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VOO~Z!TTER

Allereerst wil ik aedereen bet allerbeste wensen voor bet konande jaar
en natuurlifl samen met de leden ook de club.
ten mooi kerst cadeaut~e heeft de vereniging a! van bet sportcentrum
gekregen. Zi5 schaffen n.m.i. bet funboard aan dat wij weer in bruak—
keen kri~gen. In maart kunnen we dum cen uitbrezding var. onze vloot
tot dan annaddels al 30 planken, Vieten en kunnen we het komende )aar
ons volop op bet funboard surfen gaan storten.
Net is nIJ opgeva3len dat bij de laatste activiteiten die georganiseerd
werden vooral de oude en bekende gezichten te Lien waren, terwijl toch
een kwart van ons ledenbestand bestaat uit menmen die in September lid
geworden ziin. 1k Lou vooral die nieuwe leden w,lien uitnodigen een
keer in de winter ace te conan doen met een activiteit on de band net

Beste surffanaten,

/

?JETII wat aan te sterken; een fondueavondje is bilvoorbeeld altijd erg

allereerst de beste ,ensen voor 1985 etc. So langzamerband begin—
men we seer uit te k±jken naar bet nieuwe surfjaar met ongetwij—
feld de nodige oatwitkelingen op bet gebied van vaartecbniek,
seilvormen en bopelijic bet ledenbestr4 van ‘YZ~E.
Naar voordat bet Lover iskunnen we on flog bezighouden met o.a.
bowlen, film kijken en scbaataen. Nota bane, bij deze wijs tic
jou crop dat nog steeds entbousjaste sensen zich bij mij nogen
nelden on dit klubblaadje in elkaar te belpen flanaen. En ook
dat esthetiache aan— en opmerkimgen aangaasde bet kaftdesiga
serteus zullen worden bebandeld.
Verder sal tic je niet opbouden en rest mij niets anders dan
je plezier toe te sense, bij hat verorberen van bestuursnede—
delingen, versiagen en andere arttcelea ter nnderbouding ende
yermaak van bet yolk.
Hatuurlijk dank aan Sandra voor het typen, de auteurs voor bet
schrijven, tie bestellers voor bet fietsen.

gezellig geweest.
Verder loopt bet tot nu toe allemaal wel lekker In deze koude winter;
bet nosseleten en bet feest waren bijzonder gesliagd. Helsas laeten
nog a! wat mensen bet afweten ~n de sportweek waardoor een aental WETH
teams niet compleet water.; 5afl’Ther!l
Op 1 januari boefden we gelukkig niet bij —15°C te surfen maar koud
was bet we!. Toch zijn cc 30 nanmen bet water oDceaaar en met de aan—
wezige supporters was bet een gezeilige bedoe1in~; i.e jeder geval een
goed begin van bet naeuwe jasr.

Groetjes

~

JEROEN
Sluitingedatua AJCRA 3.1

4 naart 1985.
1. TEP.HZEILWEDSTRIJOEt4; Op ie en 19 mci (bet weekend na Hemmlvaartl
worden er teamzeilwedstrijden gehouden in Amsterdam.
organisatse is in handen Van de vereniging Ortonis
Dc kosten zzjn f. 35,—— (maaltijden en overnac’ter. inbegrepen,
cxci. de reis)

44

Interemse; I,sat dit zo snel mogelijic horen aar Paul Koopman of
Ludger Van Vilmteren. (Dc inschrijftermijn is eigeniijk a! voorbij).

2. Wilier. de leden van 145TH en Okawa die interesse hebben in ZWOC
dit bekend maken bij Paul Koopman of Ludger van Viisteren.

8
varsiag ~‘an hat

Deelnemars:

zaaihorkey teemed

Baa Ta~ocr,
Hank v.d.

maidens de studentansportweek

Hans Ecoymans.

Hans Schapmam,

Coen

Konings,

We,.

(Jeroen sockelmann kwam niet opdagen))

popeland van onueduld ward de aerate wedstrijd tagemoet gazian. Er
ward gaspeeld sender kea,ar,
en Hans an 3 aanvallars:

zodat we spaeldan met 2 man achtar: Baa

coan,

Hans

CRooynans),

Hank.

De aerate wadstri~d bleak aan prima warmlooer de tweeda wadstrl]d echtar
minder.

Narglleh had duideli3k ta wainig conditie in huis.

WETH

—

Panache

3

—

2

WETH

—

Narglleh

3

—

I

Ondartussan hadden we oak de volgende taganstandar da E)aphants al be—
studaard. We wastan dat hat can harda dobber zou warden,

aezian da goeda

spalars an harde aanpak van daze ploeg. Wi7 begonnan daarom mat can
falle aanvalsoffanslaf. ‘~a I resultearde in can strafcornar,

die door

Hans Schapman uttatekand ~n de hock geknald ward. Daze zear

spannande

wadstrijd aindagda

an 2

—

I voor de “Elephants’

die daarmaa aan ken

kwaman.
Dc volganda wedstri,d werd op condataa gawcnnan,want da Old Tigers had—
dan

weinig Lot

S

0

—

2 blauwa ankals v.d. Old Tigers).

Ala we no da laatstawedstra]d mat
plaats oakken,

-

—

0 wonnan zouden Wa de earmte

maar oak can onze conditie black can limiet gasteld,

an so elndigde WETH

—

Gatakaas in 2

—

2.

7 puntan uit 10 wedstriaden. naat slerht dus oak d~t 5aar was hat sad—
hockay wear da

COEH

moette waard!

KONINGS

10
11
DE WATERSPORT ONTHOET NEPTUHES

BESTUURSMEDEDELINGEN

opzegglngen van lidmaatschap hadden eigenlijk a! voar 1 ~anuari qedaan
macten warden. Dieqanen die dat aisnog willan daan, macten het vtór
1 februari daen en wet schriftelijk bij de secretaris of in het post—
yak depaneren.

Omdat er in macct 1985 enkeka bestuucsleden hat bestour zuflan verlaten,
warden gaxntaresseerden hierbij ten zeerste uitgenadigd zich can te mel—
dan. (<am eens cen keer kijken op can bestuursvergadering am to zien hoe
hat or dear can toe gact. Infarmeer bij Rob de Groat (454479) of can
ander bestuurslid wear en wannear cc can bestuursvargadaring is.

Ply. Secrataris
Hearten Luykx.

t

Vrijdag de 14e december 84 was hat dan mover. Hat seizoen was royaal vaorbi5,
oak VODO deqenan met can draagpak. Derhalve dik tijd voar eon knallend feast.
Plaats van haopening was Havenkroeg DENtS. op de Jorislaan, this nicE op da
Pastoor Dijkmanstraat of In her studentencantrum bij Demos.
Overigens dank ik dat DENtS Jor~slaan gewoanweg de baste plaats ~s. Us jk
Heptunes was zou ik oak fiat in hat openbaar wilien verschi3nen bi~ zojets
vunmigs als can studentenverenigxng.
Hat had echter tat gavaig dat nogal wat feestgangers can funk eind macstan
fietsen alvorens van hat aerste gerstenat te mogen praevan.
Dc kraag was prima versierd en vanaf half tien was alles gereed am de aerste
gasten te antvangan. In bet begin was do diaprojektor de pick waar de macste
mensen waran. ~an de hand van de dias kanden aile weekends en andere evene—
mentan nag cans besproken warden. Zoals daar waren: zie vaargaande nwmaers
van bETH news en Okawa.
Ult-araard hadden de beide vaorzitters oak hat can en ander te verrellen.
o.a. macstan nagal wat mensen bedankt warden. Rob had jets seer tijd nodig
dan Hark. Verder canclus~es magen door da lamer gamaakt warden.
rn elk geval ontstond de behoefte aan can extra ronde gerstenat vaor zowel
sprekers als taehaorders.
Dc daaropvolgende rondes waren niet van do lucht en oak vaor hat nodige
vaste voedsel (noD ja vast, suggestie voor da organisatle: bak can volgende
keer de bitterbauian zeif. Gezlen de kaasschaien heb ik in juflie seer var—
trouwen den in hat personeal van DENtS) was gezargd.
Op de uitnodig~ng ward melding gasiaakt van can zeemeerminnenshaw en ma rand
mlddernacht ward daar dan oak behaorlijk
verlangend
naar i~tgekeken.
Pond half can of jets later ja hoar de show tea aanvangen. Hat iicht ward
gedimd en d~epzee galuiden waren hoorbaar. Dos aile agen gerrcht ap hat
dock. Do nieuwsgler~gheid ward nag even geprikkeid door eiiertei srhaduwen
op hat dock die bet besta deden vermoeden (kercisH)
Hat dock gong op en
daar stand hij
Heptunes met z~~n gev3lg!?
Helaas meldde hij dat hjj zijn charmante gavoig van zeemeerminnen vaor daze
gelegenhaid had macten vervangen door can ciawneske manspersaan.
Dc genoemde reden waet ik niet seer, haewei ik die wel kan raden gezien
de beteuterde reaktie op des toehaarders/kijkers gazichten.
Heptunes vond dat hij van daze gelegenheid gebruik macst maken am can aantal
ex;bestuursleden te bedanken die zich naar zijn zeggen vaar de vereniging
heel verdienstalijk hebben gosaakt. Uiteraard macst oak hierop gedronken
warden. Helaas kon Heptunes niet erg lang blijvan daar hij andars te veal
zau uitdragan. Kij adviseerde her qezeLmchap am Cr verder ondanks zijn afwe—
zigheid nag can dofle avond van te maken. En to geschiedde daar zijn gad—
delijke wil wet is.

Lodger.

P.S. Imca, Thijs, Ruud en Zephyr badankt voor daze prima verzorgde avond!

C,

Bonn Café dc Groot \vllhehninapiein8
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WE7H ACTIVITEI7EN AGENDA

SURFWEDSTRIJDEH EN TILBURG

Woanedag 16 Jan.
Net ale vorig jaar worden er eind maart in Tilburg weer studentansurf—

9aaufort

an warden gahoudan op 27,

28 an 29 maart op da laakse Bergen.

)

Woanadag 30 Jan

Film—avond
Or;anisat,az loan Konings

Erworden tavans za11wedstri~dan gehoudan en dit draagt ar ravens toe
bzj dat hat can aantai gezalliga dagan

(an nachtan)

ZE.jn.

Vorlg

Woansfag 13 febr.

Pondu—avond
1:1 zal wear op de bakende koflderzstiaka

en tavans de le pri~s gawonnen)

Da kostan badragen

f. 65,—— o.p.
ik

loot dna dagan,

h~arbij

ranier wordan uitgavoard.

zijn de maal—

tijden ,nbagrapen.

Dasr

banaderen vraag ik

~ederaen die oalangstallzna heaft Do mae ta doan
Dinsfag 26 fabr.

doe dit liafst no end

ook ale ja maar

1 of

Bahulpzama koks

k:nnan nu reads hun dianstan aanbiadan(

net van plan ban :adereen parsoonlijk ta

contact mat mij op ta neman,

040—520671

jest

habban da daelnamars van onre club at in ,edar gavel veal planer ge—
had

23.00 uur

L ~r~rtL~tr°ZrrZr-

wedstrijden gahouden. Da wadstrijdan worden gaorganisaerd door de 7,1—
burgsa studentensurfveren,ging

Bowlen.

2 dagen mae ken doen;

Szhaatsen

I

mogalijk.
E~nd Meart

—

Rob da Groot

2D maart

It-sning sur:selzoan,

Pentagon wedstrzjdan, T~lburg
Zontartoersoon:

Ba;:n Apr±l

algamane ]adenvergader~ng.

~ob da Groot

F:atmtocht.
loan Konings nd

voor can mooia route zorgan

‘V ER 3 AA RD AG EN

bat wear zal van da waargodan afhangan en de

Binnankort Eel bxj

~.adadaling 01cr san— afmaldan volgen in Akwa

tol makan wa odE!
de volganda laden op da varmalde datum wear gelagen—

heid gabodan wordan oni de bakwaamhe,.d in koekhappen,

stoalandans a.d.

varhogen.
Ba pt nest

9 februarn.

Hans Rooymans

2 maart

Rob van Dorp

S maatt

)

Wae~and 6’? april

Paean

Wea<end 13/14 april

Earsta voor7aarsurfwaakand

Waakand 4/S mai

Surfweekend, over da pints moat nog worden ge
piakerd

Waa<and 25/26 sal

Surf weekend,

idem

Coa n

20 maart

Vnktor

22 maart

31 nan

Cock

24 maart

041—124229

Talefoonnumnoers wear ondargatekende moms baraik—

045—3:0295

oaar is en San— af en andera maldingen gaarna or—
naamt. TiJdens trainIng an op andara momentan dat
ondargetakande in de wag loopt kan dat uiteraard

B:

KOLL

-
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Postcode Plaats

Haam

A doe a

Marcel Baggen
Hooter Beck
Jacob Biarnond
Jeroen Bookelrnann
Torn v.d. Boornen
HichIel Boonstra
Baptiast Cooprnans
Rob v. Ootp
Zephyr Oroog
Rood ERckans
Irnco Goudzwaard
Cock do Groot
Rob do Cr000
Rod
Hoff
Rena Hoogendoorn
Scans Koone
Rob Roll
Coan KonIngs
Paul Koopsan
Jan v. Krulsbargon
Johan Kortas
Ce-as do Lange
Haartan Lo-jkx
Ed Monchen
o~rn Hureao
Raoul v. Noordan
Y~ktor Hottet
Leon Peters
BertJan post
Bert BItter
Wits v. Rootselaar
Hans Rooyrnans
Th13s Roland
Hans srhapnan
Baa Tirrnner
Paul Varbraecken
Lodger V. V~lstaran
Leon Vinkan
Johan Yolsar
Harc Vos
Rein do Vcies
Antoon Wastarvoort
Rod
Westhoff
Hank v.d. Weij
HiChia 1 v. Wijck
WillernJan Withagan
Sandra Zalderna

Kroonstr. 3
5632 DX
St.Rochusstr. 43
5611 RC2aldropsewag 50
5611 63
varwersor. 117
5612 58
Rarkstr. 18
5671 OP
Hostalaan 12
5582 88
Nrd.Brabantl. 28
5651 OK
Nlauwstr. 38
5611 OB
?ru~danhof 30
5632 MD
salllnlstr. 6
5653 GB
c-nstellaan 36
5691 HE
aoarhd~’k 343
5621 JA
Soschdijk 337
5621 3k
Severelnd 5
5502 PM
3. Boschlaan 192
5613 GO
:eelsterstr. 86
5652 EM
1. Rozornondstr. 11
5611 13
;:Iarsrns 147
5655 CD
8:nseweg 3
5632 NA
cogstraat 183
5615 50
‘:oeu~str. 38
5611 18
lallarnstr. 97
5616 CO
:-aatalsastraat 156
5615 OK
la:harinastc. 48
5611 JO
-aoe1rt~ken 20
5612 30
xllgenhcrst 55
2742 00
lIIderdllklaan 6
5611 HH
N. Caeststr. 62
5611 HR
8,~tanslaan 24
5615 CX
0-an. CCendecslaan 13
5623 LI
,-alcorna back In Holland, Warn
:~. a Karnpislaan 82
5643 NY
:3Jtenslaan 24
5615 CX
Hagenkarnpweg 2
5616 AR
C-cnweatz*_rlaan 13
5644 OK
urnhoutlaan 51
5628 RJ
Aalstarweg 132 5
5615 03
Kroonstr. 19
5632 Ox
wolvendijk 2
5631 AD
:raurenburqstr. 35
5613 SA
Maurltsstr. 8
5616 Ak
Tongolresestr. 58 A
5611 YR
A. V. Anhaltstr. 28
5616 SM
Radlostr 27
5641 TO
14-ei7daelwag 4
5616 SY
flaarstr. 15
5582 IlL
Aalsterwag 132 5
5615 03

SHY
SHY
SHY
SHY
HUE
MM
SHY
SHY
SHY
SHY
SON
SHY
SHY
YEt
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
MAO
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
SHY
MM
SHY

Pal.
422999
119050
123023
439934
831285
3758
525334
442060
429558
524842
73228
459531
454479
535417
434370
511426
124229
520671
517667
442060
523767
520821
431721
431829
19130
113382
455339
111851

115829
111851
519742
117582
411053
118101
427893
811388
449641
435988
112327
514370
813277
520394
6928
118101

G-ab.dat.
031259 *
311361 *
120652
300963
241264
210665
090265 *
350361 * 4
120757 * +
111164 *
080864
240562
291161 *
281361 *
040459 *
280960
030461 * ÷
200361 *
261160
17-3660
330658 *
110948 * +
110163 *
370964 *
121160 *
190152
120365
260863 *
211263
230761
280959 *
020364
050163 *
020463
251064
170166
031259 * +
240359 * ÷
040661
150163 *
100562
300559 *
020959 *
300964
010160 * +
000860 * +
181160

okawa
nêeuws

Wljbouwenenverkopenuuematjonaaj

bekendetoer.eflwl_jdwaterkano.s
ontWo~endoorpeteIvan~fipdoyd~~
~
tevensleverenwijanek~,,oaccessofres
zoaisPeadels.spatzeuen,anoraJcs.neo_
preen1deding,ftnp~j~jsetc
eveneenaleverenw3jdiversekanos
‘~ ,~aIsbouwpaJrRet

bovendien organiseren wij. gedurende
de maanden juni, juli en au?ustus, kano
kursussen op wildwater in Joegoslavie
en franksijlc
vraagvñjblijvendon~
kompletefojdersaanof
lasts in eindhoven earns
doskundig voorlichten

SHY
E~ndhovan
Son Heeft K-engetal 04991
Waa = Haalr-a kangatal0l9-34
~

~ nag ~ plank rn:ananan ondar bap.
4-

a

Yeldnc:an

sag riot de aannancar rl7dan

voorw.

—

e

peter van stipdonjc
040/812624

fflja~J:
/4955

aT
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MED)≤DaING~N

17

naar 5~~lei&ing van de ledenvergadering ad 16.1.’85
(eon uitgebreider veralag volgt)

I~T GROTE NEPTUNUS SPSKflflL

Nieuw bestuUr
Met bestilur dat tar 16/Us aangetreden net er ala volgt
uit:
Ruud Nijat — voornitter
Sjaak Spierts — seoretaris
Peter Kremers — penningmeester
Kees van Hoelc — aktiviteitenCOmmissarls
Contributie
Deze is vastgesteld op f.80,- per kalenderjaar.
Met is ~egenwoordi~ mogelijk ow, wanneel’ men gedurende
hot kalenderiaa~ lid wordt, een contrtbutie te batalen
naar ratio van bet santal nog resterende maanden tot
hot einde van bet kalenderiaar. Nat dat inhoud dat legt
de pennin~aee5t~~’ je graag uit
Training
Be vaste ~~~inings vond is tin op maandagavond.
Plaats en tijd zie vorige nrs. Bij twijfel raadpleeg
hat bestuur.
V ac ature

Jullie r~dakteU2’ is al een tijdje bezig afscheid te nemen,
wegens ~~~indigi1~g atudie. Dat betekent dat er een san—
trekkelijke nevenfunktie vrij komt. net kost niet so
vee]. tijd ala je denkt en bet is bijzonder gezellig mag
ik wel zeggen.
Gegadigden kunnen sick inelden bij mij
of bij het bestuUr.
Peter

Vrijdag 14 december zou anne god Neptunus zijn
jaarlijkse bezoek brengen san Weth en Okawa.
Deze watersport en—spektakel verenigingen konden het
niet nalaten ean grandioos feast op te zetten. Zodoende
waren silo laden in eon nieuw optrekje van Jan Dehis
bijeen, in afwachting van de verschijning van da Water—
god.
Do avond verliep in de bekende Okawa—sfeer, terwijl de
spanning rond Neptunes’ verschijning zorgvuldig werd
opgebouwd. Of was bet toeval dat bet een half war duurde,
voordat er enige beweging kwam achter de”poort van Neptumis
Neptunes” ?

Neptunus hield gelukkig zijn belofte

Uiteindelijk kwam hij uit de golven te voorschijn, en
trad onze ruimte binnen via zijn poort. Na een korte
inventarisatie van de afgelopen verenigingsjaren van
Okawa en Weth, kwam Neptunus tot het aanwijzen van de

leden van verdienste van do verenigingen.
Tenslotte nodigde Neptunus de loden van verdienste uit
tot het gezamenlijk drinken van can godendrankje.

Bij hot zien van dit Toppop—misten producerende zuurtjes—
groene produkt zou je denken, dit is een grap. Tot
ieders verwondering werd bet eohter tot de laatste druorel
verwerkt. Daarna trok Neptunus
zich op gepasta wijze
terug.
l-Iij had blijbaar niet non heldere dag, want later
bleak dat hij 2 leden was vergeten. Sen skip of the mind
van can god, mag bet oak cans 7.
Nadat daze fouten her—
staid waren, was iadaraan tevreden. Ook over de rest van de
do avond.

Yk wacht in ieder geval op hot volgende bazaaR.

Sjaak Spiertz

Ontwerp. fabrikage. verkOoP en verhuur van kanos en kanospoitUltiUSUflgOfl.
Wildwaterkaflokursussehl voor beginners en gevorderden.
P.O. Box 8522, 5605 KM Eindhoven NL,
26tel. 049044580
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DEPROP.v.d.LThDEN STtJDENTENSPORTWEEK, OFWEL: HO~ lEN
MUIS ZEN OLIPANT VERSI1&AT.
1k geloof dat het ean traditie is dat eec organisator
van eon aktiviteit ook verslag deet van die aktivita:t.
Vandaar daze suecesstory van het OKAWA Sporting (and
joy) team.
Halverwege :de maand november belde Ruud mij met bet var—
zoek on enkele sportteama byeen te krijgen om via ear.
paar overwinningen OKAWA meer bekendheid te geven.
Zeif kon hi~ dat niet doen omdat hij het erg dnilc soheen
te hebben met zi~n bike, wefle hij van de sloop wilde red
den door middel van het monteren van nog meer touwtjes.
Zo snel mogelijk ben ik vervolgens teams in gaan schrij—
yen en wel voor squash, waterpolo en volleybal.
Helaas vreesde Ruud zijn aggressie niet kwijt te kmrnen
tijdens een volle-gbalwedstrijd en ha-ft ons, op eigen
initiatief, ingeschreven voor zaalhockey. Hij vergat
daarbij ons af te melden bij het volleyballen, zodat wij
txjdens de wadstrijden zeer gemist warden. Evenzo g~ng
hat bij hat squashen, hoawal hier de font bij mij lag.
Op Paul Swinkels na kon niemand van OKAWA squashen wagens
onkunde of ri~dgebrek, zodat ~ij geen driemana—team hadden.
Daar ik vergat one af te melden werd er tijdens de wed—
strijdan wear anti—rekiame gemaakt. Hopelijk wordt dat
volgand jar.r rechtgezet!
Voor het watarpolo en hockey waren gelukkig voidiende
fanatiekeingan ta vinden.
Voor bet waterpolo waren dat
Zethyr, John E.,Peter K., Mark in., Sjaak en ik, hoewel ik
eigenlijk van plan was als resarvaspeler resp. verslaggaver
mae te doer..
Toen bleak dat er met 7 man moeat worden ge—
speeld heeft Sja~.k voor verstarking gezorgd, ni. zijn
huisgenoot en goaltjesdief Geert en een keeper die one
meni~aal assisteerda. Halaas is zijn naam mij ontsctoten.
Bij hat zaalhockey deden mae: de aggrassieve Ruud, alwear
Zephyr, Hank Thee, John S. en ik.
Op maandag 17 december om 22.O&u. begon een reeks water—
polowedstrijden waarvan we op dat moment alien hoopten
tenminste é~n te winnen.
Tot grote ergernis van John
pakte dat anders uit, terwijl hij vroeg naar bed wilde.
Dc tactische besprekthg duurde 1 minuut, voldoende on

kampioen te worden.
We speelden warner. met The Studs,
HATWEO en Nargilah in één poule, wanrvan we via twea
ovarwinningen an é~n gelijk spel kampioen blekan ta zijn.
(Tot ovarmaat van ramp moast John om 23.30u. wéér spelen)
Oder bet motto:”wie niet sterk is moet slim zijn” ver—
sleegen we op sluwe wijza Nargileh omdat wij het ondiepe
gedealta indoken terwiji zij daarop zaten to azan.
Na da aersta wedstrijd tegen The Studs, die wij wonr.an (c—
(2—1) ward ar gedisoussieerd over de tactische misver—
standen en mat name ever mijn rol daarbij. Het resul—
taat was da wedstrijden daarop metaen duidelijk. Met
dat ik opeans so goad speelde, nec, de 8e man kwam op—
dagen an dus kon ik ala wisselopeler de kant op (bedankt

8e man).
In da kruisfinale, watrin viat teams speelden, werd hat
pas echt lank.
1k geloof dat we van de drie wadstra~den
Cr é~n wonnen, edn verloren en den galijk speelden. Da
andare teams baktan Cr gelukkig ook weinig van zodat ons
positiaf doalsaldo (3—2) Cr your zorgda dat wij in da
finale teracht kwamen en John wear niet naar bed ken.
Hij verdedigde ovarigans grandioos.
Zelfs can arvaran
waterpolo~r kon ham niat passeren. Peter an Mark sped
dan ook erg goad, hoawal de ssheidsraohta hun allaboog—
werk beloonde mat ankele strafminutan. lamand die zaar
opvallend speelde was Zephyr. Wat can inzat, wat ken hi~
afzien. Ben spelar waarvan er sleohts enkelan rondped—
delen or onza aardkloot.
Van groot belang ~vas de aanwe—
zighaid~an onze keeper die niet allean de ballen uit hat
net vista maar er tevans voorzzorgdedat iS da kant op
mooht.

Bij daze, badankt!

Hoawal de gas~iar’ia Geert

(anabolica?) in hat begin wainig opviel, ward hij naurmate
da finale naderde steeds bater.
1k hebaat bijgehouden
hoeveel doelpunten hij maakta maar hat waran ar vrij vael.
Ovarigens was hij daaryoor ook ga~ontractaerd
On 1.30 moesten we aantreden voor de finala
Hoawal John reads achter de bar chap kon hij net op tijd
worden gawakt zodat wij, na can varloren tos, in hat
diepe gedaelte kondan watartrappalan. We warden mat d
3—0 verslagen en toch warden w& kampioan, Rara, hoe kan
dat ~
Juist, Neptunus, de door onE zo veak geprezen
god, hialp ons alwaer, zodat wij van de wadstrijdlaiding
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-te horen kregefl,dat de tegenstander ~as gediskwalifi—
ceerd omdat ze met teveel geoefeñdespelers speelde.
Wat er vervolgens gebeurde lar~t zich gemakkelijk raden.
fljnsdagochtend em 3.OC’u. kwam ik thuis en ik heb de
buurvrouW wakker meeten maken em te vragen of ze in rn’n ar
arm wilde lmijpen, want ik wist nog steeds niet of ik
dreonde of niet. Wat er toen gebeurde ... och lant maar.
Eec ding is zeker, wat wij neoit hadden verwaoht was toch
gebeurd: de muis der verenigingen heeft alle olifanten
verslagen. Met de hulp van Neptunus en de hulp van de
scheidsreohter.
Over het hockey valt weinig te vertellen.
we verleren, endanks de inbreng van Rund.

flies hebben
John verricht—

te keopwerk zoals Pierre Hernans dat fiat eens han, terwijl
Zephyr en Ruud veel liepen, echter sender de hal. Hank en
Thee probe~rden de tegenstanders onderuit te halen em
veiwolgens te score-n., maar helaas slaagden zijn alleen
in het eerste. Net als ik, alhouwel ik alleen bet eerste
trobeerde en het sceren maar aan Ruud ever liet.i.v.m.
za:n aggressie, die hij neg steeds kwijt meest.
Dc tegenstanders beseften ja.mmer geneeg niet dat OKAWA
ook anderen wel eens wat wil laten winnen, ondat wij sper—
tnef waren na het behalen van de belangrijkste titel van
bet tourneeil
Zoals velen geheord hebben, maar niet hebben meegemaakt,
heoft OKA4A eek met touwtrek en weer heel sportief gedaan.
Sjaa~, Helena en Ut waren de enige OKAWA’ers en hoewel
dat een grete teleurstelling was, had het één voerdeel:
we kenden met z’n drieen één taart opeten. Tijdens het
touwtrekken hebben wij wear eens een samenwerkingsverdrag
met Weth gesi-oten en eek dat beviel uitstekend. Tat kun—
nec die surfers trekken zeg
Via een tactische list
zergden wij erveor, dat een zekere tegenstañder op een
onzaohte manier kennis maakte met de vleer van de rote
zaal, zodat wij makkelijk konden winnen, warejiet niet dat
enkelen van enze ploeg de list niet begrepen zodat we tech
verloren. We]. kregen we een eervolle vermelding van de
Nargileh—organisatie
Met heegtepunt van de week was
hat moment dat Sjaak een heerlijke mekkataart in entvangst
mocht nemen. Tranen aggelden ever mijn wangen en binnen
een fractie van een aecende vlegen er vele mementen deer
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Zondag 2 december was bet den weer sever
Ons alier
kenoneloteam werd de competitie ingestuurd. Nou, en
dat hebben ze dear in BussUm geweten
Met de twee belides van respeotieveLik Mark v/d Putte
en John Settels, lukte bet de 150 km. near enze bestem—
ning in 3 uur tUd af te leggen. En toen de verrassing:
meteen de eerste wedstrijd van bet seizoen spelen.
Met nag gezegd werden, maar het van het lachen gierende
oubliek,had bier reden toe. Stel je voor, onze vloot van
dr!~vende badkuipen tegenever een team net renke en
wendbare ~elobeetjes. En den heb ik het flog niet eefls
over de inzittenden gehad
Mu dear komen ze dan,
Cnze teamleider Paul Swinkels, bleef de eerste wedstr~’d
uit cure ellende op de kant staan huilen. Mark v/d Putte,
once coach, hebben we niet meer gezien. Cnze linker—spits
Ruud S~’st, had gedurende de wedatrild enkele orientatie
preblemen. Met is cok mceilWk te ontheuden welke goal nu
van de tegenstander is
Peter Verwegen, onze rechterspits,
werd tereoht door de scheidsrechters uit bet veid gehaald,
ondat Ni met z!jn peddel sloeg op alles vat bewoog. De
rechterbaok, Mark Math2ssen, heeft praotisch continu tegen
iemand op de tribune zitten schreeuwen. Naar later bleek
een jurylid. Paul Koeprnan, onze linkerback, heet’t bet
groetste deel van de wedstr~jd emgeslagen doergebracht, naar
eigen zeggen genietend van bet uitzicht. Ben discussie
achteraf deed John Settels als keeper aanw~zen. John vend
bet eec leuke, censtructieve en veeral leerzame wedstrijd.
CMII heeft die dag verder niets meer gezegd.)
Met 2 verloren, één gelijk gespeelde en 2 gewennen wed—
str~den everleefden we het slagveid grandioos.
Mits we enkele veranderingen in ens team en materiaal
nambrengen, megen we de velgende keer zefs terugkomen.
Met was een magnifieke dag.
3II deze bedanken wlj ala team enze euders, de 333 en
gerneenteselitie van Bussum, de overige kanôers en de
v!t lifsters na de afslag Hilversum.

mijn hoofd. Hela~s was de fractie te kort want de hele
week was den a ni ;:ercn~ aomcnt.
~opelijk dean volgend
jaar no~ ineer nensen mae zodat de efeer in ‘net Dominelbad
flog
Tot
die
was

hater zal zi~n kan dat wel?).
slot wil ik nazens Sjaak en Helena iedere a bedanken
niet aanwezif vas ‘oij de prijsuitreiking.
De taart
heerlijk

Gert
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Paul Koopman

Sonseweg 3

5632 NA

Peter Kreemers
Mark Mathijssen
Ruud Nijst

~ 2ravesandestr.75
Melkweg 38
v.’Jeldestraat 2
Nuenen
St.Catharinastr.13~’
De Jegerstraat 4
7eldhoven
Leenderweg 177
ieelsterstraat 2O7~~

5612 JM
5642 CD
5671 VD

455502

5611 Si
55C3 SN

454318
534128

5643 AG
5652 EM

118682
550031

John Settels

lwaluwlaan 2 Son

5691 YG

Mark v,d,Eutte
Theo v.d,Schaaf
-

Paul Swinkels
Henk Hermans

•

816871
832~81

Sjaak Spiertz

:-~oogstraat 135

5615 PC

04990—
7 1856
526790

Patrick Sisipens
TAlc Vrolijks

~outenslaan 12
Aalsterweg 119

5615 CX
5615 CS

111635
123464

ICees van Hoek
Helena Koning

Vestdijk 3511
St.Leonardusstr,27

5611 CA
5614 ED

452949
115101

Johan Ewold
Gert Visser

!{u’certusstraat 1a
5614 CM
Van Norenburchstr.25 5622 KN

551079
434685

Bij onjuiste adressering of tejefoonnunmer: doorgeven!.!
Op het nunser 434558 zijn ze inmiddels volstrekt paranoide
van al die telefoontjes i.v.m. sportweek en wat dies meer
zij. Foutje onzerzijds weliswaar naar toc’n lastig.

