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VANDE

1.EDENLIJST EINDHOVENSE STUDENTEN W1S’DSURF V RENICINC OP 2 MEl 1985
Mass

Adres

Postc. Pleats Tel. Geb.Dat.

Marcel Reggen
Kroonstraat 3
5632 DX 9.~ 422999 031259 *
Jacob Biemond
Geldropseweg 50
5611 SJ Eli’s 123023 020662
Jeroen Bookelmann
Ven,erstraat 117
5612 RB thy 439934 300963 *
Torn v/d Ba men
Kerkstraat 18
5671 OP flue 831285 241264 ~
Hichiel Boonstra
Hostalaan 12
5582 SB Was
3758 210665
Rob v. Dorp
Nieuwatraat 38
561! DB P1w 442060 050361 * +
Zephyr Droog
Mlelstraat 167
8501 AL Jon
6496 120757 * +
Ruod Erckens
Bellinistr 6
5653 GB Eli’s 524842 1111644t’
Imco Goudawsard
Amstellaan 36
5691 HE Son 73228 080864 *
Cock de Groot
Boschdijk 343
5621 JA Eli’s 439531 240362 W
Rob de Groat
Boschdijk 337
5621 JA Eli’s 454479 291161 *
Rod Hoff
Anemonestraat 4
Lb’s 117523 281061 *
Prams Koene
Zeelsterstraat 86
5652 EM Ph’s 511426 280960 ‘it
Rob Roll
G.Roaemondstraat 11 5611 TJ Ehv 124229 030461 * ÷
Coon Konings
Allersna 147
5655 CD ‘liv 520671 200361 *
Paul Koopsan
Kruidenhof 30
5632 MO Ehv 429558 261160
Jan van Kruisbergen Hoogstraat 183
5615 PD Ph’s 517667 170660
Johan Kortas
Nieuwstraat 38
5611 08 ‘liv 442060 030658 * +
Coos do Lange
Wiflemstraat 97
5616 CO Eli’s 523767 140948 * +
Haarten Luykx
Gestelsestraat 156 5615 LK Eli’s 520821 010163 *
Ed Honchen
Catharjnastraat 48 5611 3D Eli’s 431721 070964 *
Dim Huron
Hemelrijken 20
5612 IL Ehv 431829 121160 *
Raoul van Noorden
Wilgenliorat 55
2742 00 had 19130 190152
Viktor Nottet
Bulderdtjklaan 6
5611 NE Eli’s 113382 220365
Leon Peters
H. Geeststr 62
5611 HR Eli’s 455339 260863 *
Bert Jan Post
Boutenalsan 24
5615 CX Rh’s 111851 211263
Bert RAtter
Con Coendersjaan 13 5623 LT Ehv 454745 230761
Vim van Rootselaar Welcome back in Holland • Win
280959 * +
Hans Rooynans
Xli a Rempislaan 82 5643 NV Lb’s 115529 020364
Thijs Ruland
Bouten,laan 24
5615 CX Eli’s 111851 050163 *
Hans Sehepsam
Heezerweg 122
5614 HE Eli’s 124307 020463
Prams Schoran
St Phulomenaser 13 5622 CO Ehv 442173 121262 9&
Sam Tinner
Schweitzerlaan 13
5644 DR Div 117582 251064
Honk Tournoy
Do Sorchgrave,tr 55 5503 SO Yel 537202 270166
Robbert Jan
venhuizen
Provisorstr 8
5504 .10 V.1 533361 090165
Ludger v. Vilateren Aalsterweg 132e
5615 03 Eli’s 118101 031259 * +
Leon Vinken
Kroonstraat 19
5632 DX Di’s 427893 240359 * +
Johan Volmer
Wolvendijk 2
5631 AD Eli’s 811388 040661
Marc Vos
Treurenburgstr 35
5613 LA Eli’s 449641 150163 *
Rein do Vries
Mauritsstrast 8
5616 a Ehv 100562 435988 V
Rod Westhoff
A. v. Anhaltstr. 28 5616 RH Eli’s 514370 020959 *
Hank vfd WeiJ
Radiostr 27
5641 XU Eli’s 813277 300964
Michiel van Wujck
Heydaalweg 4
5616 SW Eli’s 520394 010160 * +
Willem Jan Withagen Laarstraat 15
5582 EL Was 6928
080860 * +
Sandra Zuidema
Aalsterweg 132e
5615 03 Eli’s 118101 181160 ?4VT
Eli’s — Eindhoyen
Wad — Waddinxveen (Kengetal 01828)
Son hoeft kengetal 04990
Waa • Waalre ( Kengetal 04904 )
Vol — Veldhoven
* • Hag oem plank meenemen onder hop ‘soar’s.
Nue • Nuonen
+ • Nag met de aamhanger rijden.
lou — Joure ( Kengetal 05138
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RED4.KTIE
Hallo luities,
1k ait bier op mi)n kamertje en is kijk door bet raam. net is eon triest
uitzicht: de regen kant met bakken nit do hemel vallen.
En dat bet koud is heb ik net ondervondefl bij mijn bezoek san de Rat—
tters tegen elkaar stri5dden voot
f2Cdonkse plas, alwaar enige doorze
do eerste punties van de interne kompetitie. waaien doet bet wel, meat
bet nag Lang geen pretje on op do plank to
door de kou en regen is
staan, zeker nLet met een wetsuit san.
En zo gaat bet al sinds bet begin van do lente m . Eon past dagen
,,~ mooi wet konden Cr slechts af en dan wel natuurliik zonder wind.
~ortom, voortopig is or nag even tijd on te piekeren over de Eiiian—
ci~n, die nodig zijn voor do aanschaf van eon nieuwo plank en eon droog—
een of ander surfparadiis in Verweggistan.
en de vakantie naar
toch eon past
En natuurlijk voot bet lezen van de nieuwe MCWA, waarin
do echte voiharders. Bovendien een
versiagen staan van avonturen van
t”epasseliik artikel over onderkoeling van bet lichaam, die in water
kan ontstaan en ala gebruikeli)k do aktiviteitenagenda (in afwachting
van mooier ‘seer
Tot slot dank can Sandra voor hot typewerk en allen die kopy hebben
geleverd voor deze editil.
JEROEN.
oe sluit,. gsdatum voor wat betreft kopy voor aflevering 3.3. is ge
steld op

maandag 24 juni.
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VAN 02 VOORZITTER

Voordat ik warder qa wil ik earn twoo oxbestuorsjedon, t.w. Rob
do Groot on Rob Icoll, bedanken Voor de uitstokonde sanenworkinq an

veer bun grate inzet veer do vereniging, an niet to vorgoten veer
die prachtige voorzittershamer!! Hulde (I
Do kop is or wear of en do eersto aktivitaiten van bet surfseizoon
zijn al geweest. Ret weekend bij het tjsselmeer werd woliswaar niot
echt druk bezocht (8 man) moor was dankzij heel veel wind tech wet
eon succos. Oak

~S

op do laatsgohoudon ALV zijn eon eantal cor,m,issios go (her) installeord.
Eon niouwe loot aan do commissioboon is do woensdagmiddagcio. In
doze dynanischo corrsnissio hobbon plaatsgonomon: Maarton Luykx,Ruud
Erkons (die o.a. zorgdrnagt veer hot bohartigon van onzo bolangon
in hot bestuur) en ondorgetokendo.
Wij hobbon als teak hot organiseron Van oen aantal aktivitoiton.
Allereorst do woonsdaçriiddagkompotitiO, vorder do Aquathlon (hot
jaarlijkso sportiove hoogtopunt tusson Okawa en WETH) en do T.H.
kampioenschappon na do zomervakantio.
Oak hot ovontuool organisoron van andoro aktivitoiten rend on op
hot water (hoort bij onzo taken). Concreto idoeën hiorovor hebbon
we mornenteol zelf nag niot. we houdon ens dan ook altijd aanbovolon
veer eon louk idoo.

or al eon fiotstocht verroden, en wet near do

Belgischo grons (Ache!, t~eorpelt)

Hot was prima fietsweor, jets

mindor prima biljartwoor (ik bob die rniddag

a

karambool gomaakt)

Oak in do pas gevorrildo commissios voor do koropetitie en veer de loads
bob ik a! enigo aktjvitejton bospourd
Ge zo doer!
Doze commissies kunnen vaak hulp gebruikon (by. met timmoren e.d.)
help daarom allemaal eons eon handjo nec! Ook oigen initiatief is
niet vorbodon, bob jo idoo~n, noon den contact ‘riot bet bestuur of
organisoor zoif eons jots!

(b.v. eon barbequo)

Tot slot wons ik iodoroon vool zen, wind en surfplozior too on
namons bet bostuur doo jk iodaroon,

do grooton
Rool Hoff.

Do woonsdagmiddagkompetitio aol yoertgozot wordon op doze if do veot
als vorig jeer. Veer do duidolijkhoid velgon hiorondor do goldondo
spolrogols:
— or wordon in tetaal 6 wedstrijden govaron
— hot eantal punten dat men per wodstrijd vorkrijgt wordt bepaald
met do fermulo
aantal punten = 101 + 1000 log (aantal doolnomers)
— 1000 log
(nuirmior van aankomst)
— bovonstaande punten warden per govaren mancho berokend
not dien
verstando dot als or tijd on golegonhoid is veer eon tweedo sorio
hot aantal punton van do tweedo soda berokond wordt over alle
manchos. Do snolsto menson uit do oersto sorie warden bij elkaar
ingodeold on zij vordelen dan oak do heegste puntonaantalion.
In de formulo werdt hot aantal doelnenors niot moor gorokend per
manche, near oak of jo in do ‘langzamo of snello mancho zit.
— alto punton bijoongesprokkold,
opgotold, golden als resultaat veer
die bopaaldo dog.
— do besto vior rosultaton van do moogovaren wodstrijdon wordon go—
so,mroord en dogona met meosto punten is NETH—KOMPETITXEWINNAAR.
ret slot nag dit: do weensdagmiddagkompetitio is niot alloon bedoold
wear eon kloine wedstrijdvarondo — incrowd, maar year ella loden.
Ru hot niot actief, den tech wol in do goostolijko ondorsteuning
van do we! surfondon.
Tot ziens op do woonsdagmiddag!!

Namons

do woonsdagmiddagcie,

Bert Jan Pest.
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Frans Schoren.

woensdagmorgen, 27 meart, stiel even steimr’en en den op near bet hoofd—
gebouw, alwaar we hadden afgesproken. tact iedereen is Cr, maer net
Cees, Rob, Ruud, Taco, Hearten, Coen en ondergetekende vormden we
basemen met Rob de Croot, die al in Tilburg was twee complete teams.
loch maar van start dos, Cock an Wiliem Jan zouden morgan zeif komen.
Sight seeing door Eindboven is wel leuk, maar met al die verkeers.
lichten venice je nog al wet tijd. loch waren we niet veal ma tien
our op,do Beekse Bergen, aiwaar block dat we te vroeg waren opgestaan.
Be tent was vannacht omgewaaid, en die stond net ween recht. Dc op—
komst was acer matig. Twee teams uit Eindhoven, ~4n uit Sheffield
(tevens railers of andersom(fl) en ~ team wet Tilburg vertegen—
woordigde. Ook de voorzitter uit Nijmegen namhierin deal. Ruim an—
derhaif uur later was de eerste wedstrijd. Dc uitslagen van deze
wedstrijden ben ik inmiddels alweer vergeten. • S Hiddags stond er
tijdelijk een wet sterkere wind, in combinetie met de toch wel koude
handen, was dit voor enkelen te veel van hat goede, ook ik heb de
wedstrijd toen maar niet uitgevaren. Tot ongeveer 17.00 uur hebben
we nog kunnen varen, daarna kon can warme douche je weer laten voelen
dat je toch wel handen can je lijf had. Voor de avondmaaltijd moesten
we can de andere kant van de stad run. In de kantine van de sporthal
ward eon koud buffet gereserveerd (alsof we flog niet wisten wat koud
was), acer de mogelujkheid on een tweede meal bij te helen lieten
we niet onbenut. Na de maaltijd maakten we kennis met onze gastheer,
deze woonde slechts 5 minuten lopen van hat centrum. Na de zovelste
aflevering van Daliasty, want ja de vrouwen des hoizes waren sterker,
gingen we near Vari~te. Ook toen we om twa our naar hois gingen,
konden we onze slaapplaats nog terug vinden. •s Morgens natuunlijk
wear op tijd eanwezig, meat geen wind te bespeuren. Wie en wel waren?
Cock en Willem Jan, ook zij waren tevergeefs vroeg op. Na de nodige
hagel en sneeuw begon men toch net can inhaalwedstnijd: Tilbung —
Sheffield.
Dij gebrek can personeel voeten Wullem Jan voor Tilburg en cock
voor Sheffield mae. Daze wedstrijd ward gevaren bij praktisch wind—
stilte. ‘5 Horgens toen de individuele wedstrijden gevaren ward
stond er wat neer wind. Beide menchos warden gewonnen door Rob de
Groot , terwiji Ruod twee keer tweede ward. Be maaltijd wederom in
de kantine, was can chineesje. On elf uur zoo een kroegentocht be—
ginnen bij Poliy Magoo. Na een half uurtje zijn we near Extase go—
gaan, twee delen net elkaar verbonden door een gang, achterin druk
en herrie, voorin wat rustiger. Echter on twee uur ging de tent dicht.
Wij (Cock, Rob, Rood en ik) run, op aanreden van Hans, onze gastheer,
near Vari~te gegaan. Lekker nog een uurtje swingen, voor zover dat
mogelijk was, want hat was er stampvol. Eenmaei terug op hat slaap—
honk, ward de keulcen nogrnaals bezocht. Een tip voor mensen die nog
een keer net Cock op step gaan: vraag na afloop of hij nog wet tosties
wil bekken, want dat ken hij als de baste (of zou bet aan hat tijdstip
gelegen hobben 7!). ~fijn vier our is alias rustig em s morgens
duwen ze om half negen elweer een kat in je sleaprak. 1k heb hem
maar laten liggen, want hij was net zo lui als ik. Nadat we even
hadden opgeruimd rattan we opnieuw koers near de Beekse Bergen.
Vandaag zouden Cr wear team wedstrijden worden gesurfd. Helaas vond
hat Engelse team zeilen leuker (belengnijker(fl, minder koud?), dan
surfan, Cr bleven no slechts dna teams over. Ook vandaeg wear Cen
redelijke wind an enkele “slachtoffers van koude handen. Na de maeltijd
warden de prijzen uitgereikt. Rob de Groot eerste bij de individuele
wedstrxjden en Eindhoven 2 (Ruud, Rob, Rob de Groot en ik) eersta
hi) de team wedstri’d.
8
Omstreeks negen our reden we na Can pear leuke degen (en halve nachten)
voldaim snug nan liadhovmn, mat da lisa pri~s ta ~ns •piflvart.ring..t

ER bestaan ~‘oel verschillende jumptechnieken on vet te spningon. of
hoog, of steul, of om can bepaalde manoeuvre in de lucht uit te voe—
ran. uiteindelujk ontwikkelt de techniek van hat jumpen rich in can
individuele stijl, maar de basisregeis zijn els volgt:
Op voile sneiheid op een rule koers, do voeten stevig in de foot—
straps, vaart de surfer loodrecht op can aanstormende golf of het
zgn. witte water af (1). Be neus van de plank geat omhoog wanneer
bet board de schans opsurft. Breng je gewicht near achteren of je
loopt de kans over je plank been geworpen te worden. Ben je van plan
je zefl tijdens de sprong (2) onder druk te houden, dan moet het
ontbreken van laterele woerstand gecompenseerd worden. Doe je dat
niet, dan word je in de vlucht weggedreven. Dit effect kun je vermin—
deren door het zeil tijdens de vlucht iets dicht en naar loaf te
trekken, elhoewel dit ten koste gaat van de hoogte en lengte van
do sprong.
Om een stuk meer kracht in de sprong te krijgen en een betere con—
trole over de plank, brengt de surfer net voor do take—off zijn
llchaamsgewicht boven do plank. aanvenkelijk rd bet moeiliik rim
on je lichaam doze tegennetuurlijke bewegingen te laten oaken, near
ontspan
en de resultaten zullen en naar zijn.
Trek hat zeil vervolgens vender dicht en leon ver achterwaartS. Dc
plank rd in de iucht erg licht reageren op je voet en lichaemsbe
wegingen. oefen druk uit rat de tenen van je achterste voet ‘a de
plank op zijn kent be krijgen en loefkant near de wind toe. Daze
aarodynanische lift door hat kantelen van do plank ken de vlucht
aanzienlijk verlengen.
Gedurende do vlucht moat de surfer da boeg van do plank near beneden
beginnen te drukken door zijn voorste been te strekken en goad druk
in zijn zeil te houden. Op die manier zal de plank bij de landing
net zijn boeg near can de wind neerkonen. Probeer eerst net bet hek
ta lenden op de loefrail (3). Dc landing opvangen door met do knie~n
en enkols nec be veren.
probeer doze verschillende steppen eerst ala can soort film in godschtan
af te draaien, voordat je de eerste poging doet. Je moat eigenlijk
aen land de sprong el gemaekt hebben, voordat je bet op hot water
doet.

~z.
-a
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10 1~ETHsurfwoeke::d tn 1985 aan hot tJssolmOOr
Er is in zoer karte tijd eon vorrassond aontal tochniokon antwikkojd
am do duck—gybo uit to vaoron. Do bowoging vaor do duck—gybo zijn
aanvankoli~k golijk aen die Van do krachtgijp. mime voor do wind
zoilond, teat jo met do masthand do giek las (1), zadat bet zoil am
do zoilhand draait. Vervolgens is or eon groat aantal tochnieken 00—
golijk am do manoeuvre af to oaken.
Door do giok in eon andorhandso in pleats van eon bovonhandse groep
to pakkon wannoor hot zoil draait, staat de zoner op eon gogevon
agonblik not do giok bavon zijn hoafd ale eon zwaard (2). Door vorvolgons
motoon do arm vaar hot lichaam lange to trekkon in do richting van
do andore schaudor. Hot zen wardt vorvalgons losgeiaton on wardt
aan do ar4oro kant gegropon, zadat hot metoon woor in pasitie is am
door to varon (3).
Doze tochniok vraagt am eon vollo plane en goon onkole vertraging,
amdat andors hot zoil wegwaait, vaordat do zoilor in staat is on hot
op hot goode moment woor uit do lucht to plukken. Vanaf hot moment
dat do surfer zijn vaorsto hand lasliot tat hot woor grijpen van hot
tuig is do plank 90 graden godraaid.

Jacob Biemand

2 juni

Johan Kartas

3 juni

Jahan Volmer

4 juni

mij

do woorsv,arspoliing wostonwind kracht a on eon temporatuur die
bier niot bovon kwam, word or vrijdag 5 achtonds b.sslaton am hot
vortrek eon dag tjit to stotlen. Eon tolofaontjo naar boor Beets
‘Voor do wind hoof jo niet wog to blijvon. Hot waait hior zokor
goon windkracht 8’ an do surfkoorts bij do doolnainers waron vat—
doonde am zatordagachtond toch to vortrokken met 8 ‘man’. ik,
MaartOn, Coos, Rob Fall. Honk V. Woy, Bas, Honk Dingornans en Potra.
Zatordags was hot miezorig wear on do windkracht 3 was prima go—
schikt vaor allroundboards not groat zoil.
Do graatsto hi,idornis, dio gonamon maost wardon, was bemaddordo
(en/of door do schapon bovuildo) bolting van do dijk, wolko stuk—
kon gladder was dan hot bovondok van do eon of andoro surfplank.
‘s Avands block hat oton tach wear eons goad to smaken, hoewet or
goon duidotijko omschrijving on zokor goon recopt vaor to geven
is. (voor eon ieder die niet ken koken can aanmaodiging not nag
eons to praboron) . Oak do kaffie had eon horkenbare smaak, an Za
was eoniodor tevroden doch enigszins
verkteumd. HaowOt ik hiar
niot zaveol tast van had mat 3 truion en oon jas aan, was ik tach
wet to porron voar enketo kacto drankjes in eon warm cafe, wear
woor nonig randjo gogoven word. Taon we do valgendo dag apstanden
bolaafde hot wear woinig gaods. Do bladoron bawagon nauwolijks,
maar aigauw began hot to wapperen on tagon do tijd dat iodoreen
op do plank stand waaida hat windkracht 4.
Daarna 5, hot began at wat tastiger to warden net die wind on
gatvon vanuit richting Hoorn.
windkracht 6 kwam dichtorbij on hot was dus slim am nu wet dichtar
bij do kust to blijvon. Alloen Coos was wet vorder wog gogaan,
maar hot kastto hem wet wat maoita am tarug to kamon.
Maartan was andartusson met do Browning Crazy Rod aan hot spolen.
Ikzelf, Honk Dingomans, Bas on Rob trakkan hun baantjos wet dichtor
bij do kust an Honk v. Hey en petre waron Sightseeing in Volondam.
Eon prachtige surfdag, doze zandag. ‘5 Avands bozachton we do chinoos
die nag steeds in Edam woant on magolijk nag wol tangor dankzij
ans.
Eon extra bedankja verdionen chauffeurs gab Fall, vaar hot we twit—
tend rneehotpen baadschappen daon, on Coos, die hot vorvaer naar
do kroeg verzargdo.
In Eindhawon aangokomon word hot avorgoblevon voodsot vardoatd,
zadat iodoreon oak nag vaar thuis to aton had. Ondanks do wat sam—
bore vaaruitzichton was hot eon prima weekend.

Yen van Kruisbergon 17 juni
Miciol Boanstra

Coon Konings.

21 juni

Zephyr Draog

12 juli

Bort Rittor

23 jufl

ALLEN VAN HARTS GEFELICITEERDS!!
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UITSLAGEN

Do EERSTE KOMPETITIEDAG

OcR dit jeer krijgt iodereen eon kans on in eon wedstrijdkornpetitie
over zes wedstrijdon to laten zion, dat hij do snolsta surfer van
de club is. Do aerste dag voor sportievo prestaties was gepland
op 17 april, near wegens een flute windstilte rond do Karpedonkse
Plas die dag, nicest men nog oven goduld uitoefenen tot 1 mci.
Aldus gebeurde en bet resultaat was cen aantal van liofst seven
loden, dat stond te popelen on do kou de wind en vooral elkaar to
bevechten. Do onstandigheden waren betoftevot: can stevige kou,
on vooral eon op doze plan nog zelden waargenoman windstarkte van
ongeveor 3 met folio vlagen van 4 ~ 5. Die verradelijke viagen en
de steeds draaiende wind, m.n. in do buurt van bet alomgeprezen
eilandje, speelden vrijwel allo doelnomers danig parton.
Nadat de boeitjes uitgelegd waren en bet parcou~ bepaald on gosno—
pen was, ging de oorste mancho cm vijf uur van start met Ruud,
Imco, Marc en Rob Icoll in elkaars kielsog. Allen hadden veal moeito
op hot oerste rak naar boei 1, maar Imco die good uit do buurt van
bet eiland bleef nam do biding. Bij boei 1 aangekomen black echter
dat zijn gezichtsvermogen niet at to best ontwikkald is, want bet
boeitje nr. 1 was voor hem onvindbaar. liii wacht dus op zijn achter—
volgers, waarvan Ruud hem van zijn probbeem, mast ook van zijn eerste
plaats afhelpt. Inco probeert dat nog to verhinderen~ bet nag niet
baton.
Ruud koerst scharp over do plas, torwijl Imco boei na boei mist.
Imco blijft voorlopig echter tweade, want Marc en Rob l(oll hebbon
blijkbaar andere problanen aan hun hoofd dan de wedstrijd winnen.
Zij trachten eerst hun plank cans onder kontrobo to krijgen.
Aanvankelijk neemt Rob Koll de biding, near door enkele verfris—
sanda duiken in bet water zijnerzijds, woet Marc hem in te halen.
Marc loopt uit op Rob Koll, maar springt voor do laatste bool in
hot water. Rob haalt wear in, krijgt op zijn bourt op vijf meter
voor do finish can black—out, waardoor Marc alsnog wint. Abs doze
verwiKkelingen plaatsvindon bun Ruud en Imco reeds gefinished aIm
reap. lo an 2o.
Do twoode manche ging tussen Hearten, Coon an Tom. Coon start als
oerste en kruist var wag, waardoor Maarton als oersta boei nr 1
rondt. Die leidarspositie goeft Maartan daarna fiat moor af en stuift
suparsnel op de finish al. Coon volgt goad, meat ongevaarlijk op
100 mater afstand. Tom daerontegen, die 2 minuten na bet stertsein
aindelijk over do startlijn vaart, heeft eon sunder op sneihoid
garichto vaarstijl. Hij bracht wol spektakel in de wedstrijd door
Maerton vlak voor do finish op eon heartja na to ranmian.
Met do rosultatan uit doze twea manches wordt eon winnaars on vet—
liazersmanche ingedeeld. Dm half zas beginnon do “verliezers” Marc,
Rob Icoll an Tom aan ean varkort parcours. Marc gaat van begin tot
aind ruim aan cop en maakt tussandoor flog kunstjes voor hot publiak.
Tom gaat daze Roar varrassand snal en doet zalfs eon poging on Marc
in to baton. Tom blijkt echtar to forcoren en wordt op do valreep
nog ingehaald door Rob 1(011.
Do winnaersmanche wordt tenslotte op can onvorkort parcours govaron.
Ruud noont mateon do kop. Maarten volgt in eon nak—aan—nek—raca.
Coon Ran enigszins meakoman, maar verliest door tijdtovende gijp—
manoerres toch duidelijk terrain. Ruod vaart vast an zokar naar
do oindovarwinning, gevolgd door resp. Maartan en Coon. Inco, die
aanvankelljk var achtor ligt, komt door do voor hem gunstiga af—
zwakkando wind, good terug.
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Mancha 1

Mancho 2

1. Ruud

11 mm. 40 soc. 703 ptn

1. Maartaii

2. lmco

14 mm. 40 sec. 402 ptn

2. Coon

1D mm. 55 sac. 277 ptn

3. Marc

16 mm. 40 sac. 226 ptn

3. Ton

13 mm.

101 pm

9 mm.

247 ptn

4. Rob Koll goon tijd

10 mm. 40 sec. 578 ptn

101 ptn

Manche Wmnnaars
1. Ruud

11 mm. 20 sec. 946 ptn

1. Marc

2. Maarten

11 sin. 35 soc. 645 ptn

2. Rob Koll 10 mm. 55 sec.

168 ptn

3. Coan

12 mi

3. Tom

101 ptn

4. Imco

13 mm. 10 sec. 344 ptn

10 sec. 469 ptn

Condor voorbohoud)
1. Ruud

1649 ptn

2. Maarten

1223 ptn

3. Imco

746 ptn

Coon

746 ptn

4. Marc

473 ptn

5. Rob Koll

278 ptn

6. Tom

202 ptn

7. rest v.d. club

0 ptn

Readploeg do woensdagniddagage~ida voor do

JEROEN.
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goon tijd

C

=

a

tichaamstemperatuur van 3?

—

36°C

lichaasstemperatuur van 36

—

35°C

lichaanstemperatuur van ninder dan 35°C

Schenatische weergave van de v~randeringen
onder ,nvloed van de buitentenperatuur:
1. bij hogere buitentemporatuur
2. bij lagere buitentemperatuur

Water
Afkoeling van bet lichaam ken versehillende oorzaken habben, echter
in vrijwel geen ander element verloopt die afkoeling zo snel ala in
water (zie afI,. 2). Water is een ongeveer 25 meal b~tere thermiache
galeider den lucht. Indian een linens in water van 22 C. zijn lichaams—
temperatuur constant wil houden zal hij vier tot vijf maal zoveel
warmte moeten opwekken ala hij normaal—dat ~.il zeggen buiten water—
produceert. ten zo hoge produktie is vrijwel niet op Ce brehben, laat
steen sang vol te houden en oppervlaktewater net absolute temperatuur
van 22 C of hoger behoort helaas tot de uitzonderinoen op onze planeat.

±a a~

In de lichaarnstemPeratuur

Wannear de buitantesperatuur tot seer laag daalt worden alleen nog
de centrale organen en de herse:lian van bloed voorzien, dat de nOr
male temperatuur heeft, on deardoor bet warmteverlies zoveel mogeliik
te beperken. Een nornale lichaansreaCtie op onderkoeling.

Geniddelde overlevingstijd van de mens in relatie tot de tenperatuur
van bet water.
t4edici ondersoheiden de volgende fasen van onderkoeling:
1. Ce fase van 36.9°C (rectaaltenperatuur) dalend naar 33.C, de zoge—
naamde excitatiefase, die gekennerkt wordt door een heftige ru—
reaktie, waarvan de piek tussen de 35? en 34° in ligt en die
geleidelijk afneemt on buj 330 ~ stilatand te komen. In dit
stadium sal bet lichaarn aanvankelijk nog trachten de stofwisseling
op te voeren door de zuurstofopnane drastisch te verhogen (vier
zes meal de normale wearde) . Deze ease kenmerkt zich verder door
hyperventilatieverschijnselen en een allengs toenemende verward—
heid, descrj~ntatie en bewegingssrrnoode van de onderkoelde mens.
ten relatief and herstel uit deze Case is nog mogelijk, sits
den juiste behandeling plaatsvindt en de rectaaltemperatuur niet
beneden de 33° is gedeald.
2. Ce Case van 33° tot ongeveer 30°C is de adyname Case, waarin een
aantal cosplexe verschuivingen in de norrnale lichaamshuishouding
optreedt, die moeilijk te herkennen of terug te draaien zijn. Deze
verschuivingen leiden het begin van de zogenaamde diepe hypothermie
in. Ce rzllingen zijn nu geleidelijk gestopt en algehele spierstijf—
heid doet zijn intrede, terwiji bet bewustzijn thans vergaand is
gadaald. Deze adynaine Case geat over in de
3 EaE~L~c.&!E’a~Igi~., die —indian nu niet z44r spoedig adequate hulp
van buitenaf wordt geboden— zal voortduren tot ean de uiteindelijke
dood. Tot 2e°C zullen de vitale organen nog joist voldoende kunnen
functioneren, maar daar beneden sullen hartstilstand of ventrikel
fibrillatie optreden.
~1en nag aenneaen dat de onderkoelde mens rond de 25°C (restaaltem—
peratuur) mceilijk tot leven te wekken sal sun zonder bijzondere
hulpmiddelen.
Vereiste
tedere verpleegkundige of arts aan boord van schepen of platforms
behoort goed op de hoogte te zijn van de oorzaken, de gevolgen en
de behandeling van onderkoeling. On de syntomen van hypothernie goed
to kunnon ondorkennen is bekendheid net bet gegeven aen vereiste.
ledere verpleegkundige dient voorts goed te kunnen reanineren.

tijd in uren

‘1~

°10
S.

‘a
Zn
IC

c.f IDf2flt~ )o
Watertemperatuut in °C
Maximale overlevingstijden voor mensen in relatie tot cia watertempera~
tour:
Tenperatuor
0°
2,5°
5°
10°
15’
20’
25°

Tijd
12 mm.
26 sin.
55 mm.
2 u.4Omin.
6 u.2Omin.
16 u.ZOmin.
3 dgn en langer

15
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Z~ais ti dens do

a’?

b’siooEd voigt bier cer, aangepaste )aarrekoning
Do teXans van dit en ~‘orzg 3aar ziin on’.erandetd
tbieven. Do exploicatie is nu met de bedragen van Plank en T—shlrts
uitgebreid. Do exolcitat3.e is aan be~de kanten geordend in cen dccl
inkomsten respectzevelijk kosten en cen deel opbrengsten respectieve—
li~k investeringen.
Dc inkorosten zijn als subtotaal vermeld en met eon kader osgeven,
evenals de kosten. Let wel: investeringen zi~n wel uitgaven sear
goen kosten. 3e zet net een investoring namelzjk de ene vorm van
eigen vetmogen, n.1. geld, am in een andere vats van eigen “ermogen.
n.j. materieel.
Investeringen zie Jo dan oak terug als een verhoging van een post
op de balans bij een gelijke verlaging van bet saldo op de giro.
Een investering betnvloed zodoende niet de son van de balans en dus
oak niet het eigen vermogen. Hetzelfde geldt voor de opbrengsten,
maar dan andersom
zoals te zien valt hebben we dit jeer wel seer geld uitgegeven dan
ontvangen, near is bet eigen vernogen ondanks bet exploitatietekort
gestegen. Dzt kant ondat we dit jaar in de funboard en 7—shirts heb—
ben ge!nvesteerd, voor maar liefst F. 1272,72. Ott zijn echter in—
vesteringen en die beinvl,eden bet eigen vermogen niet. Nd is bet
saldo op de giro sterk afgenornen. Stand Cr yang jaar na verrekening
van debiteuren nag f. 750,13 op. Oft jaar is dat nag maar na ver—
rekening van crediteuren en debiteuren —F. 435,62.
Ott saldo van F. 435,62 is nag geflatteord doordat de post trailer—
noodkas wel op de giro staat, maar op goen enkele manier tot bet
kapitaal van WETH gerekend sag warden.
Ala we bet exploitatietekort F. 432,01 ala uitgave aftrekken van,
en de trailennoadkas F. 117,50 ala ontvangst optellen bij bet saldo
van yang ~aar Cf. 750,13) dan kri~gen we bet saldo van dit jeer.
•jjg3~L. Cjiteraard zijn beide saldi weer gecorrigeend met de
bedragen van debiteuren en crediteuren.
met t-~eiirbttng.

Do verandering van eigen vermogen is bet resultaat van dit jaar minus
de afschrijvingen. ‘Bet nesultaat” is de financiäle naam voor bet
versghil in inkomsten Cf. 2904,92) en de kosten van dit jaar Cf.
2114,21) Inkamsten en kosten zijn de gekaderde bedragen halverwege
de exploitatie. Hiertoe warden alleen pasten gerekend die eenmalig
ziJn en geen invloed hebben op de waardening van matenieel op de
balans.
Zodoende is de toenajne van bet eigen vermogen Cf. 3248,12 minus
f. 2850,68 is gelijk aan F. 397,44) gelijk aan do inkonsten minus
do kosten en afschrijvingen oftewel f. 2904,92 — Cf. 2114,21 +
F. 393,2?)
f. 39’,44.
De afschrijvingen zijn verantwoord in bet kader onder de balans van
‘84. Let wel; afschnijvingon zijn geen uitgaven, wel kasten. Daarom
staan ze niet vermeld op de exploitatie, want die venmeld eileen
alle Uitgaven.
Als laatste wil ik nag ingaan op bet verband tussen bet girosaldo
en do afschnijvingen. Bet girosaido is na verrekening van debitauren
en crediteuren f. 435,62. Ott bedrag is enigzins vertekend doordat
de trailernoodkas erbij opgetald is en Cr 7—shirts van gokocht zijn.
Do 7-shirts zijn den kort lopende voarraad brengen binnenkort seer
geld op.
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BESTIJURSMEDEDELtNGEN
tnk,msten
Contributies
WETHflCWS
Garage
Debiteuren
Sweaters (4x
T—shirts (6x

Opzeggingen van lzdmaatschap hadden exgenlijk at voor 1 januari gedean
moeten worden. Diegenen the dat alsnog willen doen, moeten bet v66r
1 februari doen en wet schrifteli3k b

j

de secretaris 0/in het post—

Adsi in i stie
Cnderhoud
Nestor, ESSf Kvk
Ye rae ke r i nge n
Kampeersptlllen
zeil,mast,giek
Zelfbouwplank
Club evenementefl
garage
rek (garage)
Afschrijviflgefl
onvoorziefl
Re iskosten

f. 2630,——
‘20,——
120,—
t4O,~

yak deponeren.

ct,dat er in maart 1985 enket

bestuursleden bet bestuor zullen verlaten,

f. 325,~
125,
110,——
2 50,~
150,~
650,——
250,
400,
720,
150,——
376,~
94’——
70,

worden geinteresseerde, h.erb\i ten zeerste uxtgenodigd zich nn te met—

bet er daar a~i toe gaat.

f.36’O,—

f. 36’O,

den. Kom aens een keer ksjken ~p nfl bestuursvergadering om te üen hoe
tnforineer bij Rob de Groot (454479) of can

ander bestuurslid wear en wanneer Cr aen bestuursvergadering is.

p1w. Secretaris
Maarten Luykx

—

ElO

—825,28

Contributies
WETH—news
Re n to
subsidies
Inkonsten
t—shirts
tot. ontvangsten
tot. uitgavefi
Exploitatietekort
Inkomsten
Kosten
afsc.hrijvingen

f. 2625,~
37,86
62,56
179,50
2904,92
50,——
2954, 92
— 3386,9)
1—432,01

2904,92
2114, 21
393,2’
2504,48
roenare Eigen Vermogen 397,44

/

C,

SovcnCJIdeGroot ~v4Ibebnaiq9ai$

—

Mministratie
Reptesentatie
Onderhoud
Instanties
Weekend÷Kampeer
Evenementen
Verzekeringen
Diverse n
;cos ten
Funboard
t—shirts

f. 358,04
155,32
42’, 1’
248,85
152,35
322, 58
193, 80
211, 10
2114, 21
912, ‘2
360,
f. 3386,93

+
—

Plank
Trailer
Sweaters
t—shirts
Stickers
divorson
kast+rek
tent
giro
debitouron

f~ ‘50,——
420,——
240,——
60,——
150,——
110,55 vast
220,—— vermogen:
150,—— 2100,55
626.80

I

Balarls rnaart85

:

Plank
trailer
Sweaters
7—shirts
Stickers
div. Mnkopen
kastorok
tent
giro
debiteuren

__!fl122

f.2850,68
Croditouren

f. 1650,——

320,——
240,——
150.——
—,—

200,——
—,——
/—

Crediteuren

II

—,—

Ligon Vormogen f.2850,68

vast
vermoge:I:
2930,——

Do agenda vorstuurd in do uitnodiging wordt uitgobreid net depunten
5 t/n 9.
3. Notulon ALV

32,02

Do notulon van do ALV’s d.d. 22—10—84 en 18—3—85 warden door do voor—
titter opgolozon. Do vorgadoring kourt beido notulen goad.

203.96

Trailernoodkas

I
I

DO voorzitter opent do vergadoring.
Er zijn 19 laden aanwaztg.

i17.50

+

921,46

—

?tile bostuurslode:, bohalve do voorzittor doon bun vorslag over hat
afgelopon jeer. (tie oak 8). Er komt eon voorstel van do loden on
do aktivitoiten Voortean gozamelijk in 1 verslag to presentoren.

——

Eigen Vormogon

3248,12

I

Hot bostuur neemt dit in overweginq.

I

f.

12,72
100,——
20,——
150,——
110,55

plank
Debitouren:
trailer
I f. 1250,—— sportcentrum
kast • rek
21,60 boekjaar 85/86
tent
I
div.aankopen f. 1271,60

f. 393,27

Coos do Lange vraagt waarom bet oxploitatieovorzicht en do balans,
die bij bet begin van do vorgadering worden uitgereikt, niet semen
met do uitnodiging waren toegostuurd en of dit niet in stri~d was
mat do statuton. Vorder doot zij bet voorstel on voor olke ~LV do

I

•I

I

financiolo ovorzichtom too to sturon mat do uitnodiging. Bit voorstel
wordt oangonooon.

I

Enkelo loden vragon of or ~‘o1doendo gold goreserveard is voor de ver—
vanging van hot clubmatoriaal in do tookomst. Do penningmeestor ant—

p

woord dat do afschrijvingen die warden gedaan torecht komen op do
giro on boston.) zi~n Voor do aanschaf van matoriaal.
Do ponningmoostor geoft uitgobroido toeliobting op do ovorzichton
nadat goblokon is dot onkolo loden mooito hebbon met lozon daarvan.
6. Kascommissio

V

I
I

Inkonsten
Contributies
ronte

‘

f. 2800,

:Administratio
~.
~
Roposontatio
300,——
I onderhoud
500,——
(plank 400,loods 50. trailer 50)

f. 2860.

:lVorzokortng
Xnstantios

afschr:
f. 100.—— trailer
20,—— kast
410.—— zb funboard

Evonomenton

: onvoorzion
Roiskosten
I

200,——
320,——
350,—
100,
210,

afschrijvingon
I
I

f. 2860.——

;ka;cozmni;;io zegt goon onrogolmatighodon in do bookhouding to hot—
~ govondon en kourt do boekon good.
7. Do kascommissio wordt door do vorgadering van hear teak onthevon.

-

Rob do Groat on Rob goAl trodon of als voorzittor rospectiovolijk
colmuissaris. Hot goodkouring van do loden warden Root Hoff tot voor—
titter, Marc Vos tot socretaris on ruud Erckons tot commissaris be—
noond.
Do sch.idondo bostuursloden houdon oon afschoidspraotjo waarbij Rob
do Groat tevons zijn jaarvorslag als voorzittor doot. Als afschoids—
cado biodt hij do voroniging eon ochte v,orzittorshamer ean (met in—
scriptie).

Gevraagd wordt of hot nodig is am do Kiopoor en do Browning nag
vollodig to verzekeron. hot sportcontrum hooft echtor do voorwaarden
gesteld dat ro tot 1987 verzokerd mooten zi)n.
— Govraagd wordt of do onkostondeclaratios van do
intro to verhalon
zi;:I. oe penningrseestor zal hot proberell, am van do orgaxiisatio
van do intro eon vorgoeding to krijgen.
Be bogroting wordt goedgokourd.
—
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Be:v~srnd warden willern Jan withagen C:: Michiol van wijck.

Teak van daze coTmtlissZe is:
1. ~cknappen “an de loads en voortzsttefl van do huidige ondorh’oudS
werkzaamheden.
2. onderhoud van-en toeiicht op clubITlat0r1a~
Benoend warden Coon Konings, tmco Goudzwaard, Bas limiTer en Rob
van Dorp.

okawa
nieuws

~

leak van deze commissle is:
i. regaling van de compotitie
2. bet organisren van ella avenge activiteiten op surfgebied.
Benoemd warden Ruud Erckens, MaartOn Luykx en Bert Jan Post.
Op eon vraag of de club lessen meg geven can studenten tegea vergoe
ding wordt geantwoord dat dit in principe niet mogeliik is. Tot op
heden is dit een van de taken van hat sportcentrun. Overname door
de club zou tegenstrijdig kunnen zijn met di belangen van de sport—

leraren 2:_2!T~29_E2~~
~,elstelling is bet aantrekken van vrouwen in de ruieste tin van het
woord. Bendemd warden Ruud Erckens en Bert Jan Post.

11. Aktiviteit0nka~er
Ott voorjaar wrden ~r wear diverse actiAiteiten georganiseerd waar—
ondor eon weekend Okawa. Gevreagd wordt of er voor dat weekend al
voor onderdak is gezorgd. Dear is nag niet voor gezorgd, amer Coon
tel proberen onderdak bij eon boor te vinden.

12. w.v.t.t.k.
Er wordt door de voorzitter gevraagd of en iemand is die semen net
Jeroen de redaktiO wit vormen. Aangozien geen van de aanwezigen toe aogt
nec te willon helpen blijft daze post vacant.
-

Wanneor kant de lidmaatschaP5kaart~ zodra de contrtbutie beteald
is Wenneer komen de t_shirts?: to warden gedruktt
Er wordt voorgosteld os’ op excursie to gean nsar eon fabriok van

—

—
—

surfplanken of surftoabehOren (Do VrieS Sails)
—

—
—

—

—

DC voortitter tat dit boki~ken.
DC construktie van do trailer is te licht en Cr zitten scherpo
~itstekondO do id) nn. A.: Do satorzaalcam111Lss~0 tel or -work van
nakon.
~.
.
<an bet bniofpapier v,~lodiget en netter? A: we zullon or op letten.
~aarDm wordt de trailer niet amer uitgeleend? A: De trailer hoeft
de flub in bruiklee:: en nag eileen gebruikt warden v-oar clubdoel
aindon. Dit zi)n activiteiten die voor die ~ede:i van do club warden
:earganiaeerd.
W,rdon de rode zotlen :wg qeropareord C:: boo nt bet net de vorgoe
±ing daar’.Orr van bat sp%rt.e::tt ..zi? A: Zal
,rd.sn jitgezorht.
nt-s is er ~.era::tw~:rdeli)k von eve::tJC te ap ..:s~ri..gactiviteiten?
.;:

C~

:4.
DC -.-.‘rzittor slat do ~.ergadoring

~j bouwen ~- verkopen thtema~ona~
~ ontworpen
bekende toeres’peteI
wjldwaterkano’s
door
van stipdonlç
15x nederlands karnpioen wiidwatervazen
tevens leveren wij nile kanoaccescoires
tonic peddols spatzeiien, anoraks, Beepreen kiedin~, imperials etc.
eveneens leveren wij diverse kanos
e ,,,_aisbouwpakket
v~dien orseren ~j, ged~ende
~ de maanden juni, juli en au?ustus, kano.
kursi,ssen op wiidwater in joegoslavie
nftaniaijk
vraag vziJbJijvend ante
kornp eta folders aan of
laat tin eindhoven eons
deskundig voorlicliten

SffpoYakj

____________________

peter van stipdonk
loostraat 8
5641js eindhoven
040/812624

fiuiaal:
veerdijk 58
1531 ma wormer
075/214955

MEDEDELINGEN
naar aanleiding van do ledenvorgadering ad 16.1.’85
(eon uitgebreider versiag voigt)
Nieuw bestuur
Met bestuur dat cer 16/us aangetreden ziet er aim volgt
uit
Ruud Nijst — voorzitter
Sjnk Spiertz — seoretaris
Peter !Crewers — pennin~neester
Zoos van Hook — aktiviteitencomrnissaris
Contributie

Doze is vastgeeteld op f.80,— per kalenderjaar.
Met is tegenwoordig mogelijk om, waimaer men gedurende
bet kalenderjaar lid wordt, Sen contrtbutie te batalen
naar ratio van het aantal nog resterende hiaanden tot
tot einde van bet kalenderjaar. ,Vat dat inhoud dat ie~t
de penningueester je graag uit.
Tn thing
Do vaste trainings—avond is nu op rnaandagavond.

Plauts en tijd zie vorige nrs.
bet bestuur.

Bij twijfei raadpleeg

Vacature
Jullie r~dakteur is al eon tijdje bezig afacheid te nemen,
wegens be~indiging studio. flat betekent dat er sen aan—
trekkelijke nevenfunktie vrij konit.
I-let kost niet zo
veel tijd ala je denkt en hot is bijzonder gezellig nag
ik wel zeggen.
Gegadigden kunnen zich melden bij aij
of bij hot bestuur.
Peter

Zen ~~cvri4e.
Na can ru000rire rer±:de sinds de aansteliing van bet nieuwe bestaur. welke
rioT, tanjfesteerd~~ :or hat op.tvanren van alierhande dreigbrieven en valse
bommeldingen, is dc rust veer wedergekeerd binnen de ~CAWAgeiederen.
Meer nor ala vorir ~aar wilier. wij -ns rear. aresenteren ala d~ kanoverenirir.z
binne~ de ]4E. D-~ Fronotienas jien draait romenteel dan cok or voile toeren.
Met aksent sal iii jaar reie:d worden or srektakel en avontmr. Gn:e half
jaarlijkse kalender lert dan ook stevir de nadnok or bet wildwatervaren.
Door bet gure en vooral ook koude veer, is anne eerste verenigingsbouwavond
vat betrefd bet hersteilen van •de kano’s niet goed ujt de verf gekomen, dit
ondanks de roede voorbereidisiren van dc hermi organisatoren. De pizzas en de
schuimwaterwijn deden de inwendire mens eohter beregoed!
Medic manfl ral de kanohock in de loods ingerioht worden. Met geheel vindt
plaats o.l.v. een kundire uitvoerder.
Ca oeM dit jaar veer een kano aan te kunnen schaffen is onze penningmeester
zomenteel druM bezig met bet op poten zetten van een werkactie, t.z .t. horen
juilie geheid meer van hem.
De trainingen warden tot or heden redelijk bezoaht. Daar binnenkort de
motiviteiten veer starten, adtseer ik iedereen de “musoies”w€e~ te trainen,
odat bet na afloop van de toobten niet meer zal voorkomen dat kan8ers ale
rlumypuddingen in elkaar donderen boven bun bedste&.
Totslot hoop ik opreeht dat een ieder zijn medewerking ad verlenen ale
bet bestour een beroep op hem of haar doet. Alien semen kunnen we een vereniftnr
draaiende en rroeiende houden. 1lccr allen,door allen.
Ale aan bovenstaande voorwaarde wordt voidaan , wordt oak ut jaar veer een
sportief, sensationeel, avcntuurlijk en nat kanojaar.
Groetjes

Ruud

Met bestuur ann hot woord
-We willen jullie Cr nor even op attent maken dat de trainings avond op
maandag van lfl.rO tot 11.00 ‘our is. De donderdag is bedoeld voor degenen
die na maan~ag nor enerrie over hebben
-Met bestuur is bezig net de voorziohtige orbouw van een foto/dia arohief
van onze kanoektivitei+.en. Ale je denkt enige bijdrage te k’ar.nen leveren,
in de v-un van bet besohikbaar steilen van negatieven van succesnummers
uit je eigen coileotie, dan verroek ik je 3m kontakt met one op te nemen.
-25 en 26 zaart is onze voorjaarsintrc, ncr je mogelijk al bet een en ander
van gehoord hebt, met aansiuitend de Dcmmeltocht op 30 maart. Ais je interesse
hebt, meldt je dan bij Kees.
—Tenslotte zijn we near verheurd, dat Hank en Arjan bet komende jaar de redao
tionele bijdrage aan Akwa van onne klub veroorgen. We wensen hen dan oak
teel succes toe.
Met Bestuur,

25
Onhvoip, fabrMage, verko~p en verhuur van kan~s on kanospoi1uhnnth~gen.
W~dwaterkanv&ursussen vent beginners en gevordsrden.
P0. Box 852Z 56-05 KM Eindhovon NL. tot 04904-S5BO
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SERICHT VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSARIS.

Findhovense Studenten Kanoverenising

L3INNENGEKCMEN UITNOOIGINGEN:
27, 28 april:
.NG • UITNODIGING
M’A’OAM

+

LJITNOOIGING • UITNOOIGING

+

UITNOOIGING

+

UITNOOIGING

+

Mooi Avontuur Dichtbg Amsterdamse Moron
(Mooi Amsterdam, Denk Aan MU L)
Madam ‘851
—

sollontochr door Haarlemse Kano Voreniging
lAsso, Keukonhof o.o.
Zaterdag: 2 tochton; 12 en 17 km.
Zondag : kouzo uit 17, 22, 30 km.

4, 5 mel: So

mt. Komponrally:

Binkentochton ‘85. door V.Z.W. Technica
V.T.5.T.

Turnhout, Bolgi
33, 24, 16km,

Van donderdag 16 mei tot en mat zondag IS met —hemelvoart en hot aan—
16 t/m 19 mei: 4—daagse toertochton
sluitonde weekend— goat OKAWA samen met Weth on ZWOC richting A’dam.
3—daagse marathon
Zwartsluis, Zwollo.
zatordag 18 mel en zondag 19 zun or zoilwedstr!jden bIj A’dam, waarvan
intern.
kano—polotournooj
ZWOC (do zeilclub van OKAWA on weth) do doelnome onzeczijds regelt.
Do goplando activiteiton tudens doze dagen zun ale volgt:
25 t/m 27 mel: Marrokrite tochten” door NKB, gowest Noord—Nodorland
• toortocht door do grachten van A’dam. waarschjjnltjk 2 keer vanwego
Pinkstoron
Friosland
(opgeven voor 17 mei).
do grate groep, nl. surfers en kanoErs;
8, 9 juni: Kano—wookeindo door K.V. ~do Wlndheppers’,oon Haag
+ kano~n op do Vinkoveense Plas5en en/of Loosdrochtse Plassen en/of
Dolft, •Veatland 0.0.
Ijsselmeer;
15 jurii: VierUit Drachten (Viorkamp Uithoudingsvormogon) door Sportraad
+ surfen op dezelfde watoren;
+ stappen in A’dam;
Smallimgerland
2 km. zwemmen,33 km. fietson, 5 km, kano~n, 10 km. lopen.
+ brandingkano~n in do Noordzeell (Na hat grate su000s afgelopen
najaar aan do Selgische kusti);
15, 16 juni: 24—uurs Kano—polo wodstrud door LC.V. trekvogels”, Haarlom
+ en voor. sommige duo oak zeilene
RecreatieØbiod ‘Spaarnwoude’
(opgevon voor 17 mel)
Overnachting vindt plaats op eon canping to A’dam.
Op zatordag am 12 uur beginnen en op zondag am 12 uur eindo.
In principe zun or 4 dagon gepland, maar hot is zeer good mogel~k dat
Arctic Canoe Race to Kilpisj~rvi.Tornio/Haparanaa
dit ingekort wordt (in iedor geval gaan we zaterdag is en zondag 19
28 juli t/m
Finland
nsi). Len kostenmchatting is nu nog moeilUk aangezien hot definitiove 3 augustus
meerdaagso wildwaterafvaarton over lange afstanden
programma nag niet bekend is: voor 4 dagen ± flS,—; voor 2 dagen
to dog: 131 km. met gedeelten kiassa III en IV+
± f50.— (zonder zakgeld od.)
2e dag: 100 km. met gebelten klasse III en IV
Al diegone die seriouzo belangstolling hebben, moeten zich uiterliik
So dog: 85 km.
•
IV
vriJdag 3 mci bIJ mu opgeven —tolefonisch of schriftoljjk. Rand doze tud
4e dog: 85 km.
zal eon dofinitiof programmo met prus, eantal dagen, moe to nemen
50 dagt 61 km. —
0
spullen ed. warden rondgestuurd.
6e dag: 75 km. —
—
—
III, IV on V
KEES
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10,11 augustus: The Canoe world Meeting 1905 to Hylte—Halmstad, Zwaden.

Kees van Hook, VostdUk 35—N. 4529491

0. L .Vrouwestraot 1

5612 ow

E indhover

lTo. 1K DOE LEN DRINGENO BEROEP OP MENSEN DIE KUNNEN ZORGEN VOOR:
AUTO, TENT, KOOKSPULLEN, ZwEMVEST, GRATIS OVERNACHTING IN A’DAMI

Interesso? Regol hot dan zelf met enkele andere laden. Moor $mform;tiebij
<000 yam Hook, Veetdjjk 35—N. 452949.
KEES;

27

intro: Len sucoes
Zoals bins i~dere~n weat h~b~cn Wa Soc dit jaar middels Ce:.
intro l~den probor~n te WCVVCn.~oewCi Peter n05 seen 3rote
b~drasea heeft ontvmn~n van nieuwa leden kan ie: nu al ze;3en
d~t da intro a.n sucoes is zeworden.W~ar,m?T=r. eersta otdmt
LATER 6lNi~ENGEK(jMEN UITNCDICINGEN
27,26 april: Hollands .~aterweekend door Levitas, Algemene Leidsche
Studonten Kanoverenigjnc
Zaterdag:

±

30 km., door polder on moron.

Zondag

+

20 km.

a

•

door yrachten en singels van Leiden.

16 mci: Toertocht door K.V. “Trekvogeis” Haarlem
• 12 km. en • 25 km.
Hemelvaartsdag
1. 2 juni:

‘Internationale Hanzeregatten” door Deventer Kanovereniging.

Twentekanaal to EoNs
i2 mci:

Liinburgso Maas

(opgeven voor iS mci

I).

Marathon’ door “Troech ‘42W, Maastricht,
“Naviculare”, Sittard,
“Nautilus” ,Roermond,

.

“Viking”

•

Venlo.

94 km., 52 km., of 25 km.
26 juni

—

is juli: Kano—tocht in hot noord—oosten van Polen, hot “land
van de duizonden meren”
door do Poolse Tourist Club .earschau

±

nl5heidJes ma) n ter. tweada o-ndat we vrj~ veel mensen kennis
hebben ~unnen Jater. maken met zowel da sport mis de vereni~ing.
Oat he~ ~eheel zo so~pel is verlopen habben we made to danken
San ecr. paar mensen dia niks mat OIcAWA ta oaken hebten .maar we).
ve~i voor ons hebben ~edaan bv.dhr. jazThen ~n dhr. P. Zaxs
Heron bedankt~Natuur1iJk zijn ~r ook leden seweest die zich
hebban uit~eslooft we de intro tot San succes te ma,en door
oa. in d~ prachti~e stand de ~eLnteresseerden to wo,rd te staan
of te helpen act bet op en af bouwen van de stand en de aanwe
zi~e aoparatuur.Heren an dame,bedankt.
Dade ~einteressearden .cennis te laten saken met 0~4A en bet
kanoen Is er sen Dornmeltocht ~eorLanisaerd.Helaas warden we niet
5esteund door Neptunes en z’n oo11e~a’s zodat da eerste dad do
tooht niet is doorLa~aan.flaarna eohter wel zodat Cr op die twee
da~en totaal veertien mensen de flommel hebben bevaran (of be
zwomaen) waarvan ear. dc halve Dommel,zodat we toch over een
succes mo~en srrekan.
Ondat da intro en do tocht niet voldoende zi~n Os mensen Sen
indruk te geven van OXAWA en da srort,ziJn Sr nolt trainin~en
gehouden in hot Dommelbad yost de daarin ~efntere$Seerden. 35lukkig hebben ook hier de laden ervoor ~ezor3d dat dat ~oed is
5elopen,zodat we in de nabije toekomst weilicht meerdere
aspirant loden kunnen verwolkomon in hot zwesbad of op hetkanaal.
En wie weet zal Peter binnenkort het druk ~aan krI~5en met bet
ledontal tact eon of meer laden Laan stij~en.voorwa~Me is we). dat
we ook nu nos one best moeten blijven doen on die asp.leden to
benaderen on hun binnen de verenigin~ to introduceren.Want daar
is can intro toch voor bedooit,of mist ?

cho.V.

18 km. per dag, in 2—porsoons kano’s; kamperen in

Sen omgeschonden natuur, etc.
i4 t/m 20 juli: Noordhollandse kano—5—daagse door Martin Swart

Kano,kas?eervakantio
15—20 km. per dag

_NIEL~
NIEUW
NIEUW
NIEUW
Geachte kanoers en surFers,

NIEUW

NIEtYW

NIE~~g~W

Len nicuwo rubriek in one ti~dschrift is Sen echte advertentie
rubriek.Advertantles van ulteen loponda aa~d &unnen worden 5eoJ.aatst ta~en aer. redeliJk bedras.]~eLarandeerd suoces ondat de
orlage maw liofst 150 stuks is en one ti~dschrift door 250
nensen wordt salezer.(vLzs.ondorzoek van buro La~andIJkfl
3eef is “Oruooeltje” op biJ de redaot~e van dit blad.Je hoort
wat do tarieven zljn die on~etwijvold in onza vol~ende ult
save worden ~opublioeerd.
th.aan~eboden,een comfortabelo auto
nl. R h,voorf 25y oar da~ ax)..
tenzlne.ei3ert,C.tD_43 4’ 85
29
(trekhaek on radio asnwezi;)

28
Interesse? Regol het dan zelf met encelo andero ledan. Heor inforoatie
Kees van Hock, VestdUk 35—N1 452949.

KEES.

t.c.a. lear sad11 .-cano voor alle
watertytesjri~s n.a.t.k.
sproificaties:3roan,niet lak,
mark TAI—Ft’N,koersvast.
Info:Ruud,tel.852281 ma 17.Ocuur

FlEa HAD U’4 ADVERrEN—
KUrEN STAiN

~evr.,,eth lid die en kam
survon en bet m~ kan leren
in Sen pasr weekends.
VeZ’bOediflo:ih 1eer )ees~i—
_Ote~oi ~S..rt 4;4co~

s~n e War

onze prackbi ~e CRAW/A
super r-sh,rLs voor slechts

Hot voorsittors praot~ e.
Boste modepaddolaars, a hoop dat ik nu in de gelogonheid gesteld
wordt znijn “ Ei kwijt to raken “. Door oen communicatie foutje bij
do heron redaktours is or hot oen en andor schoofgolopai, zodoeMo
is ook hot oerste voorzittors geouwohoer in do vorgotelhoid geraakt.
In mijn ovorpeinzingen zal a terugblikken over do afgelopen vier
maandon on vooruit kijkon naar do poriodo die flog voor one ligt.
De Loods.
Dankzij de inspanningen van volen en zeor zokor die van Arjasi,
staat or nu eon steilage die Cr WOZOfl zag. Hot onige vat aan one
hookje nag ontbreokt is eon peddeirek, planningabord en Pd..—
verliohting. Hot is do bedooling dat in rnei alles afgerond zal
zijn.
Do Bouw/Culturele/Verenigings avonden.
Na eon vat niooizame start blijkt dat doze aktivitoit een suocos
dreigt to worden. Woensdag 8 mei zullen Jurgen en Marion veer hot
eon en het ander gaan organiseren.
Pogen die tijd sal oak hot “ Okawa MatoriaaJ. en Reparatie naslag
work “ van do pore roflen.
Do voorjaars intro.
Zowel Mark ale ook Gert krijgen eon “ praise for a job well done .
Ret standje in hat auditorium aJ.s oak beido Dommoltochten waren
uitstekend verzorgd.
Eoiden zijn, hob ik via hot Okawa roddelcirouit voruomen, druk bezig
eon auto bijeen to sponsoren.

e 6’

Do werkakties.

\0e’C’

Onzo ponningmeester is druk bozig met hot rondkrijgen van eon werk—
aktio. Met hot verdiende geld zal eon Wild Wator kayak aangesohaft
warden.

a
Do Losse en Aisne afvaart

‘C
S

S

In drie woorden:

(

W.W. II—I1I’ !

Grandioos, gezellig spoktakol
31

30

).

Dog lieve OKATUA lezeressen
Dog OKAIA lezers

Ret Okawa reglement
Nu het buiten seizoen weer gestart is, sal er oak veer vaker
van het kanaal en de loads gebnaik geinaakt warden. Omdat wi~ niet
de enigste gebruikers van bovenstaande faciliteiten zijn, verzoek
ik eeu ieder dringend naar het reglement te handelen. Dit reglement
hange op de materias]. kast, oak heeft arise searetaris ng enige
exemplaren in zijn bezit.

zajuist is ans ter aren gekomen,dat in hot kader :“verhoging van
hot damespersentage in do OKANA gelederen~de kontributie voor
deze nieuwe dames gehalveerd is (/40,— i.p.v. /80,—).

ait is can mededeling die u via do redaktie van de vaorzitter
Rudolf ten gehore wordt gegeven. Hot schijnt een afgewogen be—
stuursbeslissing te zijn,die in verband kan worden,met do hierna

Kano—polo

vermelde cammissie—oprichting,gebracht.

Het is de bedoeling dat oak het volgend jaar veer een kanopalateam
ingeschreven wardt in de Nederlandse campetitie. De enigste vaar—
waarde is dat er voldoende deelnemers rnaeten sun ( 7 ). In tegen—
stelling tot voarafgaande jaren sal deze campetitie van opset ver—
andert warden. Wij hebben nl.~ vernamen dat de wedstrijden een seer
regicnaaj. karakter gaan krij gen

Doze commissie,bestaande uit Patrick Limpens & Kees v.Haek,heeft
als doel damens te verwerven. Hun apdracht bestaat uit het aan—
wenden van al hun charmes,met als doel

: oak hier weer het ver—

hogen van de aantallen damens binnen de vereniging. (draatt hot
bestuur hier niet eon beetje eenzijdig te var doar?(red.))
In ieder geva]. wensen wij

(red.) deze rokkenjagers (sorry,maar

wij kunnen het niet anders uitleggen) veal succes toe.

Wild Water.

de RED

Meer nag dan in varige jaren sal het huidige bestuur such gaan
richten op bet wild water varen. Dit beleid is wede gebaseerd op
de toeneinende belangstelling van leden voar dit saart tochten.
Oak instanties~ zaals de N.K.B~ verwachlmdat met name de Wild Watersport de kamende jaren explasief sal gaan graeien.
Ret kana—pola Sal anderdeel blijven uitmaken van bet pakket van
aktivite~ten dat Okawa aan haar leden biedt.

DE LESSEIOCHT i985 met Helia
Kees
Mark

Training~

~uud

Momenteel warden de mogelijkheden onderzacht am in de trainingen mee~
struktuur te brengen. Dit amdat technieken op verschillende manieren
door oem ieder
geinterpreteerd warden, dit komt seer
verwarrend aver op met name nieuwe leden, en asdat de kennis die
in bet begin aanwezig was langzaam maar zeker aan bet verdwijnen is.
Gedaoht wordt hierbij nan bet aantrekken van een er7aren trainer.
een keer in de twee weken ). Dese sal dan anderricht kunnen gaan
geven in:
— Slalostraining
( hang/steu.n/duffek slagen )
Eskimateercursussen
— Veiligheid
op bet water
— Kano—pala
technieken.
De plaatsen waar bet een en het ander plants zou kunnen vinden zijn:
de Damsel bij de Valmalen te WaaJ.re, bet swembad, bet Kanaal.
—

32

Dohn
S 3 ask
Henk
Do eerste dag
No vertrakken vaitallig vanaf do Loads (op Ruud no
want hij wilde graag in tlaastricht opstappen,daar hij hoapte
restitutie te krijgen op do reiskosten,naar dit doarzien te hebben

d~en wij via de kaffie,graene slopen at,zodat

wij

flu flog kample—

ter met onze nu nag arientatiegevoelig or vaorzitter nag aen
stuk ziudelijker gingen. Op de Selse camping stand verhouten
tent op ons to wachten,want al was de douche warm,tach bleef go—
durende ans bole kampernent do grote vraag of de buren zouden gaan
barbiquen.zodat wij onze bal in het vuur konden plaatsen.

(s

avonds zijn we cok nag uit;eweOst in ~ochefort tussen het eten,
en het slacen.)
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Den tweede dag van de
Dankzij een bevriende relatie zijn wij in het bezit gekomen van
een vertaling van “ Wild Wasser Fahren, Techniek, training mad
tactik
van de auteur Steidle. file technieken warden hier haar—
fijn d.m.v. foto’s en tekst uitgelegd.
Bet Zoberkamp
In de periode van 22 juli — 8 augustus zal er weer in de Franse
Alpen gewildwaterd warden.
Er bestaan een tweeta]. alternatieve plannen;
—
Een kamp tesainen met de V.K.C. uit Waalre.
—
Ret volgen van een cursus bij Frank van den Brand.
f.z.t. vernemen juilie meer van onze aktiviteiten commissaris.
Amsterdam
Us laatste wil ik julie erop wijzen dat wij met hemelvaart
16—19 mej ) semen met Weth richting A’dam gaan ( branding—
kano!n, grachtentoaht, surfen en zeiltn ). 1k bevee]. deze aktivi teil
bij een ieder van harte aan.
Tot ziens op het water,

Rudolf.

“

Lesse, Lomrne en Aisne afvaart

Het was mij een nachtje wel, eerst Kees die met een zaag en hamer
do sJ.aapkamer wulde verbouwen en verder nog diverse spookbeelden
Van do ~ survival—tocht “, die nag gevaren
aoest
vorden.
blijkbaar doet eon “ echte vent “ hot oak flog we). eons in sun
broek. )
Na het ontbijt werd nasa- hot beginpunt aa.n de Boven—1,esse gereden,
onderweg viogen we nag even lange een Adriana raket ( ik spreek
niet in randselen
). Daar nag niemand van one
expeditie—team
het stuk ooit gevaren had, werd besloten alJ.een het leven van de
meest erwaren kanoers op het epel te zetten C je bent jong en je
wilt ...
Het eerste dee]. van de tooht was aardig: wat omgevallen bomen,
hinderlijk straikgewas, hier en daar wat rotsen en het water
stroawde redelijk snel.
1k had nag niet geroepen “ wat eon kippetje ...
toen mijn gezicht
in eens Iijkw±twerd doordat een donderend geraas mijn oorschelpen
binnendrong. Bet riviertje began ni. enoxm te kolken, het yacht
zich een bachtige weg door het landschap ( bomen en ratsen die
in het water lagen ), oak het verval werd steeds grater ( veel
drempels en stuwen ).
Ben blij dat Inijn dierbare moeder niet weet, wat ik mij aJ.lemaa].
op mijn hale has!.
Na eon drie—tal kilometers slalomend op het bruisende water gevaren
te hebben werd het darpje Lease bereikt. De rest van do afvaart
verliep redelijk rustig.
Aan het end van de dag word do stootblokrots bij Belvaux nag
bezocht. Door de middel— tot hoge wajterstand was dit voor velen
weer een ware W.W.—happening. Integenstelling tat hot vorige jaar
had ik wijselijk besloten mijn kano niet meer voor deze rots to
parkeren. Alleen one slier stuntman Mark ( let op,hij loopt flog
vrij rand ! ), voor geen kleintje vervaard, wist zich bij tijd on
wijie in hacheiijke situaties te manoevreren.
Bet enigete wat mij nag rest te ve:telleais dat Jacq ontzettend
lekkere Chili han maken C niet op de “Kaopman—manier” zoals yang
jaar
).Maitre de cuisiniJacques heeft ons dan oak in alte von
trouwen medegedeeld in Akwa een kookrubriekje te ~ volschrijv-*n

( zowel blad— als ook maagvulling I
35
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“.

Dc dag werd, na het verorberen van de nodige chips en lazabikskes,
zagend besloteil.
Beuntje de Haes.

( de redaktie is op de hoogte van de naam van de schrijver dezes,
hij heeft ml. besloten,i.v.m. imaeo—problemefl, die
ma het lezen
van dit stuk geheid optredefl, met een “ alias
te ondertekenen
Donderdag
Cm deze lmatste dag zo nuttig mogElijk te maken, werd ~s mcrgens eerst
gediseussleerd, over de dagindeling. Dii miles binnea de grenzeu die
onze toeroperator toestond natuurliik.
Er werd begonnen met inpthcken , ontbijten en achterlateu ‘ran onze eerste
klas bungaletie “in aangetroffen staat
mit miles in willekeurige
volgorde.
Terro1ge~ zijn we met de hele reet naar Poix St. !tubert gereden, wear
we ‘tier man in de boven-Lomme gedro;t hebben . Ifella, ~!ark, ICees en Sjaak
konden bier bun kunnen tentoon gaau streiden. Zoals Belle die dwars op
de stroom tegem een omgevallen boom gdng liggen, met bet bekende gevolg.
Hella en attributen dus uit bet water ev-ist en de tocht voortgezet.
Bet was bij deze waterstand een nie-t ml te moeilijk .stuk met wet stroom
versnellingen, voorai achter de spoorweg tu,mels
Bij Mirwart werd de wacht geidsseld. Ruud Beak en John namen de pleatsea
in van Bella, Mark en Sjaak. Kees mocht doorkanoMu.
Vij zi~ toes unar Grupont gereden (eindpant) en hebben een enigszins
geschikt pant gezocht om te gaas lunches.. Ordat bet nog vroeg was
konden de fanaten flog eels ririertje doen, te wetem de Aisme, ecu au—
ri-tier van de Cmrthe en sea stuk huiswaarts gelegen Daar aangekomen was
Mark niet meet tot activiteit te bewegea, zodat mmii , John en Sjaak
bet allea moesten doen.
Bet bleek ecu leuke rivier, waar vooral de tailors boohten om goed
stuurwerk vroegen teneinde niet in bet keerwater en niet tegen de kant
te belandea. Nadat we ook deze tocht er levend venal gebracht hadden
reden we near Maastricht met ecs ttissenstop in Bamoir, wear we de zakkeu
met frankem leegden voor koffie of warme cacao met gebak. In Maastricht
werden we zoals inaiddels gebruikeliJi door de fan. Nijst ontvangen,
met dit keer heerlijke hachee en zinimale schade man het interieur. Na
verdere terugreis kon iedereen nun wonden gaan liflen van dit wederom
fazrtastmchs QCAWA-SPNCZAKZL.

Hieronder de uitslagen van de klubkarnpioenschaPpefl i965 gehotiden
te Eindhove’i.
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Het ligt in de bedoaling dat wij an hat komende veranigings~aar
1 of enkele werkakties proberen te organiseren.

~

—

Dit houdt in dat wij ons als groep Cons idea was ± 10 pers.)
presenteran am tegan vergoeding werkzaambedan te varrichtan.
—

Aan wat voor soort warkaktias denken wij?
Onze gedachten gaan op dit moment uit naar werkzaamheden ba~
—

—

—

Hat POC. Ret betreft bier meest 3—daagse aktiviteiten waar—
bij de werkzaaittheden vnl liggen op bet gebiad van hat anrichten
van ruimtes voor beurzen, markten, shows etc. (bijv. kraampjas
bouwan en afbraken)
Het Comite Binnenstad Eindhoven. Oak hierbij kan wear gedacht
warden aan opbouwen an afbreken van kraampjas etc.
Circus.

Opgamerkt moat worden dat de werktijden bij dit soort aktivitaiten
vaak erg laat of vroeg kunnen zijn hetgean dan wear wal betakent
dat at can extra haag uurtarief voor galdt.
Hansen die zelf nag andera idae~n habben voor aktiviteiten zouden
wij vriendalijk willen vragen kontakt op te nemen met aen van on—
derstaande personan.
Elk idea is welkom!!
-

Da opbrengst zal verdeeld warden over WETH en okawa an daze zul—
len bet verdiende geld zo snel mogelijk investeren in materia—
tan die ter beschikking koman voor de laden van de betreffanda
vareniging. WETH denkt aan de aankoop van can fun—board, Okawa
dankt can de aankoop van can kano. Hat verdiende geld komt dos
zo snel mogelijk ten goada van de loden ret!. Je werkt dus in
principa voor da vereniging, echter ligt in de bedoaling can
bepaald percentage van hetgaan verdiend is uit te keren aan da
mensan die ervoor gewerkt hebben. Toch rat man de akties vanuit
pour ideatistisch oogpunt moeten bakijkan en niet uit oogpunt
or rail rijk ad te warden.
—

op dit moment run er enkel nag idee~n en habben wi~ nag gean
konkrete opdrachten. De oprat van dit artiket is dan oak on da
laden aryan op de hoogte te stellan dat at dit jaar misschian
werkakties gaorganiseerd zutlen warden en dat or aen beroep op
hen gadaan kan warden. Eon en andar hangt natuurlijk at van de
baraidhaid van do opdrachtgavars maar oak van da bereidheid van
de laden am uit poor idealistisch oogpunt te werkan voor hun
vera n ig ing.
Hierbi~ wzll.en wij hat voorlopig laten. Zijn er belangrijke Ont~
wikkelingen of zijn we in hat bezit van konkrete opdrachten da~
zollen wil jullia daar 20 spoedig mogelijk over itrormeten.
Met vr1e.~datrjke groaten,
Namens WETH: Roet Hoff, tel. 040—53541’
4ame”s ‘kiwi, peter Kreamers, tet

040—455502
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Oak dit jan is er weer een hopelijk even goad geslaagd
zomerkamp als yang jaar. Cm hat aantal deelnemers in te
schatten vragen we jullie am onderstaand fonmulier in te
vullen en voor 24 juni te deponeren

in het WETH kastje

in hat sportcentrum. Je ken hat oak can Coen geven op
van tie clubmiddagen,
Hat kamp wondt gehouden van 19 tIm 31

augustus. Oat is dus

de laatste 2 waken van de vakantie,(voordat de collages
wear beginnen). Waar in Fniesland hat zal warden gehouden
is nag niet bekend. We hopen ja dat te kunnen vertellen
in hat valgend nummer van MKWTh.
Marc.

Nean
vakantia adras
taif.
komt van

t/m

augustus near hat zomerkamp

in Fniesland. Neemt:
O plank
O tent
O auto
mae.
datum

hand t eke n in g

deponeren in hat pastvak WETH op
sportcentrum
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VOOR 24 JUNI!

