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VANDE

VAN - DE VQQRZ XflER.

Jo hobt bier bet eersto stukje voor je dat ik schrijf als voorzjtter.
zoals jullie waarschijnljjk at weten heb ik Ludjo opgovolgd On semen
met hem hobben ook Willem .7w. en Haart,n hot bostuur vaarwel gozegd.

REDAKTIE

1k bob zo’n idee dat ze de eerat komonde tijd nog wel ontwennings
vorschijnselon zullen hebbenj 24 jaar in bet bestuor zitten van eon
startende veroniging is goon goring. prestatiel Ze hobben mode Cr voor
gozorgd dat WETH in eon zeer korte tiN eon goedtopendo voreniqing
as gewordon met goode focilitoiten en activiteiten en dat jultie bier
atlemaal good gobruik van waken is bet afgelopon jaar wet gebleken,
ale ik dank aan do weekenden, waar op £6n na allemaal 10 of moer

Beste Wethers,

mensen moegegoan zijn, aan hot Zomerkamp wan bijna do halve vereni—
ging goweest is on aan de woonsdagtaiddagen die onk good bezocht zijn

Hot kalenderjaar loopt op zijn oinde, hot wordt koudor, kortoa do
surfdegon zijn weer goteld.
Enkolo monson die zich do luxo von eon droogpak kunnon permittoren,
houdon hot nog iets longer uit op hot water.
Moor voor do moosten is nu do tijd aengebroken voor onderhoud aan hot
mqtoriaal en horinnoringen aan hot ofgelopen jeer; en misechion a’
planner. voor hot komendo surfaoizoon.

Dat do kosondo tijd voor WETH goon komkommortijd zal zijn blijkt
uit do govuldo sktivitoitonkalendor on do eankondiging van do jaar—
lijkse studontonsportwoek. Hot boatuur hooft zoals gowoonlijk alter—
loi medodelingon mode to dolen on spociaal onzo gloedniouwo voorzit—
ter wil hot woord tot allen richton.
Enkelo vorsiagon govon onig togonwicht aen do organisatoriach rim—
rat. En zo ligt hior don akwa 2.5 voor jo nets.
Damkzij, niot to vorgoton Sandra on do rondbrongora.
Prettigo feostdagon on veol loosplozior,

en waar ik ook veel nieuwe gozichton gesignaleord heb.
1k durf te zeggon dat we landolijk gozion a4n van do moost actieve
en enthousjaste studenten windsurfvereniging zijn.
Willem Jan, Ludger on Naarten hebben ouk flog eon kleino erfonis ach—
ter gelaton want samen met hot nieuwe bestour is or boaloten on eon
niouwe funboard aan to schaffen. We willen hiermee eon aantrekkolijke
spectaculairo tak van hot windsurfon gaan stimuteren binnen WETH.
1k dank dat or flu wool loden op eon dusdanig surfniveau eangekosion
zijn dat at doze step kunnen makon en ik ken je verzokeren dat dit
zoor zeker do moeite waard is. Due waarschijnhijk kunnon we, mite
do financioring rond komt, in maart (aiweer) eon niouw board dopen
en hiormeo sot eon extra dimonsie van hot windsurhn konnismaken.
Oh

do wed

to lange koude winter door to komen zijn or weer tat van

aktiviteiten gepland wear geluickig ook eons andore mensen zich woe
bezig houdon dan hot boatuur. Imco en Thijs zullen van hot foest
(14 dec.) jets moois maken en Victor on Hans schrijven hopelijk dit
jan veer ontzettend veel WETH—teams in voor do sportweok. Alto acti—

Jeroon.
P.S. Kopij sluitingsdstum voor skye 2.6
Meendag 7 janusri 1985.

viteiten kunnon ochtor alloon slagen ale jullie meodoen due pak do
telofoon on schrijf Jo moteen in voor altos.

Tot kijk,

ROB.
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Na de voorrondes waren er vier man al zeker van eon plaats in do finale,
te weton: Zephyr Droog, Bas Leijen, Cock do Groot en Rob van Dorp. Via

‘F. H.— en .WETN—kampio.nschappen

de halve finales wisten Maarten Luykx en ondergetekende zich nog to plaat
Op zaterdag 22 september was bet dan zovar. Do le TN— WETH kampioenschap—

son voor de finale. voor do finale ward Cr eon nieuwe baan uitgezet.De

pen vonden plaats op do Karpedonkse Plas. Al vroeg in de morgan viel er

plankon warden verloot onder de finalisten, en na elke van do in totaal

onige bodrijvigheid waar te nemen bij de

loads. planken warden naar bui—

ten gesjoowd, zeilen kregen een nonmier en warden opgetuigd. En dan was

3 finale manches zoo iedoreon 1 planknuum,er opschoiven.
Do finaliston stapten op bun le plank af, koken betauterd naar bet zeil,

er ook flog (fls ean zegen van boven) dat prima surf—weort~e. Want wie

trqkken hot op hot droge on vorvolgans alle lijnen opnieuw to spannen in

had dat flu toch qedacht, een wedstrijd op de Karpedonk en dan nog wind

ean paging do macst arge plooien te laten vardwijnen. tilet dat dit vaol

ook, dat is werkelifl een zeldzaamheid.

hielp, maar zo hoort hot no ~4nnaal.

Cm 9.30 our sloot do inschrijving en al ras bleek dat or can stark 21—
koppig veld aan do start zoo verschijnan, net surf—kanjers als: Zephyr

Uiteindelijk was bet dan zover, de finale manches bogonnen, met nag steeds
eon stevig windja. Zephyr toonde zich van z’n beste zijde. Er vial zodoen—
de woinig ear to bahalen voor do naasto concurrontie. Na 2 ranches stand

Droog (favoriot bij de heron), sas Leijen, Maarten Luykx en Elly van

Zephyr bovonaan not 2 overwinningen, gevolgd door Bas Loijen.

Noorden(favoriet bij de dame(s), ale enigo deelneomster).
De 21 deelne(e)m(st)ers. met daaronder ook een aantal niet WETH—leden,
warden verdeeld in 4 pooles van 5 of 6 man. Do eerste van iedere paula
(na 2 manches) zou zich rechtstreeks plaatsen voor de finale, en de non—
mars 2, 3 en 4 voor de 2 halve finales waarvan de 2 winnaars zich alsnog

Ondorgetakende stond Cr net eon 4e en Ge plaats na 2 manches niet bepaald
riant voor, maar

kans op eon areplaats was, evonals voor alle anderen

nog steeds aanwezig. Do spanning stoog dos ten top aan bet begin van do
laatste mancho, in tagenstelling tot do windmetor, welke aen steeds la—
gere stand aannan.

voor de finale zouden plaatson.

Haar, eon waar kaaipioon behoort bij iedere windkracht good moe to kunnen
Er had zich intossen al aardig wat publiek langs de waterkant qenesteld.
Allen gewapend met een stoeltje en eon pakkotje brood (en can bengal?),

Cm 11.30 our startten de voorrondas, bij een stevig windje. Jargnor genoeg
ward bet zicht op de wedstrijd vanaf de loads beleeveerd door de

,

altijd

trouwe, aanwezigheid van het eiland. Hear bet was zeker do moeite waard
om zo no en dan eens eon kijkje te neman aan de overkant, vanwaar men eon
riant zicht had op de wedstrijd. Er waren prachtiga inhaalnanouvras te
zion bij de boeien, er ward wind uit andarmans zeilen gehaald. deelneners
vielon in het water, overtredingen al voor de start, er word over on weer
“spektakel”.

En dan vergeet ik nog de start te vermelden. Wat can zenuwslopende toe—
stand was dat telkens weer.

Vijf

an aim

surfpak en word zodoendo ongeslagen kanpioen. Bas Leijen behaal—

de, ondanks een wat mindore klassoring in do laatsto manche, een prima 2e

am naar zo lang mogelijk van hot spaktakel te kunnen geniatan.

bakboord geroepen, plankan botsten tegen elkaar, kortom

komen. En Zephyr kon dat, met groat genak atak hij oak do laatste sancho

150

gelijke startpositie. Helaas waron er enkelen zo diep geconcentreerd dat
zij eon aantal tijdsignalen misten. Voor hen kwam de start dan oak nogal
onverwacht, mear de rest schoof precies op tijd over de startlijn.

schitteronde 2e plaats in de laatste manche (het gerucht wil dat ik die
to dankon heb aan mijn geringe ljchaamsgowjcht, verkregen door hat 3 maan—
den lang volgen van een spociaal surf—dieet), beslag wist to leggen op
eon 3e plaats, in do eindklassering gevolgd door reap. Maarten Luykx,
Cock de Groat on Rob van 0043.
Elly van Noordon ward kampioen bij do dames, maar dio strijd was finder
boeiond, omdat do concurrontie zich, nahot boron van haar doolname, al
kansloos aChtte en dos niet op kwam dagen.
Nadat alle planken woor notjos waren opgeborgen in do loads, warden de

of zes diep geconcentreerde surfers

zwierven dan als gieren langs de startlijn op zoek naar een z0 good

plaats. En dan ken ik natourlijk niet onvormeld laten dat ik via aen

prijzon uitgodeeld door onze wedstrijdleider Rob do Groot, dankzij wie
dit evenomont zo uitstekend is verlopen.
En ik hoop dan 00k dat ik volgend jaar moo kan doen can do 2o 7.1!.—
WETH—kampioenschappen.

IMCO.

ott
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FINALE
Voorrondes
Poule
A.

Plants

W

Frans Schoren

Totoal ounton
Plants

Mans

Manche I

l4nnohe 2

Manche 3

2

6

1

Zephyr Droog

I pl.0 pt

1 pl~0 pt

1 p110 pt

2

0

3

11,4

2

BasLei3en

2

2

4

14

3
4
5
6

Imco Goudzwaerd

4
6
5
3

‘4

i6

5

20

1

2

4

I

3

Rein v. Corven

2

3

3
8
8,7

4

Michiol Kochem

3

4

13,7

5

Tom v.d. Boomen

5

5

20

2

6

Nick Vcrsfeld

4
5

Antoon Westervoort

W
W

I

Rob

2

Tome v.d. Oetelaar

Rood

v. Noorden
V.

Dorp

0

Baa Leijten

C.
W

2

Ed Monchen

2

H

3

Bus Timner

3

3

11,4

4

Rod

LI

4

16

S

Elly v. Noorden

5

5

20

w.

I

Cock de Groot

1

0

H

2

Maarten Luyckx

2

2

6

H

3

Imco Goudzwaard

3

4

13,7

H

4

Cees do Lange

5

3

15,7

H

5
6

Michiel Boonstro

4

19,7

Paul do Ridder

6

6
5

2

Irons Schoren

3

Tome v.d. Octeloar

4

Antoon

5
6

Michiel Kochem

H

I

Maarten Luyckx

H

2

Ed Monchen

3

H

p.

Mnncho2

3
4
5

3
W

I

I

Zephyr Droog

1
2

3.

mache I

Mans

Hoff

21,7

Maarten Luyckx
Cock do Groot

Rob van Dorp

j8
:11.?

6
4

110

15,?

3
jIl.?

2

3

8
;5,7

5

~10

3
5
6

Mensen die mnteresse heathen voor eon gezonielijk abonnement op den
surfblad kunnen hierover contact opnemen met COEN KONINGS tel;
040—520671.
Bij voldoende belangstollmnq kan je voor

F. 10,—— geabonneerd

zijn op meerdere bladen, wearbij in eernte instantie gedacht wordt
San het Duitse surfmagazmne (en duitse blad Funboard of en. Surf”
kanpioen)

Coon.

H

F.

Iraco Goudzwaard

H

Vorjaardagen

Westervoort

Ens Tinner

110
ill,?

S,Lrf~laden

RerkanL
H.

~8
13
15,7

Eon schoudorklopje en eon belletje voor do volgende loden:

Ludger van Vilsteren
Marcel Boggon

W

4

Rein v. Corven
Goes do Lange

Hearten Luykx

5
6

Nick Kerafeld
Pool Hoff

Thijs Ruland

H

Michiel van Wijck
Ruoul van Noorden

3 december
3 december
I januari
1 januari

5

jonuari

19 januari

Totsal ounten

22,?

25,4
25,7
27,4
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Het weekend van de iSe en 16e September zou semen met de kanoclub Okawa
in Loosdrecht doorgebracht warden, bij welke gelogenheid— on de tijd
te doden— een aantal plankjes meagenomen zou warden.
Of bet nu kwam door surfmoeheid of —sods beweerd werd— door bet feit
dat de kanoclub verstok liet gean, bet aantal deelnemers kan op drie
vingers van 4&n hand geteld worden, hetgeen mij ais nieuw lid enigs—
sins teleurstelde.
Vertrokken zijn we toch en ne de onvermijdelijke boodseheppen en goede
reis,aanschouwden we rand half twaelf bet water. Va stevige wind (wind—
kracht 4?) en de woeste schuie,koppen op bet water deden mij bet ergste
vrezen aange~e n ik een week tevoren in Roermond bij soortgelijke wind
—mijn eerste surfcontect— bet zeil niet rechtop kon houden.
Terwijl Jeroen en Rob.K. bun planken net voiwaasen zeilen optuigden,
stelde ik no in eerste instantie tevreden net bet stornzeil.
ten en ander bleek mindar erg dan gevreesd, zodet zelfs ik na enige
tijd mijn stornzeil voor een grater exemplaar durfde ruilen. Rob en
Jeroen waren ininiddels tochtjes can het meken zodat ik hen die middag
niet voei gezion heb.
Tegen de avond was iedereen bet zeilen moe, zodat near bet dicht bij
gelegen Dreukelen gereden werd am een snacklunch te verorberen. Terug
op de parkeerpleats bij bet neer werd een tentje opgericht wear Jeroen
en ik ons na wet leenwerk in te rusten legden. Rob sliep in zijn auto.
Zondage was bet weer eanzienlijk zonniger den de dag ervoor meet de
wind was efgenonen tot een briesje. ik voelde me bijne een ervaren sur
fer toen oak ik minzeem kon opmerken dat bet net deze wind niet leuk
meer was. Jeroen en ik hebben desondenks one surfpekken aangetrokken,
Jeroen ondet bij een lange tocht wilde neken, ik am ne wet been en weer
gesnurf —sods Jeroen zou zeggen— toch eens bet ongeveer 46n km. uit
de kust liggend eilandje te onsurfen.
Bij terugkomst bleek bet eentel surfers aenzienlijk gegroeid en toen
vond ik hat wel voldoende voor die dag.
tnigo tijd dearna keerde oak Jeroon, die in een verradelijke windstilte
terecht was gekomen, weer zodat da terugreis eanveard kon worden.
Na bet delen van de overgebleven proviand en bet wegbergen van planken
en zeilen in de loads gimg elk zijns weegs. Al met ci een GESLAAGO
Smut fweekend.

tRANS.

i
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WETH.WINTER. ACTIVITEITEN. AGENDA

vervolg.
Dinsdag 27 nOV.

Schaatsen
plaats: ijsbaan
tijd

oinsdag 1 jan.

: 20.00 uur

oftewel de nieuwjaarssurf/borrel/erwtensoep

Sportkaart meenemen!
Vrijdag 14 dec.

pleats: Karpedonk
Woensdag 16 jan.

Seizoensafsluitingsfeest

flowlen

Organisatie: Imco Goudzwaard0 Thijs Ruland

Hededelingen later via P.kwa

Plaats

Op dit moment slechts de vraag naar can bowl ent—

: SSRE

housiasteling die een en andar wit cdàrdineren.

We verwachten hier alle leden, verloofden en
introducees zijn ook welkorn!!
Maandag 17 dec.

Met eerste natte paR,

Woensdag 30 jan.

Film—avond
Organisatie: Coen Konings

Start Sportweek
Afgelopen jaren deed WETH al mee bij diverse

Woensdag 13 febr.

040520671

Fondu—avond

sporttakken, al bl.even de resultaten achter bij de

Dit sal wear op de bekende Kollderistieke manier

verwachtingen. Ook dit jaar sal er weer voor deal—

worden uitgevoerd. Behulpzame koks kunnen no reeds

name gezorgd worden.

hun diensten aanbieden!!

De coördinatie wordt verzogd door:
Victor Nottet

113382

Hans Rooymans

115829

Dinsdag 26 febr.

Scheatsen

Lind maart

Opening surfseizoen, Algemene ledanvergadering

Begin april

Pietstocht
Coen Konings sal voor can mooie route zorgen,
hat wear sal van de weergoden afhangen en de id
saken we self!
Mededelingen over san— en afmeiden volgen in Akwa

Weekend 13/14 apr.

Lerste voorjaarssurfweakend

040—12 42 29

Telefoonnummers waar ondargetekende Sons bereik—

045—310295

baar is en aan—, at— en endere meldingen gaarne
opneesit.
Tijdans training en op andere mornenten dat onderge—
tekende in de weg loopt ken dat uiteraard ook!

Rob Koil.

Boven OJC’ dt Groot ‘~s../dheJminapIein8

-

15

14

Competitie

SPORTWEEK

Net ala in voargoande jaren dod

WETH oak dit jaar weer in team

verband mom can de Sportweek van 17 t/m 20 december.

In bet nasoizoen zijn er nag drie wedstrijden gevaren voor de compe—
titie. Nolaas was eileen op 12 september do opkomst nag groat (8 dccl—
neners). Op 10 oktober waren er nag 6 mensen die wilden varen maar

De bedoeling van doze week is sporten te booefenen die je anders

toen bet eindeiijk goed waaide

niet za and

flee.

zou doen. We nodigen jo hierbij dan oak uit am jo

09

17 oktober deden er nag slechts drie

in to laten schrijven voar de diverse sparten.

Toch meg ik zeggen dat de competitie dit jear geslaagd is en ik denk

Welke sporten en wanneer zie je in do anderstaende tabol.

dat bet, misschien in een andere vorm, volgend jaar voortgezet wordt.

Naandag

Tjt, ~n
en clubkampioen
zephyr
was waren
onbotwistbaar
de sterkste;
is
niet
keer vermlagen.
Verder
de resultaten
van shehijdeelnomers

Dinsdag

Woensdag

oonderdag

14.00

—

21.30 uur badminton

14.00

—

21.30 uur zaalhockey

17.00

—

21.00 uur squash

nzet even constant en oak een aental niouwe loden konden goed meokomen.

22.00

—

02.00 uur Waterpoho

Tot
slot dovier
eindstand
met tussen haakjes hot aantal gevaron dagen.
(do beste
zijn geteld).

17.00

—

24.00 uur Zaalhockey

1. zephyr Oroog

6102 Pt.

(4 dg)

17.00

—

24.00 uur sasketbal

2. Rob de Groat

5573 pt.

(5 dg) 10. Jeroen Bookelman

9. Ruud Erckens

1230 (1)
1057 (2)

17.00

—

24.00 uur squash

3. Hearten Luyckx

3069 pt.

(5 dg) hi. Rob Koll

17.00

—

24.00 uur Tafeltennis

4. Ed Nonchen

2764 Pt.

(3 d~) 12. Ludger v. Vihstore:

580 (2)

17.00

—

24.00 uur Handbal

5. coen Konings

2371 Pt.

(5 dg) 13. Roel Hoff

404 (2)

17.00

—

24.00 uur Squash

6. sert Jan Post

19GB Pt.

(2 dg) 14. Thijs Ruland

378 (1)

16.30

—

20.30 uur Volloybal

7. Imco Goudzwaard

1543 pt.

(4)

15. Victor Nottet

327 (1)

8. mob van Oorp

1529 Pt.

(2)

16. Honk v.d. Hey

260 (1)

—

20.30 uur Schermen

15.30
17.00

cross

Na do finales (gepland van 19.30

—

22.30 uur) vindt hat spektakei

touwtrokken pleats.

Net is mogelijk am dccl te nemen can meerdere spartan, oak al warden
deze op dezelfde dag gespeeld.
inschrijven (gratis) kun je tet-en-met-12-december- bij
Victor Nottet tel. 113382 of bij Hans Rooymans tel. 115829.

Rob de Groat.

966 (3)

16

17

Bestuursmededelingon.

Vorslag.wookond-aam.hot.Ijsselmoor

Hoi ochtorblijvors!
FOE’

FOES FOEI FOEI FOES FOEI FOES FOES FOES FOES FOES FOES FOES!!!!

Speciool voor jullio ovon eon vorslagjo van hot weekend bij onzo

Loden!!!!
Allemaal hebbon joule persoonhijic eon oproep voor ALV gekregen en
toch

presteron” jullie bet am moor met dertion U) van do negenen—

•1

oltijd goedlochse boor Boots. We waron sot 15 man: Frans, Cock,
Dos, Naorton, Coos, Bert, Coon, Dim, Willom Jan, Ed, Roel, twoo
Robbon en tweo Loona.

voortig loden op de ALV te verschijnen. Dit is niet bepoold motive—

No met do angsteonjagondo snelboid van 80km per our near Edam to

rend voor bet bestuor.

zijn goschourd, pokten we even snol eon friotjo. Then vorder noor

En dat niet olleon, bet is gewoon stom om die Rear dat je je stem

Boots, wear do oorste ploeg (vrijdogochtend vortrokkon) druk was

binnon do voreniging Runt en mag laton boron, bet af to laten woten.

not spellotjos doon. Na enkelo rondon blufpokeron bosloten Coon,

Torwijl or toch over bolangrijke dingon goproot wordt zools wat er

Dim en ik hot hole stol do volgondo dog moor eons op eon borrol

in hot niouwo bostuur willen (mogen) zitten. Gebruik dus je rorhten

to traktoron. Hiordoor gerustgosteld ging iodoroon slapen. Aongezien

als loden! Hot is toch al to gek dat als dit zo doorgaat or straks

or toch niet word gekookt, stopte Coon do pollopel mear in zijn

moor loden achter do bestuurstafel zitton dan loden in do zeal en

luchtbod. Echt moo woren we niet, wont die dog was Cr niot gesurfd

or zoudon dan (theoretisch) rare dingen kunnon gebeuron

wogons gebrek eon wind.

Dos loden, soak gobruik van hot felt zoals in do statuten art. 9

me volgende orhtond was do wind niet spoctaculoir

lid 1 stoot:Aon do ledonvergadoring komen allo bovoogdhodon toe,

(3 ~ 4) moor we

kondon toch lokker surfon. Holoos was or voor do meogonosen fonboords

die niet door do wet of door do statuton aan hot bostour zijn opge—

to woinig wind, zodat die niot fotsoonlijk uitgoprobeerd konden

dragon.

wordon.

En als je dan ~cht niet Runt zorg dan dat oen ander jouw stem op do
‘S

ALV Ran uitbrengon d.m.v. een mochtiging.

Avonds heoft Coos not enigo koksmoten eon hoorlijko pan zour—

kool gesookt,

Knoop dit in je oren voor de volgendo ALV die in maart zol zijn!

op zn Hongaars’. No flink goschronsd to hebbon word

hot wet stil tot no do ofwas. Then wordon do spolletjes woer von
stol gohoold, woorbij ik voorol Risk wol look vond (vorrassondo

tat hot bestuor zijn, zoals in maart aangokondigd, getroden Lodger

ofloop). Do boloofdo barrel was J~germoister on die ging or vlot

van vilstoren, Willem Jan Withagon on Naarten Luykx. Hot bestuor

in bij de 500ston.

wil doze enthousiasto, hordwarkonde, inspirorondo en surfonde boron

Do volgondo ochtend was hot ongovear hotzelfdo woor. Eon aontol

die zovool tijd on lol in do voroniging hobbon gostoken vonaf bet

monson bosloot am moor eons op zoo do funboords to proboron, osdot

prilste begin, dan ook zoor bodanken on vortrouwt orop dat do plo—

zo door moor wind vorwachtton. Oak werdon er tochtjes gomaokt noor

ziorigo tijd voor hen ale bostuurslid in do tookomst als lid zijndo

Volendasi (Leon, Dim, Rob), Hoorn (Noorten, Ed,Bos) on Volendom ~n

nag voortduron. Hot niouwo bostuur hooft do volgendo samenstolling:
Voorzitter

Rob do Groat

Penningmooster

Bert Rittor

Secretoris

Roel Hoff

Comnissaris

Rob Koll

Co,rasissaris

Coon Konings

Hoorn (Willos Jon on Coos), die waren duo loot terug. Hot blook
verdor op hot moor toch voel hordor to waoien don bij Edo’,,, gotuige
do storko verhalen von Ed.
omdot sominigo mensen loot terug kwomen on do brondingsurfors oak
loot woren (met eon gebrokon most) word bet hole booltjo in hot
donkor ingopakt. No oindoloos zwommen, cossnonderon on boon on woor

OPROEP: lodereen die hot look lijkt semen eon ijssurfer of skateboard

lopon waron we zovor dat wo bij do Edoganor Chinees konden goon smul—

surfding to bouwon of wie door meteriaol voor hooft, wordt
govroagd
Noorton Luykx
ply. Socrotorio~

S.s.m.

contact met Coon Konings op to neinon! I

len.
Di
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NOTULErJ ALU oawv WETH op 22 oktobor 1884.
Hoewel de eetlust je bijna verging na bet lezen Van zo’n stapel
Priv4s (Wit een problemen....?)
vorvolg

Toen weer zoevend huiswaarts en cm ongeveer icwart over twaalf we—
ten we terug bij de loads.

Sportcentrun TJ.E.
0.L.Vrauweati,1

Al met al eon prima weekend met toch redelijke wind, ondenks enkele
klachten.

s6ia

Echt een stekkie on nog eens been to gaan.

voroniging on bedankt tonolotto zijn oedobootuuroledon your do goode aaoon—

AW tindhovca.

working in do etgolppon jaren. Hot Niouwo Beetuursvoarotol wordt door do ALV
goodgokeurd zodet hot bootuur no do y~ogondo saoonetoiling hooft: voorzitter
Rob do Croot, ponningoooetor Sort Rittor, socrmtarie noel Hart, conaiaaarioacn

Dit was Roel Hoff. voot Akwa, Eden.

Rob Koll on Coon Koninga. Do voorzittor bodankt do schoideodo bootourolodon
voor hun inzot on onthousiasma voor Woth.
6. Vooratol voor eon niouwo plank. Hot beotuor otolt voor eon funboord oDor Woth
NOTOLEN van do Algomono Lodonvargadoring van do

can to schatfon oc in do tookomat oak eon tooloop van niouwo lodon to vorzokoron.

E.5.W.V. “WETH” op 22 oktobor 1984.

Dm financioring io am

or moor rood. Do ALV atont in not do eanschat von eon

funboard.
7. Wvttk, Nioto.
8. Rondvraog. Lodger oil zich opgovon 000r do oportweok. Progreorno orvan flog niot
bokmnd on orgoniootor zal nag gozocht wordon. Prof. v. Koppon: gotuigo do ALV

Sportcontrurn T.H. E.
0.L.Vrouwostr. 1
5612 AW Riudhovon.

(alechte 46n niouw lid amnwozig) zal wollicht blijkon dat do niouwo lodon
zich met hot wmntorooizoen in hot vooruitzicht woinig ztillon loton Zion.

Aanwozig 13 lodon on I danatour(dhr. v.Koppon).1 mochtiging
—

1. Oponing. Do wooraittor opont do vorgadoring am 20.50 our.

-

dozing gogovon warden. Willom—Jon io boniouwd wonnoer hot niouwo funboard

2. Notulon vorigo ALU (21 maort 1984). Doze warden voorgolozën door do

or koot

oocrotorio on vorvolgena goodgokourd door do ALU.

toogmi.icht door do ponningmooetor. Coon heeft oon wroag over do gorago en
over U~th—Oowo now do oxploitatio. Bert goof t son dot koaton van krantjo
,

moor dat hot krontje zichzolf wol bodruipt.

Voortoan eon poet divoroon (woor garage bij zit) bij zowol IN aim OtT.

koring van con funboord. Hot girobodrog is hot totoal van twoo rokoningon—.
4. Wintoractivitoiton. Rob Koll loopt do kaiondor door on gooft vorondoringon
woor. Schoatson mtooda near dinodag verploatot 20—22 our. Aanmoldingon oDor
organisatie van diverse octivitoiton zoalo ontoriasiwookond, moasolon oton,
sportwoek etc zijn flog oteodo van harts wolkom bij Rob K.
5. Bontuorawiasaling. One boetuurolodon van do ‘oorato gonorotie’ troden zoolo
,

Ludgor

van Vilotoren on Maarton Luyks. Willoo_3an houdt eon klein afachoidapraatjo
waanin hij vortelt hoe do voroniging io bogonnon, oat or do afgolppon
jane is gobeard, ovetoaokondo 00 zaaorkasp, Door do tookomot von do

comoiaoio godoan hoett, hot work io nag niot at. Coon oil proboron tile—
booldon van Schovingona 0—Noili Funboord Cup to rogolon on or men

avondjo

van to mokon. Oak oil hij okatoboordourfon 0,, ijomurfon binnon Woth prooo—ton
on vorzookt iodoreon die oyt ootoriaol boachikbaar heart mat horn contoct op
to nomon. Hot bootuur zal vie dhr. v.d. Booch polmhoogto houdon ovor do

Wookonda spolon tot flu too quitto. Er is gold goroaorvoord voor do von.—

in moort aongokondigd uit hot bootuur, to baton willom—Jon Withogon

on wannoor do vorzokoring doarvan ingoat. Zo gauw oon goochikt board

govondon io on hot gobruikt wordt. Rob do 0. vertolt ioto avon wot do loads—

3. rin~nci~~l ovorzicht. Zoolo bolootd iodor haltjaor oon tinanciomi overzicht

tot no too niot oynchroon lopon

Do dot to voorkoaon ooot zo vosi mogolijk do loden eon porooonhijko bans—

vordoringon sot do niouwo ourfplao in hot Naorddn van Eindhovon, wont ale
voronigds.g zaudon wij door natuurlijk graag oen plokjo hobbon. your hot fooot
is allo huip nog wolkorn (moldon bij moo at Zephyr of bootuur) on hot zol
plaoto vinden op 13 docoobor in do DEflOS benedonbor.
9. Sluiting. Do voorzitter aluit do vorgodoning ow 22.15 our.
23—1 0_i
Moortor
plo soc
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LEDENLIJST EINOMOVENSE STIJOENTEN WINDSURE VERENIGING OP 1 NOV 1984
Beam

44 re S

Paste. Pleats Tel.

Marcel Baggen
Wouter Beck
Jacob Blomond
Jeroen Bookelmann
Tot, v/d Boomen
‘lichiel lloonstra
Baptiest Coopmans
(tab v. Oorp
Zephyr Droog
ltuud Erekons
lace Goudzwaard
Cock do Groot
Rob de Groot
Wool ((off
Rena Iloogeodoorn
Frans Koone
Rob Roll
Coen Ronlngs
Paul Koopman
Jan Va,, Krulshi’rgc’,i
JoI,an Kortas
Coos do Lange
Mao rten Loyks
Ed Monchon
Din, Murea,,
Root,! van Noorden
VikIor NaLtet
Leon Peters
Bert Jan Post

Kroonstraat 3
St.Rocl,usstreat 43
Geldropsoweg 50
Verwerstraat 117
Kerkstraac lb
l(osta],aan (2
Noordbrabantlaan 28
Nicuestrast 38
Kruidenhof 30
Bellinistr 6
Amstellaan 36
Bosclidljk 343
Kosclidijk 337
A.v.Nassaustr. 34
J. Boschj nan 192
Zeelsterstraat Sb
G.Kozenonr,straat
I
Allorsma (47
Sonsewog 3
lloagsL rest 83
Nit’uwst met 3e
Wi 1 bowl rant 97
Gostol scsi real (56
CalI,arl nest real 4%
((cod ri j ken 20
WI lgenhorsL 55
Dllderdijsboaa 1,
II. Gc,’stst r 62
h,,utenslaan 74
Nleuwstraat 3,s
3(8, 26th St rot’ C
TI, a Kem,’iw Lan,, 82
Boutens I nan 24
Hage,,kampveg 2
ScI,woitz,.’rlaan 3
Tur,,hont lean 5(

5632
5611
5611
5612
5671
5582
5651
5611
5632
5653
5691
5621
5621
33(4

5616 CC
5615 LW
561 I JO
5012 LU
2742 00
5611 NH
51,11 HR
5615 CX
561] 08
VA23451
5643 NV
5% [5 CX
56 lb All
5644 IlK
5628 (U

Anlaterwep

56(5 Ci

Bert

Kilter

Wia van Rootselaar
(lana (<ooymans
Tl~ijs Ruland
Hans Schepman
(Ins flmner
Pa,, I Verbraoken
Ludgn’r V. ViLstert’n
Leon Vi nken
Johnn Vol ocr
Marc Vos
(loin do Vri cc
A,,toon Westervoart
Rae! Westhol’f
Honk v/d Wci j
Ni chic I van Wljck
Willec, Jan Witl,ngea
Sandra Zuidt’n,’,
Box
8kv
Hod
Wan
VoL
Nue

=

—

132e

DX 8kv 422999 031259

*

MG
Si
86
GP
86
LK
08
MD
GB
HE

*

Ehv
LOw
81w
Nue
Wan
8kv
El,v
LIw
81w
Son
JA 8kv

119050 311061

okawa
niouws

123023 020662
439934
831265
3758
525336
442060
429558
524842
73228

300963
241264
210665
090265
050361
120757

*

*
*

+

*

+

((1164

(180864

*

439531 240362
JA Ehv 454479 291161

P8 (Jar 137417 281061

‘~

56 13 UI) El,v 434370 040459

5652
5611
5655
5032
56(5

EM Ehy 511426 28096(1
Ti 8kv 124229 (130461
CD Eke 52067] 200361
NA 81w
—
161160
P0 Eke 51 7607 170060

5611

Oh 81w 4420011 1,30058

8kv 523767
Roy 521)821
Eke 43(12 I
bI,v 431829
Wad 1913(1
El,v ((3382
Eke 45533’)
Eke (1(651
8kv 442060
Vir
—
8kv II 5829
Rl,v I 1851
6kv 5 (9742
FJ,v 117582
El~v 411853
8kv 118101
8kv 427893
Eke 811 388
8kv 449641
6kv (00562
81w 1 2327
El,v 5(4370
8kv 813277
Ehv 520394
Wan 6926

Rronnst rant I 9
Wn I vendljk 2
Trei~rt’nhurgst r 35
Moor 1 tsstraat 8
Tongelrosost r. She
A. v. Anhalistr. 28
Radiost r 27
l(oydaa I weg 4
I.aarstraat (5

5632
5631
5613
56] h
561 1
56(6
5641
561 I,
5582

Aalstorweg

56(5 CJ ROy

132o

Geb.Dat.

DX
AD
lv~
AA
VK
80
Tc~
NV
HI.

((8(01

*

4

*

*

+

140948
0 [0163

*

+

1)70904

*

(21161)
190152
220365
260863
21 1263
230?nl
280959
020364
050163
(320463
251064
170(66
031259
240359
040661
150163
435968
300559
020959
300964
0(0160
0808b0

*

181(60

*

*

* +

wij bouwen en verkopen internationaal

J

tevens leveren wij ale kanoaccessoires
zoals peddols, spatzeilen, anoraks, neo
preen kiedin9, imperials etc.
eveneens levpren w~ diverse kano’s
rh
ale bouwpakket

outworpen door peter van tpdonk,
lSx
nederlands
kampioen
wildwatervaren
bekende
toer- en
wiidwaterkanos

~

*

bovendien organiseren wij, gedurende
do maanden juni, jul en au~usfts, kano
kursussen op wildwater in joegoalavie
on frar,krijlc

*
*
*

+

*

+

NVT

Buxtol ( R,ngetal 041 lb )
Our
Dordrecht (Kongotal 078)
hindhovea
Wad
Waddinxvoe,, (Rengotal 01828)
((edel C Rengetal 04199 )
Son heeft keogetal 04990
Wanire C Kengotal 04904 )
Vir = Virginia Heath USA
Veldhoven
* — Nag can plank meanemen onder bep voorw.
Nuenen
+
Nag met do aaahanger rijden.

vraag viijblijvend onze
koniplete folders aan of
laat u in eindljoven eons
doskundig voorlichten

____________________

rter
vanBst$pdonk
oostraat
5641 js oindhoven
040/812624

filiaal:
veerdijk 88
1581 ins wormer
075/214955
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DOE MEE NET DE E.S.S.F. SPORTWEEEC I
JOIN OKAWA-SPORTING TEAN
Een ieder die wil mo~doen aBs de E.S.S.F.—sportweek meet
sich voor 10 december opgeven bij Gert Visser, indien hij
/zij niet reeds telefoniach benaderd is gewOrden.
OKAWA heeft 3 teams ingeschreven;
—

Hockey—team (stick=halve peddel)

—

Polo—team (gelijk echte watervallen)

—

Squash (achter bet net vissen)

Beide s~ort—evenementen vinden Maandag 1?, en dinsdag i8
december plants.
17—12 (ina-indag) 14.00—21.30u. Hockey
?2.O0—02,00u, ‘later-polo
18—12 (dinodag) 17.00-24,00u, Hockey
Gert ‘Jisser is door do week bereikbaar op tel. 434685

KANO-POL0 NIEUWS

Vrijdag i4 doceelbor is bet saver, dan gant eon gigantioch

Beste kano—poloers + fans.

in bet zoori~k van Neptunoo.

Ilieronder volgt eon lijst met speeldata van “us” kane—palo—

Ondor hot genot van eon neut en een pint, hot organisorend

team.

comit6zorgt year do hapjos, kunmea daar norinneringom warden

onderwatorspoktakol van start, welko zich sal gaan afmpolon

opgoheald.
zo ndag 2.12.34

aanvang 14.30, einde 21.30 to Bussum, 5 wedstrijden

sondag 13.1.34

aanvang 14.30, einde 21.30 te Sussum, 3 wedstrijden

sondag ≥o.i,85

aanvang 14.40, einde 21.30 te Bussum, 3 wedstrijden

zondag

aonvang i4.Oo,

3.2.35

einde 21.00 to Den Bosch, 4 wedstr.

zondng 24.3. 85 annvang 14.30, einde

21.30 te Ilussum, 1 wedstrijd.

De polo wedstrijd—co~rdinator is Paul Swinkels.

Do vole foto’s on ~ sullen bier welter toe

bijdragon.
Ook sal or eon oudo antieke film over Noptunes worden godraaid.
Op ‘t end van de avond sal do laatstgonoomde ook acte de
pr000nco govon. Hij sal oak sijn zeemoerminnon—otaf meonemem.
lets wat je oak niet nag aisson zijn do praatjos van do
voorsittoro van beido veronigingen.
Kortom: eon te gekko avond.
Ret organioerond coajtb hoopt dam oak op eon overweldigende
opkosst, sodat Noptuneo sal uitkijkon over eon see van boofdon.
DE NEPIUNES—N lOUT VINDT PLAATS BIJ
DIJThARSTRAAT 25

EThDEOVEN EN

B~~I~?

CM 21 .33u,

Imco, Thijs, Zephyr, Ruud.

Ontwerp, fabrikago, vorkoop on vorhuur van kano’s on kanosportuitrustingon.
Wlldwaterkanokursussen voor boginnbrs on govorderden.
P.O. Box 8522, 5805 KM Eindhoven NL tel. 04904-3580
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FRITES,BELGISCHE GEZELLXGRBID: BRU0GE,EE1~ VERSLAG WAIT UUI~
11.00

TOT BUR.

—

13.00

Daar ondorgetokondo
5.00

—

7.00

,

do fameuze .Routier, ann hot kaart—

lemon uws, bloken we buj hot aorsto kruispunt in Brugge

Os 5.30 liopen op mijn kamen 2 wekkers af, wa~rvmn I in de

al Tout to mitten.

wasbak stond.

ben vervol gdon we wear onmo weg.

tieteen nat bet hele huis rechtop in bed,

do ether was gevuld met ecu enorm gevlook.

Pa ons aquarium seer gedraaid to bob—
Dc Routier heeft die

dag goon kaart seer mogon lemon.

Op udju Bike,

rijp voor de sloop, toog 1k s].aap—dronken naar de bode.

Road 11.30 arrivoerden we bij do B.N.°’. (niet die van do

3eaassen en cedoucht, bet rerrende dot bet goat.

televisie).

Bij de loads

Eon hartelijko ontvangst viol ens daar ton

annoekomen sprong 1k monter van mija met draadjes bijeenge—

dccl, toon wij ens clubhuis binnonstormden.

heudon ros.

Na do lunch toog hot Okawa—gonootochnp on onkebe 3.7.’.—

7.00

—

loden nanr Brugge.

8.00

i4.oo

Al gnus waren de kano’s, niet die gedrochton die me in do

—

17.00

kantine verkopon, op de auto’s reladen.

Daar niemand bij Park

Na Paul K. flog effe duidelijl: to he’~ en gemankt dat hij niet

nation (Dit vanwogo zijn A—dan—caprielen,

voorin een van de auto’s nocht plants nenen, hij nit ovoral met

maakt 441.0k in A’dam

sun tengels ann, reden we richtinr ~rugge.

will, basis teogewezen bij do fanatioke, roeuruchte kane—
maniak.

—

9.00

in do 2—nors.kano wildo plaats—
zio oak Okawa

A~1A no 1) word Paul K. op vrij—

Do ‘3rugso Noitjes deden hun naum allo oar non.

Pet word done k eon beciende toaht door do oude uiddol—

Aithans dat was de bedoeling.

?Je kwamen n.l. halverwege

oeuwse kerd vnn6rug~o.

~‘hoven—Brugge tot de ontdekkitrt dat we ienand misten die sd

3ack, do Pasy—Pidor van Pk,wa, motto bij iodore ‘kiol’

moe iou gaan, soar die niet was geseten in eon van do auto’s.
Net eon sliprende keppeling en piepend handenwerk word Peter
epgospoord.

“.

cool zijn
“/.

polaroid ÷ b.h. aT, on nun rolacsd, woest

dob~orond op do golvon van lnn—sspuitenda rondvatrt—boton

Ziek von ellende moest hij ann mededelen, via

van doze of gone.

eon planuette on do dour, dat hijzijn ted verkoos boven eon nat

Italverwoge de rondvaart word ens denrvanrt belomnerd door

weokeadje kano~n.

eon obstakol, bruit gohoton.

9.00

cii ens door do opening seiko word gevorad door do brug

—

11.00

Do eerste echto Welgisahe tas kaTie, word gedronken in eon
knijpke in qent.

Met behulp van hot geseldig good ontwikkelde

on

‘3oliik slango—manson wrongon

t water.

17.00

—

21.00

ruimteiijk inzicht von Lea word do uitgang van hot qeatse Deal—

Ret diner van die avond was ovorvroldigond.

hoT govomden.

hebben mij vorteld dat or die avond ongovoor 3:4 i:-. vices

Gezeten in do hadkuip van Peter K.

stomd hot water reeds tot ens middel.

(lees Eend)

Do variabele autemati—

In gewijdon

p.p. word genuttigd plus do nodigo parties frites.

ache spreoiinstallatio (lees lekkond dak) bleek regelbaar to

Nijn reeds to kloine broekriem hob ik dan eok die avond

zijn door middel van hot gaspodaal,

gaatjes groter meoten makon.

Daar do bodes van onze

3

Na nag offo wat goduld to hebben

4—wieler met do bekende Krause slag good geteerd was, block

(kanoérs zijn endanks silos tech nag season) gingen we stappon

cok nag do afvoor veretopt to sija.

in Bruggo.

len set do kraan open.

We waron due san bet dwei—

(Thor nile duidolujkhoid: we hebben hot

hier over oem citro~n Dyana, oen auto).

21.00

—

2.00

Not hot inmiddels drogo veortuig van Peter K. word Brugge
± 7 keer doerkruiot + eon keer rodeo achtor de Schimmon
schone Bolgischo Madanmekos op do Brugee Markt.

van

26

27

Voardat do juisto parking gevondon was. Gert wist do wag nd
to window

Van do one Ballontont naar do andoro Punkkroog.

(hot is niet to gelàven manr jo hobt to flu ook al in Bel~ie)
sjokten wij door hot Brugao uitgaanslevon.
2.00

Okawa fonduo—naaht.

4.00

—

Bet slonteren moo, word door het genootechap besloten nanr
eon diskothook te guam, gologen op 2 km. afstand van

Brugge.

Bet hooft ons welgeteld I nor gekost (Gezocht: Wiskunde—student

En dan hior hot aoggetuigo-vorslag, van Okawa’s

die onto gelederen nil vorstorkon) voordat we onto

oorste “ochto” tanduo—nacht.
Ann doze lugubere avand ging eon bijoenkomst

eend kondon parkoron

vooraf, waarop Okawa’s moest verguisdo lid do or—

nawat eon aantal aBUSE, 500SE, Porches

931 on nog nut van dit soort voertuigen.

We Waren nauwolijks

binnon of Paul K. begon ruzie to zooken met en potige, zwnar
uitgevallen uitsmijter.

Bet bleak dat do hiorbovon bij mann

genoomde porsoon getracht had, zonder eon kaartje to kopen,
lungs do portior te rennon. Jack lag inmiddols door vermooidhoid
govold to pit on en to dromen over zijn beroemde rol in hot
kanopolotoan gedurondo bet ‘dam—tournooi, want hij als Goal—
Goller dionst deed.
in zijn kaoi.
4.00

Good e n uur later lag todoreon plat

uit zijn bed word geransold schoof hot Okawa—kanoteam ann tafol.
Ontbijtl
—

3,

zondag vanaf

Cm 22.00 uur brandde hot spoctakol las. Hot had

Na nog eon kussongevocbt to hobbeo gehoudon waarbij eonieder

11.00

finanoiele strap. Cpostg. nr. 3376051) Maar ja,
finanoien flagon do prot niot drukkon. Oké, woens

eethuis hot Blauwe Cog, Sonsowog
20.00 uur.)

11.00

—

schap sjouwdo met foto’s, dia’s on geld. Paul IC.
kocht do otonswaar, on zit nu dan oak not eon enormo

dagavand am 21.00 uur stand alles, perfect verzargd,

And still was the night (from the albun
9.30

en toekomotig lid, zargde Voor eon geschikto ruimte.
John S. regoldo servies on do rest Van hot gezol—

klaar. (Zoals oak alle avonden vanaf 17.00 uur in

9.30

—

ganisatie op zich nan. Organisatorisch was hot
eon en andor snol rand. Guy, huisgenoot van Zephyr

wat wog van eon slagveld. “Eigonlijk maar good oak
dat ik mijn kamer niet tor beschikking bob gosteld”
was van allo kanten to haren.
Wat or tuason 22.10 en 04.00 gobourdo is mij, door

i4.oo

eon averdoois water, antgaan. Zen zekore John H.

Do zoo vormde voor ons eon nieuwo uitdaging.

Er stond die

scheen viozo dia’s on foto’o getoond to hebbon; Ruud

dag eon wind bijaa loodrecbt op do knot, windkracht 5 & 6.

onderhandolde met do politic aver do goluidoinstal—

Zodoende kan non sproken van eon aardige branding.

latie en Peter IC. was alvast met hot apniouw behan—

Gezeton in nauwe

gen bogannen.

to trotooron.

+

engo surf—kano’o word gatracht do branding

Alrao lag bet goholo Okawa.-Snimaing—toam

oak in hot zouto zoowator to spartolon.

dan

Under hot mom van

Bi) doze bodank ik do buurt oxmdat so zich to ruotig
hieldon; do afwozigon omdat so niet kwamen; alle

“Al doendo loort men” kflog nn eon poomjo iodereoa hot branding

materiaal versohaffero on natuurlijk mezelf.

kano—surfen redelijk onder dd knio.

Hot is nooit te laat iota van je to laton baron,

Met name Mark M. manifes—

toordo sick ala do ware moestor in do branding.
Peter K. block daarentogen bet branding-.zwemnen eon gonoldigo
nrvaring to vindea vortelde hij mij, blauw van do kou
hot instappon van zijn rijdende blik op wielen,

vervoig pag.30

,

bij

Paul.

-

.

28

Toamzeilwedstrjjden te Loosdrecht.

Van donderdag 13 sept. tot en met zondag iG sept. worden
te Loosdreoht teamzeilwedstrjjden gehoudon.
ian dit, door do Utrechtse zeilvereniging “Histos” op—
gezotte spektakel, nRa nomens “Z.W.O.C.” hot E—tiem deel,
bestaande uit de volgendo porsoonljjkheden:
Hugo do Groot, Dim Mureau, Zephyr Droog, Roel Westhoff,
Peter Konijn en Paul Koopman.
Gezien do verwachtingen (en nachtelijke bezigheden) waren
onze prestaties prima ! We werden namelijk derste. Dit viol—
iswaar in de verliezers—pouls, maar wie let daar flu op1
Kort sainengevat was do sfeer goed, Utrsoht betor en hot H—
tiom best. P.S.: van do 9 deelnemors werden we vijfde.
Onzo grootste troef, Paul, bloek sleohts de eerste dag
tot presteren in staat. Dat krijg je als je niet tegen
water, alcohol en vrouwen hunt. Zephyr zeilde steeds beter;
logisch, . daar do andor slechter word en or Nj eon dopings—
oontrôle dubiouze zaken aan hot lioht kwamen. Van do drie
fokkoniston hobbon hot or maar twos overleefd, Peter stuurdon
we zaterdag naar huis; doorvaren zou onvorantwoord zijn go—
weost. Hugo, do enige “ochte vent” in hot team, lukte hot
elko avond eon ioder stil to krijgen. HIj gobruikte daarbij
eon trompot. Slachtoffer van dit allos werd Zephyr, die
tusson hot winnen van wodstrijden door Hugo voor slachtpar—
t1jon moest bohoodon.
Hot moosto plozier oohter haddon we van Rool, wions sokkon
alloon al 48 togonstandors voldon.
Ret moot gezogd wordon, de enigo die in doze slijtago slag
ovoroind bloof, was Dim. Rooht op zijn dod afgaand ramdo
hij iodore booi, alle pilsjos on elk paaltje.
Peter, nooit to borosrd on Ran wat dan ook moo to doen,
hoeft hot mooste opgestokon; UI zal over zo’n 12 jaar zolf
eon boot aansohaff en.
Pinanejeol zou doze oxcursie eon ramp geweost z~jn, ware hot
niet dat Woth on Okawa eon gezsinol!jk-obljdrage lovordon, die
hot doelnomen Ron “Z.W.O.C.—aotivitoiten tot iets luoratiefs
mahon, Voor nadore gegovens betroffende “Z.W.O.C. zio haar
poetbue op hot sportcontrum of bonador tudger v. Vilsteron
dau wel Paul Koopman.
Paul
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15.00

Na dê soep opgewfad te bebben en de B.R.P. bedankt t. hebben
voor bun gastvrije ontvangst • boejende

progranma keerden wij

voldaan naar buis.

i8.00
Thuisl
!k denk dat ik namens Jack, Helen, Mark N. Luc, Gert, Peter K.,
Paul K. sag spreken door te zeggen dat we bet ecu fantastiach
weekend bebben gevonden.

Zoiets doen we vast aog eons en

keer over!
Jullie téegenegen fluud.

Adreslijst per 25.11.84
Zephyr Droog

Kruidenhof 30

5632 MO

429558

John Elast
Joban Ewold

Mathildelaafl 35
UubertusStraat Ia

5611 ED
5614 CA

456083
551079

Peter Graef

gettingotraat 1

5611 Re

ii0524

Ilenk lerifians

Zeelsterstraat 207 X

5052 EH

550031

Ken van flock
Peter Konijn

Vestdijk 35n
Buntweek 27 VeidhoVen

5611 CA
5501 SB

452929

Helena Koning

.St.Leonardusotraat Ia

~6i4 ED

115101

Paul Koopmoil

Sonseweg 3

6532 NA

?oter Kremers
Patrick Liinpenfi

‘s Gravesandeweg 75
Boutenslaafl 12

5612 JP

455502
111635

Mark T4athijsseil

Iielkweg 38

5642 CD

816871

Ruud Nijst

~

Veldekestraat 2 Iluenen 5671 YD

832281

;~ark v.d.Putte
Theo v.d.Schaaf

St.Catharinastr. 13 t
Do Jegerstraat 4 V.Ifoven

5611 JA
5503 SN

454318
534128

John Settels
Sjaak Spiortz

Zwaluwlaan ≥ son
j4oogstraat 135

5691 VO
s6is PC

04990—71865
526790

Paul Swinkels

Le~nderng 177

Peter Verwegen

Pres.Steiinstraat 39

5643 AG
6542 RN

Gert Visser

v.Narenboschstraat 25

5622 1ff

tue Vrolijks

Aslaterweg 119

‘

116682

814261
434658
123484

