon gobreobto intekoneera over.
Do uitvoor van hot coo an endor goochtodt gehool vie hot
‘Z.’.o.C. ‘—pootvek op hot oportoontrum. Hioria boviodon
rich. veer ooniodor toogankelWx, bet huiohoudolljkr.gloaont,
do ‘lod—nluot’ van ‘Z.V.o.c.° on do inschrljrluaton op do
divoro. activitoitoa. U000on diii~or do doalneno an eon
activitoit in.chrflvon kruson tildis via do cociaaio do
gogov000 nodig on do octivitoit tot oon good oindo to
broaden; :oelo do odrooa.o van sodo inochruvon. a050vono
aver do arganioatoron etc..
Door hot btjgaando iaochrI~forsulior ir.govuld in do Z.*.o.c.’
boo op hot oportcontru to doponoron/oturon, wordt eon ale
lid in hot co~iaoio—bootend iogoochrovao. home wordt
eon op do heogto gohoudon van activitoiton on is d.olneao
ann coiooio—activitoiton oogolijk.
tnochrl3vlng to voor foth en/of Okewe iodoo ratio; oiot—iodon
dragon j l5._ b’j in do edeiniotratiokoaton.
year Tooagoilon goldt do volgondo kel ondor;
-

—

29. 30

-

23, fl

oopt. Utrq

tudgor v Vilotoron on Paul. Kooprsan houdon rich aot hot bovon—
staando bong.

Datum wordt nag bekend gemaakt,
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~g ~) Bij eu1d..~. tsta.niig .fl di &flivititt do.rgmn.
n3 ativiteitu wieneR elechee ti tee•,erbend La wordee d.elpaomea
Artikol 1. loll Coamiaeio “ZWOC’1
Hotel: Studonten Sportcentruw
O.L. Vrouwootroat 1
5612 4W LINDHOVEN
tel: 040—437671

J.j~.

Artikol ?.
lid i) Do comaisajo stolt zich ten dod do booofoning on bevordoring van do
(wodstrijd) zoilsport in hot algoseon.
lid a) Pit dccl trncht zij ondorsoer to boreikon door bet opotollen Van neil
(wodstrijd) kalonders on bet coordinoron van do inachrijvingen op do
divorce oktivitoiton.
Artikel 3. In~occhrevenon:
tngoachrevonon nijn zij dio in hot 0050iosiorogister van ZWOC
otoan ingeschrovon.
Ala ingosebrevenon in hot 0000isniorogistor konen in nanroorking:
1. Do loden Von WET!! on Okay0
2. Sportkoarthoudors, die nich tegon eon vergoeding van administra—
tiekoston (3aarlijks door hot coamissjebestuur vast to stellon)
laten inschrijvon.
Artikol 4. Toolating
g~tn—0i Okawo—lodon komon no achriftelijko aanaelding in hot corn—
miosiorogiater.
Over toelating van fiat WflH—of Okawaledon besliot hot coamissio—
bostuur, ovoneeno no ochriftelijke aanoelding
Artikol 5. Linde inpschrov000nschae
g0~ tngeachrevonenschap eindigt voor WET!! en Okawa loden indion
bun lidoaatochap eindigt Van die vereniging woarvan hij/zij laatsto—
lijk lid is.
Voor niet WET!! on/of Okays coornioeio ingoschrovenen indion zij bun
administratiokoston niot voor 1 aaart voldaan hobbon.
Do beoindiging van eon ingoschrov000n_schap wordt de betrokkonon
ocbriftelijk 000godoeld voor 10 snort.
Artikel 6.
lid i) lodore tngeochreven.hooft hot rocht in te tokonon op do door do corn—
aisaio voorgedragon aktiviteiton.
lid 2) Tonoinato éènaeol per jaar krijgen do cororniesie ingoachrovonen eon ovor—
zicht van hot jaar—aktivitoiton progra050 toogeatuurd.
lid 3) Teammate 4 woken vóór do uitorlijke inschrijfdaturn van eon aktivitoit,
ligt do botroffende intokonlijst in do cosaisoiepostbus op hot Sport—
centrum voor intekoning.
Do oluitinga—datum voor intokoning list i4 dogon Voor do vroegste datum
van of do aktivitejtsstart of do uitorsto inochrijfdstuo van do desbe—
troffondo aktiviteit.
lid 4. Do in hot coraaiosie~postvak gologon intekonlijat voraoldt tonminste.
1. Naam on onschrijving von do aictiviteit
2. Do voor intokoning bonodigde gogovono
. Hot bedrag van hot verachuldigdo inocbrijfgold
4. Do aluitingsdaturn Von inachrijving
5. Do nododoling dat doolnaso son do aktivitoit goheol op oigen rioico
goochiodt.
No intokoning Vorplicht do ingotokondo zich, bij doorgang van do okti—
vitoit, allo daoruit voortvlooiondo consoquontios op zich to n050n.
32

4-

aol, indion nor tonas don nogolijk kunnon deolnanen, intekenon, tuaoon
doze toaso galoot warden.
Indian olochts individuan hebben ingotokond of indian teas doolnarno niot
noodzakelijk is, aol per individu goloot warden.
Hot cossioniaboatnur voort do loting uit en bepnalt hot al dan niot door—
500fl
do aktivitoiton.
6) Ha
hatVanboricht
von doargong varden do (ovontuaol ingoloton) intokonaars
ladero intokonoar wordt hiorvan, uitorlijk 5 dagon no aluiting van do
intelcening, op do hoogto gestald.

not do verdere uitvoor en ronlmaatio van do aktivitoit bolast.
Evontunel Icunnon rnij hiarbij do hulp van hot comaiasiebostuur vragen.
Tenninsta zullan zij morgan voor hot tijdig voldoen nan do inochrijf—
voorwoarden.
lid 7) Indien c050iiasio—ingoochrovenen do bolangon van do comaissie achadefl,
naar oorda,~l van hot cosmiasiobostuur, kunnen zij Van vordore aktivn—
toiton woruon uitgoaloton.
lid 8) In do cooe~aoio—pbstbus ligt tonainato tor inzago:
i) Dit costaiscioroglonont
≥) Eon cosaisoie—ingeschrovenon lijot, wanrop do c000issio bootuurdarn
stoon oangegovon.
Artikel 7.

e!~!~~ !!!t0~22E~~
Hot coaoiaaiojaar Toopt van 1 snort tot I snort
Via aon financieol— on eon aktivitoiton—jaarvorolog logt hot coo—
niorjiob,atuur vorantwoording of ann, do booturen van WET!!, Okawa
en non hoar cornrnisaie ingoschrovonon.
Uitarlijk 1 April ligt eon on andor tar inzage in hot cosrnissio—
pootvak.

Artikol 8. Hot cotaiaaiobostuur
lid i) Hat coorniasiobostuur boatsat uit tenoinsto 2 door do boeturon van
WET!! on Oknwa non to wijzon loden, wnarbij bet aontal WETH coasiasie—
beatuurdors golijk is can hot aantal Okowa cooroioaio bostuurders.
lid 2) Indian bet aantal cornmissio ingeachrovonon, die goon lid zijn von WET!!
on/of Okawa, hot oantnl ingeochrovenenvanuit doze vorenigingon over—
troft, kari hot coornissiobootuur worden asngovuld oat ingeachrovonen
koaonde uit oorstgonooade groop nfl acbriftolijke stooroing ondor do
coarnissio ingoschrovonon.
Doze mogon ochtor niot in aantal do son van WET!! on Okawa bestuurdors
ovor—troffon of gelijk doorman zijn.
Artikol 9.

BOnOOD~COrnZObOStUur

~p ~oordracht von hot coaaioaiobostuur worden door do besturon
van WET!! on Okays do WETH—Okowo bostuurders gekoson.
Niet WETE of Okawa ingoschrevenon hobbon, tie art. 8 lid 2 in
bopsaljo govollen rocht op eon of seer coorniooio bostuurdors.
Artikel 1O.Siotbe~alri~
lid i) Bij heU~opa!ouw comoiasic—ingoschrevone worden, na do schriftolijko
opzoggir.g door hot coaoisoiobestuur, it oon vorplicht b~iton do oven—
tueel t~ botolon administratiokoston f. 2,50 boeto to botalen.
lid a) Do ingocchrovonon zijn verplicht binnon eon tormijn van 2 wokon no
vorhuiring 000 sdroowijziging ann hot cornaissiobostuur to doon too—
koroon.
lid 3) Doolnaa~ ahn aktiviteiton die door hot coosissiobostuur wordon go—
coordin-orn ia geheel voor eigon risico.
Do conoss.o ban niot aenoprokelijk gosteld warden voor schado of
lotsol ..vorkomon son of veroorzeakt door do ingoschrovone.
lid 4) Commieojo sngeechrovenen kunnon goon aanaprook makon op oon finan—
dole vorgoediag, dan no uitdrukkolijko toezogging van hot cornmisaio
bostuur
lid 5) In govollen waorin dit roglosent niot voorziot booliat hot coasissio—
bestuur.
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ADRESLIJST

Zephyr Droog
John Clast
‘arm Geradts

Kruidenhof 30
Kathildelnan 35
Tongelresestraat 309

5632 MO
5611 80

040—429558

Peter Graef
Honk Hermans

Kettingstraat 1
Zeelstez-atraat 207

5611 RC
5652 EN

040—110524

Peter Konijn
Paul Koopman

Buntbee4c 27 Veldhoven

5501. 88

6532 NA

Peter Kreemers

Sonseweg 3
‘s Gravensandeweg 75

5612 JP

040-455502

Patrick Limpens
Mark MathL~ssen

Oude Torenstraat- 14
Melkweg 38

5623 PG
5642 CD

437827
816871

:iuud
;ark
Theo
John

v.Veldekewtq 2 Nuenen
St.Catharjnagtreat 131..
Dc Jeqerstraat 4 V’Hv.
Zwaluwlaan 2 Son

5671
5611
5503
3691

Hoogstraat 135
Leenderweg 177

5615 PC
5643 AQ

526790
118682

Peter Verwegen

Pres.Jteljnstrnt 39

6542 MN

814261

Luc Vroliiks

Aalsterweg 119

Nijst
vd Putte
vd Jchaal
3ettels

Sjaak Spiertz
Paul Swjnkels

InschrDfformifl jet veer

fl.

040—456083

VD 040—832281
.1k
454316
SN
534128
Vô$4990—71$S6

123484

ZS .0.C. — le4e~beptend”.

Nasa

adre
tel.
lid van E.S.W.V. *.th;
lid van 8.S.K.V. Ok...;

Jab...

Ja/n.e.

Schrtjft sich NJ d.c. in in bet

Z...0.c.— l.d.nb.etene.

Deponerepjopsturen nan
U.L.Vrouwntnat 1~
5612 A W

Siadhoven.
datum;

Mandtekenjng;
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