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Hall, Allemaa!,

Hot seizoon is in voIle gang on not bruist dan oak van do aktivi—
taiton binnen do club.
Enkolo geslaaqde weekends hebbon we alweor achtor do rug, do :lub—
kompetitro is op do hotEt on eon drukbezochte barbequo zorgda swat
eon goode afoot am nicowe initiatieven to besprekon en oude koeion
uit do sloot to halen.
In ‘not vooruitzicht staan dan nag hat zomorkamp en eon house free—
stytewodstrijd

am maar eon pear voorboelden to n-Demon.

Speciato aandacht is or dit jaar v-Dot do worving van niouwo led-on
in vorband met do afvt-aoiing von onkele afstudeerders btnnen afzio::—
baro tt3d.
Sort-3m gencog stimolans am so if oak aktief doe tr:emer to zijn in
do verschiliende evenemonten. Hat ik zekor sal doon. En naar ik
ho-’p ‘so Len sot mt~

>laar corn is or eon tango vakantie am bij

to k-icon van alle mr ~mpalamo . Auteur a, bodankt v’~or do goad—re—
von stukken, Sandra, bodankt voor hot typon en can altemeat,
protttge “akant,.o en tot votgond studtojaar.

JEROEN.

I

k-ins

luttingsdatum vow ARwa 3.4: maandag 2 september)
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DEEE~5T EJA;P.SI
Van Se voorzitter.
Hail eersteaarsstudentenl
:mdat oak julile Sit blaad3e onder je ñeus krt~qen wtl tic qraag
ce,iwcord3c t,t lullie richten.
suit waarscNz~niijk wel versteLd steen van Se rnogelitkhaden
Ste Cr li~n ro ta spartan can Se T.H.
Er zi~n trat::inqen, georganiseerd door Se sectie LVSS, maar at
ts c-ok een groat aantai studentenrnportvereniqingen.
;aak liJn die :it eiaen initiatief van -Se etudenten )ntstaan.
Naast Se sport eaee It qeza_ilIgheid toch .30k cen bciangrijke rol
so’ n studentenvereniq,.ng.
Dze aportvereni;’..ngen zi~n cc, orndat veel studenten beweging
en een gezond ilchaam net so belangrijk vinden aLa bun etudie.
tasrorn read tic ~uiiie ook altemaal can ‘rn jets can sport te gaan
Sc-en en niet eileen rnaar net Se neus in Sc boaken te linen.
:e wetten van Sc machanica zijn b.v. erg interessant. near je
<unt er cas acht over meepraten ais je ze can den lijve ondervon—
Sen ~aot door ~t halters te trainen Cuit ervaring)
:4 van die st~Sentensportc1ubs is WITH. Dc vereniqing is nag
~)ng, meat vrc-r:iet duideiijk in een behoefte. HEm biedt haar
teden can canal faciliteiten en aktiviteiten, waarrnee bet surf—
;eoeuren op Sc F.H. bevorderd worSt. 10 zijn Cr surfweekends,
een zornerkarno, aictiviteiten can de Karpedon.kse Plas bij ,nze
l-zds, wedstritden etc. Ook ‘S winters worSt Cr nag van slice
;edaan, ac-ala cowlen rE mosselen eten.
Door ci die versrhillende aktiviteiten heeft WETh voor elk Wa
w,.is. Lunsurfars. wedstridsurfers, beginnende surfers, semi—
linkers en zwersners, Ic icc-men allernaai can bun trekken. En Sat
ken wanneer je ~aar wilt, want op vertoon van een lidnactechaps—
kairt kun je any time’ op Se Karpedonk gaan gotten. Bovendien
cun je met zo’n kaart 10% korting krijgen bi~ twee surfzaken
in Eindhoven.
Na Sit verhasi ten ,e natuurlijk razend nieuwsgierig, dos icc-rn
ra snel mageli~ic eens een ki3kja nemen bij ceo van onze akti—
vtteiten!!

Hallo aliemaai,

Met de barbegueworst net achter de kiezen zijn we begonnen can
de halfjaarlijkse drcefheid, t.w. Se tentamens.
Prima studeerweer, dat wel, macc am te surfen was bet niet be—
pacld Elorissant. tic kan cc dos op vertrouwen dat juflie veel
tentamens zuilen halen.
Na genoten te hebben van ceo zonnige (7) vakantie steen de Intro
en het zamerkamp weer voor de deur. Hopeiijk zie ik hierbij jul
lie dan in grate

getale verschijnen.

Het zomerkamp is Sit jaar wear can de Fluessen, no echter bij
Heeg. [let adres en verdere informatie vinden jullie verderop
in bet blaadje.
Hierbij wil Vs dam iedareen ceo piezierige vakantie toewensen
en tot ziens op bet zomerkamp dan maccm

ROIL

-

P.S. Noise Sam Sam Tsjat bedankt year jullie gastvrijheidil

tot liens en s~rf Ic.

Roll.

HOFF, Voorsitter.
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INGEZONDEN EATEr

28 3uni 1985

ACflE RED HE~ SCH1~
Tot rnijn grate ontstaltonis moest ik oniangs wornernen dot Do Soot
WEG is

Hot bestuur blijkt bosloten to hobben hem wog to halon en

Tot rnj~n schrik ~oorde ik onia,iqs dat het bestuur van, WETH van

mis eon diot in do nocht is dat flog voor do vakantie gebeurd, ZONDER

plan is 2e Schuit v,or eon habbekrats to verpatsen. Do Schuit,

do cammissis Rod hot Schip to raadplegen~ Enig uitstel tot ma do

door do loden met vareende krachten uit do Karpedonkso Plas

vakontio had op z’n sinst op zijn plaats gowoost.
Hot moest kwolijk n000 ik hot bostuor nag dat nj do loden niet

van do ondergang gored.
Ecen staten bak, reilboot, waar WETH
gekregen.

flu zeqgenschap over hoeft

1k h~ hot plan ‘rn doze boot op to knappen ener eon soort

do gologonheid heeft gogoven, to laton zidn wsartoo do loden in stoat
zijn. Eon beotjo voroniging, en dat is Woth toch wol~ nietwaar, soot
zo’n klus am die boot op to knappon, toch 000r olkaar kunnen ktijgon.

wedstrijdschip annex roeiboot van to maken.

De’srgurnenten’ von hot bestuur zijn

Caar is ock jouw hulp voor nodigs
WiI je dasr na do grote vakantie wat tijd insteken of bob je andere

toch vorniold enz, onz

g~eie ide~en laa: hot mij dan weten.

or is niets rneo to doom,

hot is to rnooilijk orn hot to ropororon, hot Rust geld, hot wordt

loden I

Eon zoor slappo houding volgons sij,

Want

a) do boot lag niots of niooond in do wog
b) do volledigo uitrusting, vlôndors, zwaard root on most is nog

Maarten Lnykx

aanwozig (on zou dus niot moor gokocht hoovon wordon)

to!: D40—520521

a) met veroendo krachton moot opknappen mogolijk nun (lassen)

:zii,a~g D9D—S54123

on do boot is prima ols wodstrijdschip to gobruikon. Dit is
zolts ml twos Root gobeurdl
d) voor niots goat do non op, ala hot bostuur voor no—n zinvolls
actio nog goon gold ovor heoft on alloen oud—ijzor gold jail

-

opotrljkon dan. .dan... .hior zijn gowoon goon woordon voor.
o) ols jo niets roparoort omdot hot toch vorniold wordt is dot eon
ovorwinning voor de vorniolers. Hot zal boot mogolijk zijn
mostrogolon to troffon’om vornieling to voorkomon.
Kortom, eon ondoordachto oct10 van hot Weth—bostuur, lamar ik zoor kwaad om bon.
Als ik dit had gewoton, don had ik nooit zovool sooito godaan om
die boot uit hot astor to hijson (on met mij nag web

ondoron) on

dan had ie von mij nag eel eon paar jaar in hot ester kunnon wogrotten.
1k goof hot bostuur nog tot na do vakantio do tijd die boct torug
to halen

(

of eon andoro) L

Voor andore activitliton Weth betrorfendo hoop ik mij nietteein
in do tookomst nag mot plozier to kunnen inzotton. Loden dim hot met
dit protoot eons zijn goliovo hun naoo en ovt. actioboreidheid bij
oij to loton kennon,

boos lid,oud—bostuurslid, lid wo.mi.cio,
lid Rod hot Schip tie
aartmn Luykx

S

smdo nomens Sort—Jan o.v.a.
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Op vri~dag 3 rei v.srtrokken we on 8.00 uur richting Ouddorp in
Zealand. Die ‘we’ dat waron Rob NaIl, lnc&,- Maarten, Frans +
broor, Rob, Bas, 3’.aartan, Jacob (onze donateur) , Leon, Coan,
tees, Frank, Michiel on ondergetekendo. Voile bak dos, oftawel
voile auto’s.
Eigenlijk bad onze gastheer, Dhr. Kroon, niet op zovoot monsen
qerekend, maar hij black erg flexibel. in no time was ar Von
iedaroen aen staapplsats gecre~erd en ons tekort aan aikoholische
drank ward and door Dhr. Kroon aangezuiverd.
Fijno keral dos.
Afijn na bet gebruikelz)ke rondje blufpokar (zucht) qing ieder—
eon met aen gerust hart near bed, want voor zaterdag was or veal
wind voorspeld.
zaterdag morgan stand iedereen rodalijk op tijd op on te consta—
teron dat de wind hat vooralsnog dot afweten, ondanks de voor—
spelling 6—’ oeaufort aan do kust.
Die wind die or was,was aaniandig dus op near zao, alwaar wij
‘ans Can weg ,.cesten banan tusson de werkeU~k tallose Duitsare
door. Michiel km bet trouwens heel goad met die Duitsers vinden.
Rob l(oll voelda zich ook anigszins verwant.
Na can paar u~r gazellig samen met do Duitsers en hun superr.ateri—
aal op de wind gewacht te hebben, kwaman we tot de ontdekkir.g
dat ze bet oij hot KNNI weer eons mis hadden. Hat was koud, de
wind ward eileen maar minder, en de goiven naman toe, hetqaan
can heel vervelende conbinatie vormt als ja op de plank staat.
Eigenlijk had alleen tees een fijne dag. want die hoeft good
kunnen bi~slaoen.
Cm ons verdriet wag te drinkan ward can aardigo hoevealheid drank
ingeslsgen. ten aantal ‘ransan vonden dit echter niet voldoende
en stortten zich in bet bruizende nachtleven van Ouddorp.
Dat gavolg hiervan was dat at zondag wet later opqestaan wetS
dan de dag ervoor, maar dat maakta toch niks uit want at stond
toch goan wind. Na de slechta ervaring op aCe trokken we flu near
do Grevelingen. Daar aagekomen sloeg onze nineur stemming vliegens—
viug on in eon opperbeste bui want
7 joist ja
WINO!!
~ wind , kracht 4—5 beaufort hield do hale dog aan en bet was
can stuk warmer dan do dag arvoor, eon schitterend surfdagje
dos. Dc clubplank ward goad uitgetast, de srhorens lieten alan
dat ze aardig ret bun zelfgebouwde zinker overweg konden en Frank
dot Zion dat DC een surfplank ook als duikboot kunt gabruiken.
Na een chinese maaltidd in Middelharnis vertrokken we weer hum—
waarts an konden we, vooral door da zondag, tarugzien Op can
geslaagd surfweekond.
Voor herhaling vatbaar dacht ik zo.

Hat bestuur heeft eniga wijzigingen aangabrarht in de regels
m.b,t. hat uitlenen van planken. Daze regels aim no ala voigt:
UI TLE EN

VAN

SURFPLANKEN

Onder uitleen wordt verstaan de gebruiknaking van clubmateriaal
buiten do Karpodonkse Plea of hot clubterrein net toestaimning
van hot bestuor, bedreld in art. 2.6. van hat H.H.
Gebruik tijdens clubaktiviteiten is hiorvan uitgeslotan.
Clubaktiviteiten aim aktiviteiten waarbij 3 of meet leden mao—
gaan. Mininaal 1 bestuurslid en de uitlenar moeten op de hoopte
gasteld zijn.
Laden waarVan hat bestuur verwacht dat ze op con fatsoonlijka
manier met het matariaal on kunnan gaan (kenbear gomaakt net
een sterretje achter de naam op de ladenlijst) Sagan maxinaal
4~n surfpladk lenen.
A

Vijdens hot uitlenen moat f. 100,—— borg afgegovan worden aan
do uitlenor, Hat is echter ook nogelijk on permanent borg achter
te laton bij do penningmaester in do Vorn van can (op naam van
de ESWv WETH) Volladig ingevulde cheque.
Welke planken worden uitgeleend7 Dat zijn do Klapper S4~ de
Browning an do twee funboards.
Ze kunnen altijd geleond worden, bohalve op woonsdagmiddag en
tijdans do cursus van LV&S.
Windglidars kunnon alleon nec riot clubaktiviteiten.
Ook de trailer kan allean moe met clubaktiviteiten. Planken die
op do trailer liggan noeten verzekerd zijn. Aan do uitlenor moat
f. 2,50 per persoon voor da trailernoodkan afgedragen worden.
Korto uitloenperic’dos verdienen Se voorkeur. Voor langer dan
2 wekan noaten alle leden afgabeld warden, of zij dan geen gabruik
willen sakan Van de batreffande plank.
Bij noerdere aanvragen goldtdat,
— Clubaktiviteiten altijd voorrang habben
— Kortare uitleanoeriodes voorrang hebben.
wie Con plank wil lemon, neent contact op net ~n van do volgonde
uitleners:
Door do week
Bert Ratter, Gen. Coenderslaan 13, tal:454748
Voor hat weekend
Cees da Lange, Willemstraat 97, tal:523?67

RuLD.

10
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CLUBCCMPETITIE
Et jr,:e~-~ hat uttlenen, nemen burg San en gaven can sleutel
van de tiods uit.
V~or vertrek dient hat materiaai gecontroleerd te worden an en
sc~,ade meet gerneld worden.
Ecnade die tijdens de uitleen ontstaat meet uiteraard ook gemeld
worden San de materiaalcornnissaris. Hat bestuur kan bestuiten
dna schade te verhalen Op de lener.
Hat bestuur kan, in onderting overteg, van daze reqeis afwijken.

Namens het bestuur,
ROEL HOFF

Surfen in de vakantie.

Het sportcentrum is qesloten van 8 juli tot 14 auguStus.
In die tild is cc echter wel iemand bij het tennispaviljoen,
die ook de sporthal ken openrnaken. Hat is dos mogelijk 05 in
de vakantie La surfen op de Karpedonk.

Vt RJ A.;RDAG EN

Hat bestuur an de radaktie wenst de voigende leden met hun
zoveel—jarig bestaan van harte te feliciteren.
Sij dna en dat Dc flog tang tid rat blijvenm

Dr. C,

8 augustus

Witiem Jan

8 augustus

Leon
Roet Westhoff
Ed
Ccc s

In de aerste manche gaf Maarten can geheide voorsprong bij de
taatste buei uit handen, waardoor Marc met de overwinning ging
strijken. Ruud, die na de eerste dag als earste in het kiassement
stond, eindigde teieursteilend als derde. Coen herpakte zich,
na aen matige prestatie op de eerste dag, vandaag volledig. In
de tweede manche moest hij BertJan flog voor laten gaan, maar
in de wjnnaarsfinale wist Coen in can hero!sch gevecht met Hear
ten els eerste te eindigen. Geschrokken hat daze laatste zich
ook nog door Bert Jan verschalken en eindigde daardoor als derde.
In de verliezersfjnale wist Ruud, met de soms welhaast ontoetaatbare
trucs hem eigen, de meute v66r te blijven.
Door sportief gedrag Van de deminemers bleven we deze dag gevrij—
waard van protester,, ten compliment waardl
Ten OVervioede wellicht flog; Kom a.u.b. precies 0’s 16.00 of flog
eerder bij de loods, zodat de wedstrijden na hat optuigen at
om 16.15 kunnen beginne,,l
Er volgen flog vier wedstrijdmiddagen. Dc eerstvolgende en taatste
v66r de vakantie is op woensdag 5 juni. “o°c de aftrek geldt
dat de beste vier dagen teller,. Dc formule voor de Oostenrijkse
puntentelling is:
P
101 + 1000 (togA — 10gM).
A is aantal deelnerriers en N is plaats Van aankomst.
Verderop vinden jullie de volledige uitslagen tot flu toe.

Aldus de Onpartijdige integere en
financi~e1 onafhankelijke wedstrijd—
leider,
MAARTEN LUYKX.

26 augustus
2 september
september
14 september

‘rn

28 september

Frans

28 september

:erv.en

Woensdag 8 mci was de tweedo Competitiedag. Met was moot weer
en cC woei een duE wind2e, Daerdoor ward pure kracht ondergeschi}ct
aan wedstrijdinzicht. Diegenen met minder vet en met can moui
Opgetuigd zeiltje waren in het voordeel. Tuig je zefl dus voortaan
zeker voor can wedstrijd, juist en secuur op, dat scheelt attijd
wel iets in je eindklassering.
Dc baan die gevaren werd was can start—driehoek—1u5..}e lus—finish
baan. Gemiddelde vaartijd 4- 15 minuten.

30 septemeer
30 npt..cn

12

13

Clubcompotitiouitslagen 17 april (aerate dag)
Do Derde
lo sancho

winnaarafjnajo

Totaal

Rood

1

703

Rood

1

946

1649

woonsdag S joni. was bet d.jd vnor do dordo wedstrjjd van hot seizoon

Isco

2

402

maarten 2

645

1223

Marc

3

226

Coon

3

469

746

am do Eel beqeerdo clubtitel. Veel doelr.orners (12 stuks) demo koor
wat niet in do laatste plaat~ te wijton mat zijn goweest son hot
toch “jet onaardiqe woor.

Rob K. 8

101

leco

4

344

746

2

277

marc

5

247

473

maartonl

578

Rob k.

6

168

269

3

101

tom

7

101

202

2o sancho
Coon

Tom

I

vorliozorsrondo

j

lo aancho

Winneorafinala

Totapi

1

703

Coon

1

1055

1554

Flaarton2

402

Bort—Dan2

754

1554

Rood

3

226

Plaarton 3

576

960

Sort

4

101

“arc

453

1156

2o sancho

4

do verdeling van de rest van de punton .~Marc haaldo de meoste, vorvol—
qons Frans on Thijs eiqende zich de 4cr toe on als laatsto over do
stroep to qaan.
Do verliozersmanche werd ingekort tot do driehook—lus worm. Do vo~q—
orde van aankomst was in doze sancho: Inca, Rob, Marc, Thijs, Tom
on Frans.

vorliozsrsronpo

Sort—Jan 1

800

Rood

5

356

582

Coon

2

499

15cc

6

277

600

taco

3

323

Thija

7

210

Thija

4

198

Sort

8

152

253

Ha,, r.

5

101

Hans R. 9

101

202

In do eersto manche (driohoek—lus—driahook) startten Roud, Maarton,
Dim, tmco, Rob van Dorp en Tom. De kaarten voor do eersto twao plaat—
sen warofi al snel qoschud. Ruod voorop en am twoodo Maarton. On
do dordo tot vijfdo pleats word Eel gestroden door Dim, Isco en Rob.
Uiteindeuijlc resolteordo dit in eon derdo plaats voor Dim, eon viordo
voor Inca en eon vijfde voor Rob. Ondortusson ~oor ton onbolemmerd
near eon zesde plaets.
Do tweedo sancho werd qovaren door Coon, Marc, Bertjan, Frans, rhijs
en eon op hot laatste moment ovorgehaalde Coos, die eiqenlijk eIleen
loser kwam kijken. Dat hot wodstrijdvaren hem niet vreomd is bowoes
hij door maar ynotoen de mancho op zijn nasm te schrijvon. SortJan
word twoodo en Coon dorde. In do achtorhoode word nog goknokt on

Clubcompotitiauitslagan 8 rnoi 1985 (tweed, dag)

Marc

Na wet qoharrewar over do ligging van do bean an over of Cr no een
driehoek. los — driehoek of oen driohoek — los qevaron moest worden
word or uitoindolijk toch qostart.

Met eon nag verdor afnemondo wind (wolko wind, was die or dan?) pro—
boordon do nonson op do kant do laatsto nanche good te laton vorlopon.
Dat dit mooilijk is zondor woonsdaqmiddaqcio beqeleiding ( N~ Inco)

408

-

I

blook wol oan do start procedure: men bogon al to starton torwiji
ondorgetokondo nag aan lagorwal in bet riot (zijn favorioto stek
ovorigens) lag. Hiordoor had Rood eon makkio en won. Coes logde be—
slag op do twoedo en Maarten op do derde pleats.
Coen werd vorvolgens viordo, Diiii vijfde on Bertjan zosdo.

Score tot no too, tossmn haakjos hmt mantel gevaren dagon.

De Pontenverdoling van doze wodstrijddag is als volgt:
I. Rood
2059

Coon

2300 (2)

2. Coos
3. Maarton
Coon

1738
1281
980

Rood
‘morton

Bartjan
6. Dim
7. Imco

980
983
612

taco

8. Marc
9. Rob van Dorp
10.Frans

503
457
281

Sort—Jan

1554 (1)

Thijs
12.Tom

281
240

Thija

408

(i)

2231 (2)

Sort

253

(i)

2203 (2)

Rob K

269

(i)

1629 (2)

Hans R.

202

(i)

1346(2)

Tom

202

(1)

Do totalo stand na drio wedstrijdon, met tusson haakjes hot eantal
govaron wedstrijdon is:

14
15

Hemalvaartweekand near EDAN 15 t/m 19 mci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
15.
14.
15.

Ruud
Maarten
C~Cn
Bertjan
Marc
Zmco
Cees
Dim
Thijs
Rob van Dorp
Tom
Frans
RJb K.
Bert
Hans

4290
3484
3280
2534
2132
1958
1758
883
689
457
442
281
269
253
202

(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(I.)
(1)
(1)

Deel:,erBers

Frans, Coen, Hearten, Rob KoIJ, Jeroen, noel Hoff.
Cees, Michiet, Willem Jan, Thijs, Rein en glien
(WETH), Gerrit, Kees, Peter (Okawa), Hugo (ZWOC).

De avond voor Hemelvaartdag vertrokken twee afgeladen auto’s in—
clusief de WETj4trailar amstreeks 22.00 u. teen idea van goal)
richting lJsselmeer met de bedoeling Cr can paar dagen te gaan
surfen en zeilen. ‘S Middags hadden enkele ijverige mensen (wear—
onder ik, uiteraard) de trailer opgeladen en de benadigde etens—
wear ingeslagen.
Aanvankelijk zouden we met dna auto’s vertrekken, near aangezien
Cees nag de laatsta hand can hat leggen was aan zijn zelfgebouwde
trailer, werd dit Cr 4~n mindar.
Twee auto’s dus, can trailer en zes man reisden voorspoedig near
Eden, waardaor na can wegamleiding en can bezoek aan de plaatselijke
fritestent, am 1.30 u iedereen plea op zijn rug (of buik of zij,
al near gelang) lag.
Diezelfde nacht am ongeveer 4.00 u. kwaman Cees en Michiel en Nil—
len Jan binnengestruikald. De trailer was dus nag gereedgekamen.
Dc volgende morgan, hemelvaartdag, werd door de eerste fanatieke—
lingen kennis genomen van de heersende onstandigheden (water,wind,
zan) . In de loop van de morgan verzanelde de meesten zich can het
water, alwaar de Ion nag enige traost boad voar het zicht op het
rimpellaze water, Dean Wind dual!
Cit wearhield mU or echtar niet van am vrolijk can plankja op
te tuigan en hat water op te gaan. 1k had dit surfseizoen nag
niet gasurfd, en dit was de ideale manier am zander brokken het
jaar te beginnen. En inderdaad, gedurenda de 200 meter, die ik
in zo’n dna kwartien aflegde, ben ik niet in hat water gevallen.
Toen de algehele stemming anden hat nulpunt dreiqde te dalen, ge—
schiedde hat wander; hat began te waaien en al gauw stand er stevig
briesje uit noondaostelijke richting, dat later in de middeg nag
iets zau eanwakkeren.
Eei perfekte situatie am nun surfvaardigheden varder op te bauwen.
1k besteeg mi5n windglider we~en taog richting Volendam. Er stand
indardead ean lekkere wind, die aak nag stabiel was, waardaar hat
antspa,rnen Varan was.
Op de terugweq (ik had Valendam gehaald: het dorpje puilde uit
van loners uitgedaste toenisten en bijbehorenda tauringcars) pas—
searde ik enkele andere WETH nensen, die zelfs richting Narken
kaersden. Bij Beets was hat inmiddels een drukte van jewelsta ge—
warden. Niet alleen hadden dIe aanwazigen een plank en accessaires
te vaarschijn gehaald, near aak waran ThUs an enkele Okawa’ers
net 4 kano’s gearriveerd.
Rain en zijn vriendin hadden zich op eigen gelegenheid, zaals dat
heat, tot hat gaze lschap gavoegd. Ce rest van de siddag wordt er
aktief gesurfd, zowal door Wethers, die var bet water opsteken,
voornanelijk richting Eden en Volendan teen enkeling prabeert Hoarn
te benaderen, wet mat de hearsende wind vergeatsa rnoeite is) elm
de Okawa’ers die hun eersta (of twaeda) ervaringen apdaan onder
begaleiding van WETHars. Na aen eet— en rustpauze besluit ik on
met aen pilsje achter da kiezen even op en near te varen near Le—
lystad. Dat dit niet lukt is een gevolg van de steeds hager war—
dende golven en aanwakkerenda wind an in nindera mete de afname
van nijn reaktiesnalhaid door hat bier. Mi~n korrekties op plank—
en zeilstand kanen steeds te laat aan, weardoar ik on de havarkiap
in het water donder.

BERT JAN POST
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Ondertussen is de ton opgehouden met scha~nen en ik ben oiij ale
1k de wat.lekazt weer bereikt heb. Daar wordt in de schuur driftig
gekonkt met ala qevoig dat iedereen om 20.00 0 een bord chili con
zarne naar binnen <an werken.
Planken, zeilen, surfpakken e.d. zijn voorlopig in de parkeerstand
gezet en de avond wordt gevuld met een lachfilm “Halloween en
een aansluitend bezoekje San cafe “De Prins” in Edan door nii,
Cees, Rein, Klten, Maarten, Roel en Coen. De rest bli~ft in de
schuor luisteren near de wind, die vreemd genoeg tot stornachtig
is aangezweld, of neemt een kijkje op da dijk, waar Ie een rnooi
uitzicht hebt op bet door vele licbten omringde Ijsselneer.
De vrijdaqmorqen is ons qoed gezind en levert vanaf 11.00 0 een
veelbeLovende wind en ook acer veel zon. Kortom een schitterende
dag, die door tedereen op of bil bet water wordt doorgebracht net
surfen, kano~n, zwemmen en zonnen.
Omdat Cr meer wind dan gisteren is en omdat ik nog niet op de
Crazy WETH, de nieuwste aanwinst in bet plankenbastand van SETH,
heb gevaren, tuig ik deze op en probeer net de instruktieve hulp
van Willemjan, Cees en Michiel eon geslaagde beachstart met do
plank uit te voeren. Doze acer vermoeiende bezigheid vilt nun
hele dag afgewissald met enkele rit~es op echte °floaters~ zoals
Windglider, en Klepper. Vandaaq wordt ook da klubplank bestegen,
ondanks hat ontbreken van aim zwaard.
In de middag voegt Hugo zich nog aan bet surfend publiek toe.
Hij komt eigenli3k voor de zeilwedstrijden die zaterdag en zondag
op bet Nieuwe Meet in ZuidAmsterdan worden gehouden tussen SETH!
ZW0C en Laden. ‘a Avonds vertrekt hij dan weer, net in tim gezel—
schap Cees, Michiel en Willemjan, die ook willen zeilen richting
Amsterdam.
Zij zijn niet de enigen die Edam verlaten, Rein en Klien zetten
koers naar een of andere besternming in NoordNederland, F’rans, Roel
an Maarten vertreklcen naar hat Zuiden en de okaweers tenslotte
willen nog de grachten van Amsterdam onveilig maken.
Oat betekent dat we met aim vieren overblijven (ik, Rob Koll,
Thijs en Coen). Omdat de Okawers niet over eigen vervoer beschikken,
brengen wij hen naar een camping in Amsterdam. Aansluitend rijden
we bet cantrum in en brengen can beaoekje aan bet Leidscheplein
en Spui, waar bet gezellig druk is.
Onstreeks 2.30 u arriveren we bij Beets voor eon goede nachtrust.
Zaterdag zou door bet ontbreken van ton en aen hardere wind can
koude dag worden. Nadat we boodschappen gedaan hebben in Eden,
bet is dan allang middag, maken we ons gereed veer bet surfen
etuiven bet water op. Door aanhoudende kramp in mijn amen moet
ik voortijdig mijn surfdag ba~indigan en houdt me bezig met veetbal
kijken op de t.v. Tegen 18.00 u konen de anderen ook richtinq schuur
en worden plannen genaakt voor de avond en de volgande dag.
Met komt Cr OP fleer dat Rob en ik de trailer opladen (morgen wordt
Cr niet meet qesurfd) en dat Thus en Coen bet eten klaarmakan.
Aan bet begin van de avond krijgen we bezoek ~‘an een tweetal
Tsjechen, die in Nadarland stage blimken te doen op de TB Delft,
en ttasendoor in ‘sen pear weekends Nederland willen bezichtigen.
Dit doen me oo een 17 jaar oude motor, waemmee ze ook uit Tsjecho—
slowakije hierheen aim gekomen.
Len van de Tsjachen spreekt redelijk Engals de ander Duits. ‘S
Avonds k!inken Cr in de schuur 6 verschillende talen, n.l. Duits,
Engela, Nederlands, Tsjechzsch, S].owaaks (in Tsjechoslowakije blij
<‘sntwee taalgebtaden te aim) en Frans (er is een Franse film
op t.v.).

ER ontwxkkelen zich desondanks een aantal interessante gesprekken
(bier. bezienswaardigheden in Nederland, leefomstandigbeden in
Tsjechoslowakije) en a~’ ontstaat zelfs can rlseningsverschil tussen
de twee Tsjechen over de ontstaansgeschiedenis van bun ~‘aderLand.
De droge kelen worden gestheerd met de nodige alkoholika en frisdrank
Rob RoLl.
Zondag is alweer de laatste dag. Nadat we aim uitgeslapen, pakken
we langzaam in en rijden richting Amsterdam on de Okawaers Op te
halen, die we dear twee dagen geleden hebben gedropt. Dc camping,
wear zi3 gestationeerd ziju, de Amsterdamse Ijsclub ligt naast
hat Olympisch Stadion, wear juist deze dag de voetbalwedstrijd
Ajax—Feyenoord (einduitslaq 4—2) wordt gespeeld. In alle drukte
is bet toch gelukt on heelbuids wag te komen. Op de terugweg near
Eindhoven vliegt Cr nog een kano van aen karretje at, near doden
vellen Cr niet te betreuren. Overigens daze dag was weer acer mooi
en duideii~k niet bedoeld on een paar uur mdc auto te zitten,
dos misschien was bet ‘sen beter idae geweest (zoals Okawaer Peter
terecht voorsteide) on eerst nog op can terrasje te aitten hangen.
Meat dit even terzijde,
Al met a tel toch iedereen die deelnam aan dit lange weekend kun—
nan konkluderen dat bet een geslaagd evenement was en bovendian
een nieuw hoogtepunt in de sainanwerking tussem SETH en okawa.
En 2° noeten de meesten mok gedacht hebben, nadat was afgeladen
en afgerekend bij Theta— en WETHloods en weer in zijn kasser tat
bij te kornen van de gebeurtenissen.

JEROEN.
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LO?GEVALLEN VAN BEN OPRtCHTER

Op eon dag kroog ik eon brief van E.

‘1k had toch mijn nasa’ op

eon van zijn lijsten gezet, tijdons do Intro 1981- Of 1k maar
eons wildo Roman on samon met de rest to praten over eon (flOqOlijk
op to richton surfvoroniging

-

Hoopvoi fietsto 1k die dag naar bet Sportcontrum, bet was 14 do—

PAW%M~IHE~EtJOHE&

comber 1981. l{ijgond stormdo 1k hot vergadorzaaltje binnon.
4

Eén man zat or, dat was B. ‘Potjandorie

,

mompoldo 1k,

waar

is de rest’? Wragond Reek ik hem san. “Ja”, zei hij; “Hot ziet

U.N. V. Gratis klantenkaart 10% extra korting
na (1000 kopteen 100 gratis)
De klantkaart is niet persoonlijk

or naar uit dab ji~ de onigo bent die op maandaq uit bed wit
kruipon. Net hangt nu verdor van iou at, want ik doe or vordor
niks as,,”.
Nat oon luiwamimes, dacht ik bij mijzeif en vrooq boloefd: Waarom
n jet?
Nou zei hij, niot orndat ik bet niot lou willon, maar bet initia—

Hogeiijkheden:

tiof moot van do studonton zeU uitgaan.

Vergroten

Onnozol stond ik to luisteron. Hot leek orop dat ik flu eons eon

Verkieinen
NIEIJW:
Ti~E~Wsch inbinden
Sorteren
div. Kleuren afdrukken

Overhead sheets
Dubbelzijdig
Briefpapier
Etiketten

Roar jots zou moeton ondornomon. En waarom ook niot?
Good B, zio 1k, ik moot

lu wog, maar ik zal or verder achtoraan

gaan en binnenkort stat or wol jets in do IH—borichtan. want

kopieeren
kopieeren
kopieeren
kopieeren

daar had ik aim eorsto—jaars toch ai s,el van gahoord. ‘Ja’, sot
C,

•

dan mo—st jo dat stukje v66r maandag a.s. bij do rodaktio

brongen in do N—hal. Zet or maar in dat bolangstoilenden bier
orgons naar toe mooton Roman ~p, eons kijken, mij kotat hot boste
uit do 28 ste januari on half sos”. Zo gozogd so godaan on 1k
qing Can do slag.
Eorst do korstvakantie on niouwjaar doorkomon, mija nogontiondo
vorjaardag vioron on stampon on biokkon voor WIS 10 on E&M 1.
En toen was hot al gauw 28 januari

anon

wordt vorvotqd.

c 1985

Naarton

a

0

-
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ESTAFETTE

29 mel
Dc krachtqijo

Er stond die dag oon vlagerige wind op de Karpedonk, net uitschio—
tots tot windkracht 4. Do son was ook aanwezig en or heorste dies—
tengevolgo een zomerso drukte van vissers, surfers en wandelaars.
Zoven man kwamen opdagen om aan de als “Estafotte’ aanqekondigde
wedstrijd moo to doen: ik, Rod, Coon, Maarten, Ruud. taco en Bas.
Cdon vormdo twee teams van rasp. 4 en 3 man, die tegen elkaar moos—
ten mtrijdon. Rot qing erom O5 so snol mogetijk hot eilandjo voor
do loads vior koer te ronden • waarbij per team 1 plank boschikbaar
was en bovendion steeds twee man op eon plank moesten zitten of
staan.
Vorschillonde toori~n deden de rondo ov’er do beste manier am met
zijn twoe~n op de plank to zitten. EQ meende iemand, dat eon man
hot tuig moest bodionen, terwijl do ander achter op do plank sat
of lag. Of dat voor de mast zitten beter was. Wear anderon dachten
dat je net zijn twee~n so dicht magelijk bij do mastvoetmoest
qaan staan, waarbij do voorste bet tuig vasthield. Kortom. Cr werd
heel wat ge~xperimanteerd, met bet govolg dat menigeen in bet water
c.q. de nodder viol. Do wedstrijd werd eon groto puinhoop, met
name bij bet starten voor de loads.
csdat Co&n eon lichtgowicht— en eon zwaargewichtteam had samenge—
steld lagen de teams al gauw ver uit elkaer. Hot lichtqewichttoam
met Maarten, Coon on Sac won met 1 ronde voorspong.
!k sat slat bij hat winnendo team, maar bet was toch wet leuk on
achterop do plank to liggon en over do plas to schieten sander
iota to doen.
sij do loads was bet ondertussen bohoorlijk druk goworden. t4iet
alloen veel loden near ook belangstellonden kwamen doze middag
opluisteren in totaal sam 15 Sam.

JEROEH.

22

GiJpen is voor velon eon 01190 on seer moeilijka bodoening. oe proble—
mon zijn moostal to horleiden tot do onnatuurlijke ‘body language”
die vereis’t wordt on daze manoeuvre uit to vooron, hoewet Cr goon
vloeionder beweging bestaat dan een op voIle snelbeid uitgevoerde
krachtgijp.
mrandingboards gedragen zich ala sneeuwski’s. Bochton warden ingezet
door de rail te bonutten, torwiji met eon board van 3,6Gm doorgaans
hot tegenovergostoldo hot goval is.
am do krachtgijp te kunnon oofenen, moot je eerst een geschikte plank
hebben. Proboor hot volgonde on te zien of jo plank goschikt is voor
deze tochniok:
Planerend op oon ruin aande winds rak met je voeten in do vootbanden
moot je mot jo tenen op de plank druk uitoofonon, torwiji je do hid
van je voorsto voot oplicht.
Ret board roagoert uitstokend wanneer jij en jo plank meteon in eon
scherpe bocht van do wind af gegooid warden, Eon geniddelde reactie
wannoer do plank geleidolijk van do wind afdraait met goon andoro
bowoging van hot soil dan licht aanhalon.
Ret uitvooron van de gijp is eon combinatie van techniokon. Begin
not zoals jo dat bij de test deed met eon ruim aandewinds rak (1)
om varvolgons met de tenon druk uit te oefenen en de hid van do
voorste voet op to lichten. Ga met de beupon moehangon in do bocht
als eon motorrijdor die oon bocht noomt (2). Trek bet soil aan, naar
pea orvoor op dat do schoothoek niet in bet water kant, omdat je dan
do controlo over je plank kwijt bont.
mrong bet grootste dool van jo gowicht over op do achterste voet,
die op do binnenste rail drukt. Gin do plank oen scherpo bocht to Ia—
ton maken, moot je je voet uit do footstrap halen on deze dicht bij
do rail plaatsen. Is do plank pal voor do wind gokomen, dan sullen
boardsnelheid en windsnelhoid elkaar niet veel moor ontlopon, on bet
soil heoft vrijwel goon druk moor om do ingozette curve af to maken.
Door do planksnolheid echter, kant bet board door de wind. Cm do gijp
of to makon, moot je de voorsto voot naar achteron en do achtorste
voet near voron vorplaatsen, torwiji do buitenste rail wordt belast.
Wannoor jo zeilt met do schoothook near voren, zorg er dan voor dat
je hot soil stevig vesthoudt (3).
Doze tochniok brongt do plank woer in oen ruin aandowlndse koors.
Cm hot soil woor in normale positio to krijgen moot je do zeilband
loslaton, terwijl hot zeil omklapt de mast naar voren trekkon on not
do niouwe masthand do- giok pakken (4); zoilband erbij en soil dicht—
halon voor do niouwe koors.
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Periade: Maandag 19 augustus t/m zaterdag 31 augustus
Adres

Fat,,. de Doer
Durd 10
Fleeg

Tel.

: 05154—2423

In navalging op bet gesiaagdo zamerkamp van yang jaar, zal oak dit
~aar de WETH—surfscene zich begoven naar bet waterri~ke Fniesland,
waar we reeds verwacht warden bij de ram. de Doer aan bet Heoger—
seer, aiwaar we de tenten via achter de di5k kunnen neerzetten.
Er kunnen net zaals yang jeer surftrektachten gemaakt warden,
terwiji bij harde wostenwind, wet hage gaiven betekent, de eun—
baards aan de beurt kamen.
Vaar moor infarmetio kun ~e beilon 040—5206’l.
Definitieve afspraken amtrent vervaer, vertrek zullon in averleg
set diegenen, die zich apgegeven hebben, warden geregeld.
ledereen die langs wil ka,nen is weikam (d.w.z. oak eerstejaars—
studenten en aspirant—loden) op bet zamerkamp.
~~eenemen

—

iuchtbed (evt. tent)

—

slaapzak

—

bard, kapje, bestek

—

kaspeerartikelen zaals zaklantaarn, stael e.d.

Bij windstilte kunnen speiletjes zaals badmintan, manapalie e.d.
van pas karen.

Gesrhatte kasten; Set— en verblijfkasten
Reiskaston

f. 15.00 per dag
f. 60,00

Er wardt een bijeenkemst gehauden no waensdag

7

augustus 20.00

our bij de Barssel, waadin avorleg afspraken kunnen warden gomaakt.
Ret adres van de kampeerboer is als voigt te vinden;
Ri) door Heeg been niebting Gaastmeer tat buiten bet darp can
do linkerkant.

Tat zions in Fniesi-and.

Coen Kanings
tel: 040—5206’l
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Najaar 1985

Maandag 19 tim zaterdag 31 augustus

Zomerkamp

Dinsdag 20 augustuS

Introstand~e

Woensdag 4 september

tntroduktiemiddag

Zaterdag

Open Soc Cdag Roermond

september

‘

okawa
n~euw8

(sanmelding tim donderdag)
Woensdag 11 september

Aguath ion

Zaterdag.14/zor.dag 15 september

Surfweekend Zeeland
taanmelding tin msandag 9 sept)

Woensdag 18 september

Competitie

Zaterdag 21 september

evt. Fietstocht of Roermond

+

berbeque ‘s avonds

(opgeven tim donderdag)
Free—style kampioanschappen

~oe nsdag 25 september
ate rdag 28
Woensdag

+

zor.dag 29 september

Competitie

2 oktober

Sate rdag 12

+

Surfweekend Ijsselmeer

zondag 13 oktober

Veerse Meer

wij bouwon on verkopeji intemationasJ
bekende bar- en wiMwatexkanoa
ontworpen door peter van 5tipdonk,
lSz nodethnds kampioen wildw*torvaren

topgeven vOor 1 oktober)

tevens leveren wij aile kanoaccoasoires
zoals poddels, spatzaien, anorak., neo
preen klodm9, imporiala etc.
evenean, leveren w~j diverse kano’s
— L.. air bouwpakket
bovendien organiseron wij, geduiendo
do rnaanden juni, juli en augustus, Lana
kurausoon op wildwater in Joegoslavia
en fraidaijk
vraag vrijblijvondonzo
komp ate foldera san of
laaI a in eindhoven eons
doakundig vooricliten

a

atcp—Yak.~s
~

peter
Van 8stipdonk
Ioootiaat
040/8)2624

27
26

fihisal:
veecdijk 56
1531 ma wormer
075/214955

Ian te condo.,.
Notulen MN Ckawa.

Loat mar kuekkenoe.

Plaats Soortoentnim.
Aanwezig

Bert Marion Arjan Reinout Marcel Peter Marc Sjaak mmd Kees Pau’ Henk.

Be voigende punten werden behandeld:
I

De voorzitter cpect de vergaderins, de votige notuien worden goedgekeurd.

2

Be kilometervergoeding wordt o~ 25 cent rer kilometer gesteld.

3

Ret kanopolothi zal volgend jaar waarsohijnlijk in de vorm van een regionale
zcmercomtetitie warden zeh&den. Did heeft waarschijnlijk lagere Mortem tot
evolg. Be vereniging zal zioh voor de kompetitie o7geven mis er voldoende
leden interesse hebben (em dit ook tonen ). Bit is waarsohijnlijk niet bet
gevai.(zie oeM twit 5)

4

Be training wear beginners sal volgend jaar apart warden gegeven van de rest
Bert Kees en Sjaa zullen hiervoor zergen. Op aandrang van Snud neemt de varzadering bet voorstel San, am eec proefweekend te organiseren, waarin een
soort kader wordt gwkweekt. Ru-ad heeft oak kontakt met mensen die ons hiervoor
zeuten krnrnen instruecen.
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Be kontributiereewling sal so warden bijgesteld, datnkanopolo~rs zeif bij—
drasen man bun kcmvetitie - Be vareniging draagt F lAO,— bij.
&v-endien mceten ale leden die deelnernen man onze weekenden lid sun van de
Z2, in verband met de verceker~ng
Dze regeling gmat in 1986 in.

S

Be finamoiele balans wordt sander otmerkingen doorgenomen.

6b Marion, Bert en Reinout nemen zitting in de bouwcommissie, die kieine
reraraties man de boten gmat u~it7oeren.

ccu cc lets voor ,alf tien begirmen, omdat or dat idioot vroege tijictir
cci: ~ t.m kwart over nesen moesten we tan ock toor Kees de
uiteetrckken xer~-n. rijdens bet ohtbijt werd besloten cm giik na
-.,: kanc~4n tem~ ‘tn-ar £inlhcven te gaan, dan ken-len we tnm±nste eoht
stuk varen. bet gevoir was wel dat we dus met z’n vijven in Se Diane
zoesten. Plus natuurli ~ de vier Mamas en de nodige rotsooi. Be rest zeta
1:00 Weth ml rend bet rnidda~uur warden afgehaaid. Wij ( Peter , Helena,
seinoud, mmd en die persoon) propten ons this in een sardine blikje em
veorrokken. Op Se haM keken de eerste oom agenten ml eat vmrbaasd naar
zevaarte dat langskwam waggelen, zaar ze deen niets. Madat we onder—
:c~ even het zeefanakraam hadden orgepikt (eat ietsje grater uitviel
tan ep1anI~zodat we miles er overnimuw im konden sterpen),
vl:osn we Ian toch met een vaartje van 70 kilometer rer uur in Se
rich:ing van Se Vogeimeerpolder. ~a ook nag een stnkje z~d te it~n
we dan tech rrinsheerlijk op een terrasje, Sat we maar eii~ tot
cintrunt rebombardeerd hebben. Toen dus de Vorelneerpoider in, waar
Ruui tech eel eat erg snails sioctjes nan. Ja hij had Cr zeen last
van, caar ik eel als laatste. Eem geurtje
Zo voeren we door tot
we tan tech echt klem caten en er niets anders oyzat dan te gaan klunen
grate bocht vceren we om bet terrasje been, waar Peter natuurlujk
::cch wel zeta mitten. We eindirden echter bij iemand in de tiir. en
t:estem eerst Sc dijk over am daarta bet kanaal over testeken, zodat
we recht tegenover bet terrasjeuitkwamen. We heven ons veer taut Se
Manes em daarna een rlaa3je te heffen, aivorens de tengreis te aan—
vearden. Die duorde behoarlijk lang met Se vaart die we hadden met de
tiane, codat we Ic tijd siapend doorbrachten, behaive Peter natuurlijk,
..Cf. Met Ic nodige gebaren naar bet hoofd, vreernde biikken, getoeter eec
stondem we Ian tech weer thuis. Per afaluiting zcuden we bij Kees
rannekoeken en poffertjes gaan eten,eindelijk dan he KeesT Wat Sum
ceer goeS smaakte, ik Man bet aanbeveien.

-

ARUM. Wederom een inzemding sander afzender- Het vernoeden beetaat
bij de redactie dat Sit een pennevruoht van Marion is.Volgende keer
ondertekenen AUB.

7

In de diskussie over de toekomst van acme vereniging, learnt vooral naar voren
tat de nodige rramotie—aktiviteiten moeten warden ontwikkeld, am leden te
trekleem. Bit meet or.der andere gebeuren door eem redelijk mental aantrekkelijke
aktiviteiten te argeniseretr.

5

Be aotiviteiten warden goed ontuangen . Be vergader&ng stelt voar cm een
ac,iviteit vast niet fl—kana~re te organiseren

VOORDZLI3E

Bert steld vaor cm werkacties te orzaniseren door bedrijven te inter
Be zeefdruk is klaar. Marion koort witte verf am daamtee de door ons geleverde
shirts op te sieren

-STIiDENTEN
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10 sloiting.
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?et is de laatste keer dat de redaotie een anonien stuk in de akwe rlaatst
Ala coals buj bet bovenstaande ~va1 Se betreffende rersoon geen vermntsoordeiiik—
held woof bet gesobrevene wil draren, ooet minimaal de naam en adres op de
redactie ~eketd -i ~n, codat we binnenkozende kriciek kunnen doorverwijzen.
3ijzevoe~d bericht:

-

J.A.C. van der KROON
VERZEK ER (NO SAD V ISE U R

Bert lisser is recentmli5c uit z’rs cude buis getrapt en verpoost ‘ml bij tijd
em wiae or in Fisancs:raat
5625 DL (cfzoiets) te eindhoven. tel 010—13
2529. Paats en ti.~dstt van bet inwijdingsfeest volnn binmenkort.
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Twac dazen ma: A&T~ aam bet iJsselsa~i
lo:is e~n ia<’er van ons weet
was ax’ ‘roar ons spectaoulalre
weekend in A’dam,Yadam 5enam~d,ook de gelegenheid om te lezan

surfen.Qmdat ja tüet ‘rack de kane kriJgt om met ~rofess1onals
ta surfen,of on hat van hun te leran,wms dt animo onder de
Okawa’ers wear ouderwets groot on met iETH mae te saan Wel—
~etald drle ledan,wat schrijf ik,twee en een ax lid,zijn
Donderdag ochtend vertrokken met ThljsCaen surfer met can fraaie
auto) naar boar 3e~ts .Qm Ca uur of elf vertroaken wa,Thijm,
icses,Peter Verwegen en ik,richting Tilbur~:, am daar ~en bak1cie
koffia te drinken bi~ Peter’s ouders.Ir Eindhovan hebben we ecret
de scanning van ~ bandan v/d R-4 in ord~ gemaakt ondat d~ velgen
hat asfalt raakten.Sit varwe3e de drie kanoos op het dak,viar
cersonen in de cabine en flog wat botan op hat volgepakte karretja
achter de auto.~een wander dat we zoveal bekijks hadden op da
wegen.Daar Ruud fiat meeging ,en dus oak geen kaart hoefde te lea
zen,reden we in aen keer goed zodat we rond can cur of dna bi~
hoer Beets aankwamen.Even uitpakken,omkleden,surfschoenen lenen
biJ wat A~dammars,in rufl ‘roar wat kanoos en eurfen.Xoewel!
Dat ‘mel tegen.Wlndkracht 5,hoEe golvan(arugge formaat ) en
geen stornzeil.sortom,veei lwemmen en niet surfen On acm uurof
acht kre~g i~ honger zodat d~ boel werd op,~eruimd.Dat heb ik We
WETH’ers grotendeels laten doen want bet gevoel en de krabht
in mi~r. weinige spieren waren verdwenen.Het apntal salem dat
Peter en ik in bet water lamen overtreft de tweehonderd ruim—
schoots.Met aantal meters dat we hebben gevaren overtreft We
twe~honderd niet.Desalnlettemmn een leer laerzaam dagje.De
enig~ icanoör dIe ok eon surfen was Kees.Nij scheerde over da
goiven en juinpta meni~maal enkele meters hoog.Helaae ging dat
zonder plank.M0t was echter dui&li2k dat hi~ vaker had gesurft.
Na het avondzael(Ohili ?1) ward en TV gekeken door de vermoei
de surfers en kano~rs.Zr werd naar de film’Haloween ‘ gekeken,een
film die spannand had sullen ziJn maar bet niet was.Enkele eohta
surfers,WETH leden,zi~n da~rna opzoek gegaan napr een kroeg.
Daar Ut Se alien We volgende dag wear heb gezien flees lit aan dat
ze daar in zijn geslaagd.Peter en ik,en can enkele nep WETH’er,
doken reads voor middernacht in onzer slaapzakken,waerna wij,
zondcr te worWer. gestoord docr zatte surfers,heenlijk droomden
tot de voigende oohtend half tien.
U raadt natuurliJk al wie er het eerst op de plank stond.Juist,
ik,evenlater ~evolgd door Peter.En de eohte surfers mamr uitslapen.
Deze dag koos Ic: voor een klein zeil.Dat ging al stukken beter.
Eond can uur of twee ward de wind lets minder krachtig,3—4 Sf,zodat
hat do gelegenheid was on eens can flir.k stuk te varen.Daar lit nl
We bela dag ,en de dag ervoor,liep te verkondigen dat i.c naar Urk
wiNe varan,iet wel,ve zaten vlak bij Edam,vond ik bet flu tljd
warden on inderdaad niohting Urk te varen.Dus at i.e nog wat,nas
earn scom;as mae en can zwemvebt en wegwezen.Onderweg flog een pear
zeilboten ingehaald en ror.d sen uur of vijf kwaxm ik aqrx in lark.
P.elaas blee.e it bij acnkomst wakker te worden zodat ik tot miJn
.srote ontateltanis ontdakta dat dit een droom was geweest.
Met black half tlen te zijn en We wind wac lekear hard.Deze
dag voeren Peter en ut met acm stormzeil zodat we minder moeite
hadden met hat ult bet water trekken van bet zeil. Rond san uur of
twee was d.c wind inderdaad mmnder bard en op dat moment lukte het
mij am zo’n meter of vierhonderd te surfen iWat een ;evoel,wat
~en emoties,wat- een sensatie on met hoge golven en herds wind boven
We goiven ann can giek te han;en,terwi~l da vliegenda ‘macen je om
de oren vlogen an je can spoer van schuim,gelijk sen speedboot,
achter ~e liet.Te aooi on met We weinige knopjes op daze machine te
beschrijvan.Helaas duurde dat moment niet erg lang.Cngeveer can
minuut orndat Je erg snel ging net daze wind.
30

Al net a]. heb i.e daze Wes :o’n anhthonderd meters gevaren.Tarecht
dat 1k mi) ai eon ervaren surfer kon noamen.Op hat nieuwe fleer ta
Adam merkta 1k dar hat enorme voordelen heeft om onder zulke
bizarre omstandlgheden ta laren surfen.i-lier stond wel wind(3 9f)
maar er wp.r~n geen golvan.Vandamj’ dat net kinWerspel was am can o~ar
I hat meer over te stekan.at eenvoudig!Dat i.~ enkele WETH ‘erg
stoorda terwi~l zij met aen zeilwedstrljd bezig wnren(Z.W.O.C.!fl
stoorde mij geansinds,daar it ,r flu van ovartuigd was dat 1k
mi~ zou kunnen a9nnelden voor Seoel ‘88.(wind.zllder klaese .~)
Een collega van mij zal U vertellen hoe het one is ‘ferga~’n in
die minerige an warme stad wa2r de buitenlanders het zalfs no~ in hun
hoofd haken om foto’e te makan(Amstardam)
t4ij rest alleen nag te vertellen dat de terugreis,Zondag,voor—
spoedig is verlopen,ware bet niet dat w~ bi~na ervoor hadden gezorgd
dat diegenen die achter ons reden aen presentje,in da vorm van een
mooie polo-boot,donr hun voorruit kregan.
Tot slot wil it We ~,ETM’ars bedan1can ‘roar hun hnlp en goeda
ultlag in Edam,Thiis ‘roar bet hewn en teru3 bran~en,Peter ‘roar
het heerlij.ee Tjap—Tjoi reaept(wat we voor de surfers hebben
gekookt op Vrijdag) en We twee buurknaopjes bij boer Beets voor
hat lenen van We schoenen.Eet spreekt ‘roar such dat it na We zoner—
vakantie vaker net de WETM’ers meaga,ma~r dan als lid van wETR:~
G.O.V.

DVERE~tTfl$TTENTIE,ATTENTlE, ADVERTENTIE, ATTENTIE, &TTZNTIE, ADVERTENTIE,ATTENTI$, AT
Met sal de oplettenda lezers(leesters)zijn opgevallen dat we can
advertentie erbij hebben en wel cam van mijn goade en trouwe
huisbaas,of hoe men so iemand oak wil noemen,Jan ‘r/d K.Dit is
gebeürd omdat hij mijn gezeur seer dan zat was.Zo zie je macn dat
zeuren tot lauke resultaten tam lemden,of niet Peter K.??
Nu tan it goed zeuren zoals jullie weten.flat neamt evhter niet wag
dat jullie dat niet icunnen.Integendeal.Ik weet zeker dat er can
aantal enorme zaurkouzen rondlopen binnan OKAWA.Wat let jullme due
on cams bij een tennis te mnformeren,te zeuren,of daze zo vniende—
lijk wil zi~n onze vereniging ta fleunen dmv.het plaatsen van een
advertentie?Laat hun een voorbeeld nemam aan flhn. ‘r/d Kroon en
lant ze adverteren.Dan sal OKMA zear binnenkort ean rijke vereniging
ziJn.Macr dan moeten jullie wel zoveel mogelijk kennissem gaan
treiteren met irritanta vragen en ziel&ge verhalen over de ba~na
faillieta kano—vereniging.Doe je best dus.
Overigens,Dhr. ‘r/d Eroon heeft inderdaad zaer voordelige verzeke—
ringen.Dat tan it cit ervarin; zeggen.En jullia watan,ik kraarn nooit
onzirx uit.Bel hem due:
G.C.V.

31

VAN HO2EN ZEGGE.~~.
oOp klaarlichte dag is ona aller Gert bijna gekilled door eigenaren

van het tel. 434655. Volgens goed ingeliohte kringen sal Gert kei—
hard terugslaan.
0Patrick is kortgeleden boven sun wiskunde tentamen in slaap gedon—
derdfl4edische diagnose luidde: “ te vaak deelnemen ann kanotrainin—
gen
0Een nietsvermoedende garagehouder is door Peter K.
stortvloed van woorden , f 35,— lichter gemaakt.
0Twee waken geleden stand in het Eindhovens Dagblad:
met motormaaier en racebril op, oude dametjes plat

,

0lielena, een paar Okawanen een Grieks restaurant binnenstuurde en
wegwujs maakte door de griekae gangen heen.
oRuud, sinds hij een E.H.B.O. oursus volgt, met messen, hakbijlen,
hamers en sagan door de TH loopt om zijn kennis en kunde bloederig
tentoon te spreiden.
Nieuwe nieuwtjes en roddels inleveren bij Beuntje de Haes.

middela een
Paul K. ri~dt

0Kees heeft schurft aan nile knurften op daze aardkloot.
0Marion reed na het zeefdrukken witter dan
-r flED “ naar huis.

‘~

pizzeria.

wassen op 110 met Dash

oDe notulen van de vorige vergaderingen door Sjaak per ongelijk zijn
verstopt. Hij waoht nog altijd tot de eerlijke vinder met de pape—
rassen komt opdagen.

Ca grotta

oirjan momenteel fanatiek kanoot, als voorbereiding op de achter—
hoekse kampioenschappen
graspoilen steken “.

Q-ZZUfl1

oflaik bij Mona op bezoek is geweest ( Uweet wel, van de Story ),
alle prohleempjes kunnen ma middels een schrijven~ nan Hank worden
voorgeiegd.

UITGESREIOE MENUKAART MET
ITALIAANSE SPECIALITEITEN

oJohn uit Zwoile, heeft de plaatselujke politiemaoht op de been weten

te krijgen, omdat hij met zijn tweewieler, met 80 krn./ h. over het
industrieterrein aldaar noet. Oak negeert hij elk ge— en verbods—
tord.
a

Marcel, lid van de jonkheid, ala een zebra door de TM holt.
lees: zwarte sweeter met stukjes van het okawa embleem erop.)

•Mark P. , wegena een vermeende bomaanval, tot voor kort ondergedo—
ken heeft gezeten.
oXaxt !4., iedereen behuipzaasa de verkeerde kant van de stuw bij
Waalre afstuurt.

GEZELLIG RESTAURANT NET
S

a

LEVENOE MUZIEK
DAGMENU TEGEN SPECIALE PRIDS
2 GANGEN

)

OAGELIDKS OPEN VAN 17.00—23.00

(

~ANDAG TIM ZONOAG)

TELEFOON: 040—448487

oJurg~, op de meest ourieuze wijze zija oontributie overmaakt.
aEeinoud nile dames de stuipen op het lijf jaagt.
clan]. S.het balletje erbij neergoojt en hem aftrapt.
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OVERPE! N Z

BARBECUE
7r~dagavond ‘oleek ,o~ plants van bestenming aanzekorten,
dat bet “luzueuze da}tterras met magnifiek uitzicht over de
stad Eindhoven’ ,vervan~en was door aen overdekt balkan net
uitzicht op enkele aut~otjes ,die ook nag niet gevoerd mochten
worden.
Leze nlaatswasselin; bield natuurli.jk verband met bet
inluiden van de zoner ,die volgens oud hollandse traditie
gepaard gaat met enkele regembuien.
Dc avond werd doorrebracht met het verorberen van
zwartgeblakerde of rauwe stuk~es vIces ,besproeid net de
nodige drankjes (of gekcokt in ecu mengsel ‘ran deze drankjes)
en verreseld van rauwkost die in ecu mum van t1d op was.
Thvens werden de resultaten van de zeefdrukavond uitmedeeld
t.aarb~. bet opviel dat de ~en of andere ntjvere doe—het—zeiv -r
toch niet so kundig was aim Marion en consorten.
Dc uiterst gezelii;e avond werd besiaten met bet vertonen
~ia’s van kanctochten waaronder de Lesse—tooht die vooral
nekenzerkt werd door de vertoning van één kano~r in zoveel
mogel!k verschi].Iende standen en cen “000ie” kanoör die lent
zien dat ~e oak normaal ander een brug door ken varen.
e argie werd door de harde kern nag even voortgezet
opEtmatunseind waarna hat onvern!jdelijke einde van de
avand volgde.
Marcel
PS
Sen camplimentje en een beda:k~e nan de organisatoren
en helpers

N S

E

N

Het is inmiddels 02.30 h., 1k kan de slaap niet vatten, draaiend van de
ene op de andere slide, traoht 1k allerhande wilde ideëen en plannen
van mij af te schudden.
Wetende dat 1k bet eerste uur toch nag niet vertrokken sal zija, goal
1k de lakens met an wijde boog van mij af, dat door deze orldoordachte
daad een poster van de muur kamt dwarrelen, realiseer 1k mij pas de
volgende ochtend.
Zoekend en tastend tracht 1k de iiohtschakeiaar te vinden, et doch
een paar dictaten doen mij bijna tegen de grand slaan.
Niet veel later zit 1k ,at te mijmeren en te peinzen achter mijn pot
Tiop—ex en typewriter ( weike nag, hoe auderwets, met de hand bediend
moet warden. ) Hierander valgt een kort relaas
w~et,Cn
,AJ.s
Okawa, nu eens een rekening had met vele nuilen, dan was
de pas opgerichte beleggingaclub “ bankraet by.’ met als vennaten
Peerke oet Swalmen
en Monsieur Pèoheur noolt van de grand gekomen.
.Als
Okawa, een geolied lopende macbins was, dan had
naoit
saved talent, haar/hun capaciteiten tentoon kunnen spreiden, cm de
aktiviteiten nag baeiender en gezelliger te laten veriapen.
oils
Okawa, voar de voile 100 $ ult dames zou bestaan, den hadden
Patrick en Zees, bet wervingsbura “ Eenentwintiglentesjong
wel kunnen
apdaeken.
eMs
Okawa, alles van anderhaud en amgaan met bet kanamateriaaj.
zau afweten, dan was de M.C. canissie voar nap heropgericht en bet
reparatie bock zou gedaemd zljn tot stof te vergaan.
•Als
Okawa, uit haar vaegen zou barsten van W.W.—speciaiisten,
dan zou, veel taekomstig talent “ de pijp aan Maarten geven ‘, Set
trainingsschema en handleiding vaar beginners en misschien taekamstig
kader slechts als geraamte vaar papieren vliegtu igjes van dienst zijn
en nile avenge externe adviseu~8”~ een
aan deze deur wardt niets
gekacht “, bun hell elders kunnen zaeken ( vat een zinnen ...)
CAlm

Okawa

B~4G

,

verward veeg 1k vat losse

tauden van mija bura ( ben zeker in zzzlaap gezzzukkeld ).
eAls Okawa, bet nieuwe jeugdige, frisse,enthausjaste, ondernemende ELAN
naar haar leden en de buitenwacht blijft uitstralen, dan wardt het
konende halfjaar voar ans alien, door one allen, de techneutenstatenent:
OKAdA:= samen{(W.i. )—kanoen + veilig op avantuur . ondernemen •
sfeer makenj , veer een UNDERSTAT~4ENT!
Pretti ge yak anti e,
34
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M’*terta~l—on~erhcud nieuwe st~jl.

Onlwerp. fabrikage. verkoop en verhuor van kanos en kenosportultrusiingen.
Wlldwaterkanokursussen voar beginners en gevorderden.
P.O. Box 8522. 5605 KM Eindhaven NI., tel. 04904-3580
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Jaz.gens Ckawa heeft bet helemaai voor elka’ar. Nauwel4ks
leden ~anwezig n~’ het underhoud van one clubrna;e:iaal,
ach flau,,ekul, te~en~oordlg komt ~ewoon ledereen. Oeen
wonder dat al dIverse vereni~ingen
i!; hebben nange—
klcot am te achterhalen hoe we dit voor elknar kr,gen.
Ncu bet is allernaal heel eenvoudig .Je neemt
ee~izeielid die ~pti*i~sku.:de studeert. De~e kan je ver—
tellen dat J~ cluLleden en hun wensen bet bulangra:kste”
zn. De rest gaat vanzelf, want je weet inmers dat Cr
niemand voor onderhoud te poren is. tiodig flu i~dereen uit
op een onderiiuudsb~eenkomst, nadat je hebt duidelijk ge—
muakt iets anders te gaan doen. Succes verzekerd
Zo
kun je ale club, na de Theta-Okawa—locds bewonderd te
hebben, al pizza etend in een riante villa te Zindhoven,
teru~ gevonden warden.
En je ‘ol~jft Se houden, die fan~tieke leden
die nag durven vragen wanneer onze kano’s waterdicht ge—
rnaakt worden.
Nou gewoon op de volgende onderhoudsavond.
Deze be~jnt op woensda~avond 20 maart 19.00 Jur NJ de
Theta—Ckav:a—loods, Overbodig te vermelden dat allen
ecu paspoort en Belgisc’n geld dienen flee te nernen.
Nest van de redactie
flit is niet geheel U; to date seer , maar we
wilten de &walezer dit stukje verrijking van de nederlendse litera—
tuar toch niet or.thcuden . Wet was onder in bet archief terecht gekornen.
Sorr~. Last mar kn&xkence.
Paul K.

P.S. Gezien bet feit dat er Sit maal echt gewerkt gaat wcrden,is net
aanberelenswaardig Sat je niet je allerbeste kleding sandoet,
in verband met verfstutters cr1 ‘retrlekken etc.
Tat ziens at wcensdazavand in ie lOW.

Bonn Colt de Groot.
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