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Marcel Baggon
clement de Bakker
Jacob Biemond
Theo Bogaert
Jeroen Bookelnann
Torn vfd Boonen
Michiel Boonstra
Robbert van Deursen
Edith van Dijk
Rob v. Dorp
Zephyr Droog
Ruud Erckens
Inca Goudswaard
cock de Groat

Negende Donk II? Den Bosch
Kerstrooslaan 1
5644 LA
Getdropseweg 50
56!! SJ
Zwemhadweg 2
5611 KS
Verwerstraat 117
5612 EB
Kerkstraat IS
5671 CP
Hostalaan 12
5582 jIB
Braambeslaan 3
5552 PE
v.Riebeeckstraat I
5684 EH
Nieuwstraat 38
5611 DII
Mielstraat 167
8501 AL
Bellinistr 6
5653 GB
Asnstellaan 36
5691 HE
Boschdijk 343
5621 JA

Rob do Grout
Rod Hoff

Boschdijk 337
Anenonestraat 4

Franc Koene
Rob Roll
Coen Konings
Paul Koopman
Johan Kortas
Cees de Lange
Maarten Luykx
Ed Monchen
Ben Muroau
Dim Hureau
Marc Nederkoorn
Raoul van Noorden
Viktor Nottet
Leon Peters
Mjen Post
Bert Jan Post
Arjen Raap
Bert Ritter

Zeolsterstraat 86
G.Rozenondstraat 1!
Allersma 147
Kruidenhof 30
8ieuwstraat 38
Willenstraat 97
Gestelsestraat 156
catharinastraat 48
Jan Heijnslaan 20
Hemelrijken 20
Verwerstraat 139 T
Wilgenhorst 55
Bilderdijklaan 6
H. Geeststr 62
st.Trudoplein 10
Boutenslaan 24
v.Noremburghstr. 25
Con Coenderolaan 13

Wim van Rootselaar
Hans Rooymans
Thijs Ruland
Hans Schepman
Franc Schoren

Frieswijkstraat 34
Th a Kempislaan 82
Boutenslaan 24
Heezerweg 122
St Philomenastr 13
Doornakkerlaan 6a
Schweitzerlaan 13
Be Borchgravestr 55

Leon Sprenkels

Barn Tinter
Hem Tournoy
Robbert Jan
Venhuizen
Ludger v. Vilsteren
Leon Vmnken
Johan Volmer
Hare Voa
Rein de Vries
Roe! Westhofi
henk v/d Weij
Hiehiel van Wijek

Provisorctr 8
Aalsterweg 132e
Kroonstraat 19
Wolvendijk 2

Paste. Piaats Tel. (job.Dat.
073—419752
Ehv 120503
Ehv 123023
Ehv 430230
Ehv 439934
Rue 831285
Waa
3758

Vik

031259
04115$
020662
290660
300963
241264
210665

I:

*
N

151164

05036!

*

120757

*

111164

~

080864
240362
291161

*
*.-

5615 ,~.‘1 Ehv 117523 28106!

*

EM
TJ
CD
MO
08

CC
LK
JD
RN
LB
EC
DO
NH

Ehv
Ehv
Ehv
thy
thy
Ehv
Ehv
thy
Ehv
thy
thy
Wad
thy

511426 280960
124229 03046!
520671 20036!
429558 261160
442060 030658
523767 140948
520821 010163
43172! 070964
437058 180265
431829 121160
452932 080266
19130 190152
113382 220365

*

*

+

*

+

*

Hot is woer voorbij die mooie zoner. Wet hebben we woer genoten!!
*

Regen, bagel, buien, neerslag en moor van zulke nattigheid, waren
voor do vakantieganger in eigen land weqgelegd. Maar gewaaid heeft

1t

115829
111851
124307
442173

5504
5615
5632
5631

53336!
118101
427893
811388

JO
CS
DX
AD

Vol
thy
thy
thy

020364
050163
020463
121262

117582 251064
537202 270166

090165
031259
240359
040661
5613 ~A thy 449641 150163
5616 AA Ehy 435988 100562

Treurenburgstr 35
Hauritsstraat 8
A. y. Anhaltstr. 28 5616 BH thy
Radiostr 27
5641 TG thy
Heydaslweg 4
5616 SV thy
Willern Jan Withagen Laarstraat 15
5582 HL Waa
Sandra Zuidema
Aalsterweg !32e
5615 CS thy

Surf yolk

*

5623 LT thy 454748 23076!
3862 BL Nyk 51848 260959

thy
thy
thy
thy
Box
5644 BK thy
5503 SC Vol

+

*

*

NV
CX
HR
CC

REDAKTIE

+

*

56!! HR Ehv 455339 260863
5616 GZ thy 520795 300967
5615 CX thy 111851 211263
5622
thy 434685 300563
5643
5615
5614
5622

VANDE

*

13785 250865

Best 95062
Ehv 442060
Jou
6496
thy 524842
Son 73228
Ehv 439531
5621 JA Thy 454479
5652
5611
5655
5632
561!
5616
5615
561!
5622
5612
5612
2742
5611

-

hot, vaak zelfs eon beetie tevee]. van hot goode.
WETHERS run ochter goon slappelingen en ijakoud (latterlijk en

it

figuurlijk) hebben viii ons romerkamp in Friesland opgeslagen en
*

hebben wij do aldaar aanwozigo visnotten en rietkragon annex rots—
+

partijtjes onze ware card getoond. Eon uitgebreid relaas van do
*

gebeurtenisson word door Edith, eon gloedniouw lid, en mu

opgote—

kond.
In do aktiviteite,iagenda kani je viTiden wet onze najaarsplaiinen
~)(.

zi)n en we hopen je dus flog regelmatig to kunnen verwelkome op
do Karpedonk of elders.
Tot slot dank aan typiste Sandra en do autours voor hun positieve
*+

daden en veel plezier op do T.H.
*
*

514370 020959
813277 300964
520394 010160
16928 080860

*

118101 181160

NVT

JEROEN.

Kopysluiting voor Akwa 3.5

thy — Emndhoyen
Wad — Waddinxveen (Kengetal 01828)
Best heeft kengetal 04998
Son heeft kengetal 04990
Box — Boxtel
Waa — Wanire ( Kengetal 04904
Nec — Nuenen (kengotal 040)
Nyk — Nijkerk (kengetal 03494)
VIk — Vaikenswaard (kengetal 04902)
Jou • Joure ( Kengetal 05138
Vol — Veldhowen (kengetal 040)
*
Mag ten plank moenemen onder bep voorv.
+ — Hag met de aanhangor rijden.

5

18 november 1985.

Van do Voorzitter.
CUSTOM MADE
Na van eon bruisende vakantie qanoton to hobben, koran we teruq
tot do werkolijkheid. Teruqkijkond op do zoner ken ik zoqqon dat

Goruime tijd qolodon hobben eon aantai vakkundiqe loden ondor

do Intro en hot Zomerkamp beido prima vorlopen zijn.

biding van Rob do Groot hun krachten botqeviord op eon stuk

Do Intro loverdo eon lange lijst van qelnteressoorde oorstojaars—

piepschuim. Hot govoig was do eerste zelfbouwpiank van WETS.

studonton op. waarvan we or enkele aim lid van do club kondon

Niemand zal ontkennon dat hot resuitaat qoslaaqd is to noomen
voor oem oersto poging.

ye two 1k one n.

Dii doze wil 1k Tom noq eons bedanken voor do organisatie bij

Menigoon hooft zich aan hot kunststuk vergaapt en hot ~uist

do Intro. Prima werk!ii

gohoudon zonerkamp was voor vobon een gebogenhoid om do plank

Hot zomerkamp ward qokonmorkt door good surfwoor

to bovaron. oat or eon kwaiitatiof slocht zeil op stoat, is

-

Do oersto paar dagon waron voor do hardwoor—surfors

(windkracht

6, moms zeUs 7), zodat ook do kleinoro plankjos good van pam

eon andore zaak.
Kortom, doze oorsto custom made WETS plank vraaqt om oem vor—

kwamen. Later word hot iets zonnigor bij wet münder wind, zodat

volg. Loden die zich door ~dozo custom mado plank goinspiroerd

we zelfs eon tochtje hobbon kunnen makon op aanwijzinqon vail Coos,

voolon on zoif ook zo’m plank to kreoèron, zulbon or ongotwiifold

die do omqoving van do Fluosson good blook to konnon.

zijm.

Al met al is hot zomorkamp eon good gesiaagde aktiviteit gowordon,

Do loden kunnon zich bij mortaam post melden. In ovorlog wordon

zodat doze traditie voortgozot moot worden in hot volgondo jaar.

dan oventuoel onkolo snodo plannon gomaakt.

Voor hot najaar stoan woor eon rooks aktiviteiten op bet program—
ma, vergoet niot in do aktivitoitenkalonder to kijken! I!

Tot zioms en surf zo.

ROEL.

Advertenties: Gevraaqd monsen om ovt. eon hockey—team to
formeron voor do T.H.—kompotitie.
Reaktios: tel: 117523

Wio hoeft or zin om in oktoborJnovombor to
zaalvootballen toqon oen team van Totelos

met oem team van WETS.
tol: 117523 (Rool)
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Friesland, eerste week

Echter, miju, tent was rijot qeheol wat hot had macton zijn, n.l.
in orde, zodat ik hem snol woer inpatte. Eon paar daqon later had
ik do tent met behulp van Cees’ spullen en aanwijziu,geu, qeroparoerd,
meat toen

was hat al niot meer nodig.

Diezelfde daq arriveorden op datzelfde weiland twee ahleraardigste
meisjos, Eloen en Narioko, waarmae wij als qraep dus (on misverstandeu,
Naandag 19 augustus was hot ei,zdelijk zover. Do hole vakantie heb

to voorkomon) in korto tijd eon hochte ralatie opbouwden. ma hecht

ik me erop verheuçd:

zelfs, dat wij hun vertrek probeordon te verhinderon, door hun voertuig

~n week surfon op de Friese waters,, met ecu

lekkor briesjo en eel,

brandende zoo (onqeveer 25°C). Do weorsverwachtinq en ,rnar later

onkiaar to maken. Hot in doze kwestie qebruikte “wij” is her ci—
genhijk misplaatst, omdat ik niets met hot gobeurde to make,, wilde

bleek oak de workalijkheid, kwam niet qeheel— of hover, qeheel

hobben. Na wat ovor—en—weer—gepraat zijn zij met de huip van onkele

niet— overeen met de verwachtingen. Maar dat maclit do pret ,,iet

WETHERS toch weggokomon.

dtukken.

Toen was hot inmiddels ml donderdag. Do daqen warden govuld met

Nadat zondag ml do plankentrailer gereed was gomaakt voor oen tocht

voornanohijk surfen, boodschappen doe,, on kratte,, legen. Hot wear

van Ca. 250 km, en verschjhlende tientallen kilo’s ovorlovinqsappa—

bracht godurende doze eorste week veel (to veol) wind, nachtelijko

ratuur richting loads was on gesleept, werd maandaq rand 10.00 uur

regenbuien

begonnen met de finishing touch qua inleden. Icortom een our later

Het materiaal had hot zwaar te verduron, getuige eon gebrokem mast

en oon iotsiepietsie zon.

qingen 3 auto’s op weg naar qeschikt surfwater, terwijl deze 7

voor Coon, eon gescheurd Waylorzoil, am nag near niet to spreken

jongens not rode oortjas van de spanning meevoerden, aismede eon

van do aanvaringen tusson plank en oovor.

dozijn surfplankon en eon drietal fietson (oen holder moment van

Do harde wind had dos eon duidelijko rol in dozo week. Voortdurond

Rob Koll).

bekokon wij argwanond onzo tenton (houdt—ie hot of houdt—io hot

Inklusief eon korte pauzo in eon etabhissement in Ens. kwamen Cees

niet?)

ci, michiols auto met inzittenden en baqage zo’n 3 uur na vertrek

En on do haverklap moost or eon surfer met plank en al 100 meter

•

bier en dear wordon extra stormlijnen on haringen bijqezot.

uit Eindhoven aan bij de boerderij van boer Do Boer even voorbij

‘.‘ordor uit hot riot warden qohaald. Qua surfen was hot eon spannend

Heeg.

wookjo, wet door Maarten k&apleet word gomaakt, toon hij aan do

Achter do boorderij was een weiland beschikbaar voor “vrije rekre—

verkoerdo Rant van do stoiqor at hop.

atio~

Volgond jaar doe ik hot ovor met moor ron on mindor wind.

•

zoals dat beet. Daar trotter, we niot ahleen eel, hoevoelhoid

caravans en tenten aan, maar bovendien en vooral eon haag blubber,
die otis deed torugdenken aan do moerasson, die hier voor do inpol—

JEROEN.

dering van Nederland moeten hobben geleqen.
Naar gee., nood, God had do rubberlaars immers qeschapen en van doze
apparaten word dos massaal gobruik gemaakt am hot terrein to verken—
non op zook ‘mar oen enigszins droge plek am eon tent to installeren.
Cees en Michiel vertrokken vrijwel d&rokt woer am do

not qekochte

zeilboot op to helen. Er~ zo waren wij aan do elomenton overgolaton,
wat ons or niot van woerhield, cm, na enig gestoei en gevlook de
clubtent on enkele andero tonten te doon verrijzen in de wildornis.
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ZOMERKAMP FRIESLAND, tweede week
V £ RJ AA RDAG EN
Naar aanleidinq van do sportnarkt in de Introweek, qinq ik

(Edith)

moe naar Friesland. op de markt vroeqe,~ Ic of ik twee jonqetis moe
kon nemen n.l. Baa en Tom. Dat kon. Na wat been en weer qobel ginger,
we zaterdag olD I our met eon volgepropte eend wag. i.p.v. Torn (hij

Qnderstaande lust geeft cot’ overzicht var, laden, die binne,, afzien—
bare tijd bun zovoelste verjaardag hope,’ te vzeren.
ALLEN HARTELIJIC GEFELICITEERDI!

ken niet) qing Rob moo. Na onderweg nog koffie gedronken to hebben
en olie bijqovuld, kwamen we eindelijk ole 4 our aen. Nadat ik aan

Noam

Funk tie

iedereen was voorgesteld (Joroer,, Rob (2xhfluud, Imco,Roel, Frans,

Bas

nieuwkorner

25 oktober

Coon, Coos, Maarten, Baa, Michiel) zijn Sos en Rob motee,, gaan

Reel Hoff

voorzitter

28 oktobet

surfen.

Rood

konunissaris

11 november

naar do disco en de rest, Joroen, lore, Cees, Michiel, Coon en

Dim

trouw lid

12 november

ik, gingeli noar ceo cafe wear een dixielandband speelde.

Sandra

typiste

18 november

Zondag heb ik iziet gesurfd vanwege de harde wind. Haandag bob ik

Paul

zoiler

26 november

bet wel goprobeerd, near moest ik bet bij proberen later,.

Rob de Groot

ex;voorzitter

29 november

‘S Avonds zijn we nit qeweest in Necg. Eon qedeelte ging

(ik heb

eon jaar niet gesurfd).
Dinsdag ging bet wet beter en woensdag ging bet lekker. ‘a Avonds
kwamon Marc en Mark (een broer van Baa).
Donderdag was hot windstil en hebben we do boor geholpen met bet
hooi. Dat was peentjes zwetem. Als beloning kregen we pus, thee
en brood met zelfgemaakte jam. Hierna zijn we afkoeling gaan zoeken
op en in bet water met do nodige pus, waar hevig em gevochten
werd.

‘s Avo,,ds hebbon we heerlijke gebarbequedo sat~stokjes geqeten

met zalige sat*%saus van Coos.
Vrijdagochtend hebber~ Roud,Roel on ik (we waren vroeg op en Rood
en Noel sliopen bij do boor) weer goholpen root hot hooi. We kre—
gen weer hoorlijke boterhairmen en zeiSs eiqongemaakto kook.
‘S Middags hebbon we een tochtje genaakt. Toen we weg ginqon was
or wind maar die word in do loop van do dag minder. be boot van
~ichie1 on Coos ging ook moe zodat ik af en toe kon rusten. Door
dat or zo weiniq wind was ben ik pam em negen our aangekomen, Bear
ik was teroggekomen. Na hot eten ziin Rood on ik hoiswaarts gegaan.
We waren on 4 our ‘5 nachts bij Rood thuis. Na do nodiqe koffie
ben ik near huis geqaan em to eten en to douchon, om daarna to
gaan werken (ik begin on 6 our). Het is eon vermoeiende week go—
woest, maar wol leok.

EDITH.
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Eindhvven,

2 saptember 1985

Aai~ do Cormuissie RED HE? SCHIP.

Advertentie:
To koop:

POWERPLEX zurfzeilen
Power Lite Racing

6,8 MM p00,00
4,5 MM fl75,00

Mijne heron,

of samen f55O,00

In antwoord op Uw klaagzanq van 28 juni jonqstloden doze brief,
waarin wij onzo boweegredenon voor hot verwijdoren van eon sta—
len roestbak uiteon zullen zotten.
Doze waron als volgt:

Inca:

Canadose Kano
lengte 5,32 N
broedto

,80 H

Ge5chikt voor twoo tot drio personon plus
a. Eon dergelijko boot Ran nooit orqens naartoo neeqonoson worden,
ondat hij daarvoor veol to zwaar is.
b. Hot opknappen van eon dorgelijko boot zal gold kosten, dat
betor bestood Ran worden W.v. aan surfplankon), terwijl wij
onze twijfols hebbon over do las—kwaliteiten van Ow connissio.
c. Waar laten we do boot als hij gorepareord is?
In do Karpodonk dus, alwaar hij grote kans loopt gosloopt of
gostolon to wordon door vorvolende jongentjes in hat weekend
of do vakantie.

bagago.

f 1500,00
Tel.

04766—1687 (Pietor/Frans)
040—442173

(Frans)

Daaron bioden wij U hot volgondo alternatiof:
I. Eon boot dio altijd moogenomen kan wordon en idot zwaar is.
2. Eon boot die makkelijk op to bergen is, nauwolijks ruimte in—
noent on achtor slot on grondol kan.
3. Eon boot die makkolijk on goedkoop to ropareron is, n.l. met
solutio en eon stukjo rubber.
4. Eon boot die in do aanschaf wellicht zoer woinig tot niots
kost.
Kortom: wij advisoren Ow commissio in dit bled eon advortontie
to plaatson voor eon opblaasboot.
Hoponde U hiermoo van dionst to sun, token ik,
namons hot bostuur

Rool Hoff.
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Verbonden Nederlandse Studen ten Ze ilverenigingen
NESTOR

AKTIVITEI1’ENKALENDER

loidon, 28—7—85

Geachte loden,

Woensdaq 18 sept.

Konpetitie

Zatordag 21 sept.

Fietstocht of Roornond

Woonsdog 25 sept.

Freestyle kanpioellschapperl

Hieronder vindon jullie eon stukje tor werring van nieuwo NESTOR bestuursloden.

Zoterdag 28 sept.

We verzoeken juflio on dit stukje to publicoron in een lodonblad of andorszins.

Zondag

29 sept.

+

barbeknooi

Surfweokend Ijsselmeor

Bij voorbaat dank,

Woensdaq

2 okt.

Kompetitie en evt. wodstrijdles voor TH kanpioenschappen

vriondolijko groeten

Zatordag

5 okt.

T.H. kampioonschapperl

Nanons Nestor,

Woonsdag

9 okt.

Loodsniddaq

Zaterdag 12 okt.
Zondag

NESTOR BESTUUESIJ2DEN GEVRAAGD
VNSZ NES’rOR is do Voreniging van Noderlandse Studonton Zoilvorenigingen.
Nostor ko~rdineort ale ovorkoepolond orgaan do aktivitoiton van do
aangosloton voronigingon en bohartigt hun bolangen naa buiton.
~ zijn f6 studonton soil— en surfverenigingen aangosloton.
Do zotolplaats van hot Nestorbostuur rouloort en hoof t al in Utrocht,
)olSt, Wagoningen, Rottordan gosoton en zit nu in Loiden.
Do aktivitoiten van Nostor hangon vooral a! van vat do bostuorsiedon
or self van oaken.
Hot bostrn,r sit in principe twee jaar.
Do belangrijksto aktivitoiten van Noator zijn:
— do wodstrijd1~londer van hot teamzoilon verzorgen on ko~rdinoron
— kontakt ondorhoudon not do Noderlandso Studonton Sportstichting
(NSCS) en do oportradon (do OSSO’s)
— kontakt not do voronigingon ondorhouden on inspolen op vat or leoft
door hot uitbrengen van do Soinlamp, hot houdon van thena_avonden
en lodenvorgederingen.
— hot bozookon en ovaluoron van toaiazoilwodstrijden
—hot bijhouden van do lodonhijot
— hot or8anisoron van hot nationaal trainingswoekond
— en nog eon aantal lopondo on zich voordoondo zaicen

13 okt.

Surfweekend Veerso floor (Bungalow)

Woensdaq 16 okt.

Laatste Konpetitiedag

Woonsdag 23 okt.

Afsluiting woonsdagmiddagaktivitoiten

Infornatie/aanmelden:
Coon Konings of Roud Erckens
Do woonsdagmiddagaktiviteiten vangon cm 16.00 our san en duren
tot 18.00

—

19.00 our.

Orizo tweo mar zitton or in oktober op on we zijn duo op seek naar
niouwo bostuursledon.
Rob jo introsso, of vii je vat moor woton over Nostor, bol one dan.
071—125654
Ward lascing
071—125654
Jot Koopsans
07 1—767701
San don Otter
071—720 186
Annomarijko ton Thije
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,

Een half bestuursjaar ligt alveer achter ons. Verdulleme als het niet
waaris, langzaam begin ik te geloven dat wij de eerste oogsz van onze
inspanningen, gaan binnenhalen.

Mu zuit U alien zich ( natuurlijk ) afvrage~ waarom deze optimistisehe
woorden, a±komstig van jemand die voor een lang jaar aan de voorzitters
ketting geketend sit.
Mu dan, vanwege de volgende vier redenen
• Uno

Dit jaar was de “Intro”—belangsteliing, (spitst Uw oren I)
groat. Een dertigtal geinteresseerden zetten hun poot op de
Okawa—monsterrol. Dit ondanks de geringe opkomst gedurende totaie
“Intro—inarkt” voor eerste jaars
Okawa heeft dun de toekomst
Niemand wild~ inij geloven, maar ik heb ze gezien, de eerste
“Snips” vlogen richting Okawa—kas. Een Jazzie—kaiak komt er

0

t~

awa

aan Peter
I Dankzij
de inspanningen
velen
en niet in
van
en Gert
kwam er een van
gedegen
werkaktie
tot geringe
stand. matedie
De b.v. “bankroet”draait op voile toeren.
•Trio

Met concept voor een didactische doordachte en pedagogisch
getmdeerde opvang van aspirant kanoers ligt vast.
Niddeis een vijftal basistrainingsavonden/iniddagefl worden hen de
beginselen van het kajakvaren bijgebracht.

-

Door&at we integenstelling tot het vorige spizoen weer de beschik—
king hebben over eon grote plan water in het zwcmbad, (dun meer
kano’s in het water) plus een half uur extra trainingstijd, hopen
wij, het voltaJ.lige bestuur, op een stoxuiloop van Okawanen richting
hrt zwembad.
Getracht wordt in het najaar eon tweetai E.H.B.O. cursussen te
niseren ( huip bij drenkelingen en reanimatie ).
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In het vroege voorjaar van’86 is een “kader” wildwater weekend gepland
in de Ardennen. O.l.v. eon ervaren kanoer/instructeur wordt gepoogd
de i.W.—technieken te verbeteren en de kennis van het wiid—water
varen op te
•Quatre

Gezien de positieve reacties, gehoord geduxende de eerste
helft van het kano—seizoen, wor en de woensdagavondfestivitei—
ten wegens succes geprolongeerd I Kees
cc. staan garant voor do
kwaliteit !
.
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1k hoop, en met mij hot volt
half jaar weer op een ieders

l
to

‘i

~Ø4l(dat “ii het komende
en4’ndersteuning mogen rekenen
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Bm’en CJ~deGr*nst

~Jj,,~4aa

pizzeria

foto frank

[a. grottcL
azzuhtL

Voor a! uw

• echte itaiiaanse keuken
• originele specialiteiten

foto -werk!!

• levende muziek
• ook gerechten die niet op de
kaart staan kunnen worden
gevraagd
dommelstr.
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Elckerlycklaan 99
Eindhoven
telefoon: 040-416668
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0.11. V. Gratis klantenkaart 10% extra korting
na (1000 kopieen 100 gratis)
De klantkaart is niet persoonlijk

Mogelijkheden:
Vergroten
Verkleinen
NIEtJW:
Thernijsch inbinden
Sorteren
dlv. k’leuren afdruklcen
Overhead sheets kopleeren
Dubbelzijeijg
kopieeren
Briefpapier
kopieeren
Etiketten
kopieeren
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HORIZONTAAt:

Perfect gehed van letten. maar on!1teet? Net!!
9 Otsetchlbare lit can ian do Neder
Iazd,eeejuljvcr lenig legtvdt
ID Knutsdls tasssengesldd dod van mar
di
II Weinig voortvazolsd tuinperk soon do
naltur
12 Familielid in sponwlikd ala bepiler
van do zoultniad
13 Jant daaid000 hot blood met role
snelbdd?? Er xii teen blood in!!
13 War bet bOOM van 21 is hot ii eon
hoofdbedekking
19 Op papier germ touwije van openge
warkie nofl!
20 lIt bled u eon tool in opvallend gerhate
,angacrobatiek
21 Dudn gehuid. ala men hoe boeteleleed
aantrekl...~!
26 Schdkundigr verbindlng soot u op die
manSe, in kleurgevai
2? Vetttrekl tie’s. mar hil nil bet loch
visa tie’ vergoten nm?!
28 In nrlanaell sevaanliik, soot eon
kunuiclsilder?!
29 NOpI petI oan bet Isoord in eon
Zweedae slid IC Islet den
~O Dccl vat planielichiati met eels plait
boksent en eon in do uk
71 Deroerd Ott eon buss in becilsaItland
it bcsch,ijseni

VERTICAAt.:
2
3

soortvanereposa...?!?
Tesenwerking in koball, achier do lii’
liaanse slid
4 Kom op met do rommel. men dient or
do tenet into bergen!
5 Vol sour am beachutte tealielsiof
6 Len groetyonchilltacl alt mogcuijkheid
On, sannen tint alt IC ashen??
7 Dint soar godin en torenkraai edt
toot
8 Do tnpagewiile vechoging islet van be
tokeslisom ret ski Ic sonnet
13 Vogel die op bet vootbalvold do on
spoctieveliltl uilhatgt?!?
IS Wbt or tiles van. mair getanlikie djt
otibijt met dep....it!
6 Frine plaits die slaapplaats is gewor
den?
I? Voor bet gewat eon doe in ties koense
rondo valuha
‘8 Van Sparta do becipiatta met trIsect
vecloop
22 Wit op tie macItt komt zoo ix, vergdhi
kctdeIraPdcbaaaZiit...l~
23 Net eels ring lumen twIe indent ringet
24 Alt es, noble’ de ntchitpiegel trio
25 Konehg maket van acker texileIweef
tel
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Canadese kano’s worden gebouwd door
Visserslraat 180
5612 BT Eindhoven

040438900

KANO SPORT
Ontwerp, fabrikage, verkoop en verhuur van kano’s en kanosportultrustingen.
Wlldwaterkanokursussen voor beginners en gevorderden.
P.O. Box 8522, 5805 KM Eindboven NL tel. 04904-3580

VOORDELIG-E VERZE1~RINGEN
* * ***** * * * ** **** * * *

-STUDENTEN

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

-KAMERVERZEKERINGEN

-BEISVERZEKERIN3EN
NET

ADRES:

NK8.KCRTWEG
Renipleeg coo’ de eof~ed~e gfla-ens her larbock/e en/of We onde.’staandt agenda.

To er/sm.:

72 okt Vlentromentocht. Dordrecht
26 okt. Mo!entocht, Wae!re

37,8- I sept Zeelandtochten. geweit West.
37,8- I sept. mt. Grachtentochten,
Amstetdam
37/8- 7 sept. Marentoch ten, Groningen
B sept. Fotopuzn!tocht, We R’jp.
7- 8 sept~ Betrouwbaa,heldstocht, We
Keep
7. 8 sept. Keoae!st,eektocbt, SteWskenaal
75 sept. Knoesteatocht. Schapen
75 sept. NIen/Maeseocht, NI/megen
15 sept. Velllngslotenrocht, Vlaar
dlnger,
27-22 sept. NKD-Hen’srkan,p, Roemwnd
29 sept. Veluweme,ethon, Ape/down
28-29 sept. Dommeltcchten, 6/nc/boron
5 c/ct. NKB-Programmerergadering
7986
73 c/ct Snerttccht, Hoot,,

J.A.C. van der KROON
yE RZE KER ING SADV ISEU B
NORENGURCHSTRAAT 25
5622KN EINDHOVEN

TELEFOON 040-443358
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Wlldweter:
27 cIa
14-15 sept
27 sept.
22 sept.

Molenmerethon. Wee/re
Slalom Comma!
Slalom 6/tel/np
Slalom Domn,el

Marathon:
74.15 sept.
28 sept
29 sept.
6 okt.

Guden-A. Jut/and
Triethlon. Winsum
Zesu,en Zwevegem
Wydekoprece, N/C K2,
Amsterdam
13 c/ct N/C K4, We RI/p
79 okt. Triathlon. Hearten,

Polo:
24-25 aug. Int. Po/otoernool. Amster
dam.

1~)

LeVC

2
Na 10 km. sat de afvaart door een mooie Ardense ailei erop~.

Op een mooie , regenachtige dag in juni, reden een drietal W.W.—
Freaks riehting de Ardennen.
Met trio sal hier kort aan U geintroducceerd worden: John, die een
oogje heeft laten vallen op een Philips—dochter in Zwolle, je moet
maar lef hebben I
Paul, een goedgelovig stil type, die momenteel het
Noite—schip
op de klippen drijft.
Ruud, een ontzettende sohreeuwlelijk, loopt nog in een trapoelsak
net een loily in zijn mona, op school rond.

(

In een blauwe bolide werd richting i4aastricht gereden, de avond en
de nacht van zaterdag op zondag, zouden aldaar doorgebraeht worden.
Na de interieurs van diverse kroegen bekeken te hebben, werd in al-’
le stilte huiswaarts gekeerd.
de maakten het die avond niet te laat, omdat we de volgende ochtema
met de kippen van stok wilde gaan. Bchter doordat John veren spaart
kwao het daar niet van.
Ben halve dag achter op het schema, werd dan toch de Boven—Amblbve
bereikt. Gestard werd in het dorpje Montenau en gefinished in
Ligneuville. Be trapkar van Paul was achetr in de auto gegooid.
We hadden hem wija gemaakt, dat het slingerweggetje langs het rivier
tje so goed ala visit was. Ben uur na vertrek kwam hij aanzeilen,
haren rechtop, handen en gezicht onder de kettingolie en met een
ontzettend verwilderde bilk in zijn ogen, het bleek dan cok ~el dat
bergen verzet had “ ( sehijnbaar een wielers uitdrukking ).
Niet veel later stapten we in onze kanoa. Het bleek al snel dat
het riviertje ecu behoorlijk venal had. Be waterstand was door de
vele regen in die periode, flunk gestegen. Het stroowde dus beh oar—
lijk hard.
Met eerste deel van de afvaart verliep redelijk gemakkelijk, bij een
klein waj.sje werd wat gespeeld. Het tweede traject werd gekenmerkt
door vale stuwtjes en flitsend atraomversnellingen, die alien be—
vaarbaar waren. John was op een gegeven moment helemaaJ. in de Bomei
vroeger heette dit nog “ bonen ‘ ), zijdelings draaiend op zijn
kop kwam hij een stuit afdenderen, met een los spatzeil, peddel inde
taken, deed hij ons versteld staan van de trues uit zijn goochel—
doos.

Be conclusie luidt dan ook “ een echte Owaka—River
Be terugreis verliep voorspoedig, uitgezonderd een klein incidentje
doordat een “ halve zool “ ( Cltrechtse uitdrukking ) zonder de
vereiste papieren perse autootje wilde rijden en daarbij bijna het
gevaarte in een rivier deed belanden, maar ach..., een aquarium
in je auto is ook nooit weg gegooid geld, of wel soms ?
Groetjes

Ben Philips—zwager, een Bananen—bokser en de
schrijver dezes.
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Van onze correspondent in
kuala luxnpur,
Woeste en woedende Okawaner
maken momenteel ~aagt op B.
de Haes. Voorsien van vend
arli3k ogende peddels stro~
en zi3 momentee]. de plaatse
lijke oerwouden af.
Het sebijat dat deze met u
iteterven bekend staande h
oto sapien, Bet, In ecu bi
i~ kenners ale niets ontzl.
end en waarheidonthuflend
bekend staand kanoblad, di
verse kanoers door het eli
jk heeft gehaald. Aldus cc
a telex uit de metropool S
indhoven.
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Ter overname aangeboden wegens verblijf
in het buitenland, de rubriek
VAN HORE ZEGGE

ml.

Bet de Haes, Timbaektoestr. 345790
Poatbox 1
Kuala Lumpur.

Gevraagd:
Voor bet opluisteren van onze cultureJ.e
bonwavonden zijn wij, de materiasloonimis—
sic, op soak naar een geslepsi slijpscbi3i.
Ook zoeken wij nog een loepsuiveficliukende
miles overstecamende geluidsbak, ook wel
radio genoemd.
Hebjij. of weet jij iemand die eea van
beide apparaten in aija bezit heeft, wil
je dan ecu van onderstaande personen
hiervan op de hoogte steflen.
Marion, Marcel, Reinoud.
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Saze3. ,l—9—’85
lCUhrort ‘Sankt-PRuluB’
;.çawao bahn 398
Wan’de kano vrlenden en vriendlnnen,

efl eenna~U mi~ uit do douche x~belt.Het tota~l santal tel~focntjs

van Pcter schat 1k op 20.waarvan 15 op e)n afschuweli~c moment.
Peter,BEDf~t~KT.Je krljgt do speclale groeten van onze Prins.

Na aen ochtend vol met verrnoeiende therapeutische gesprekken in

Waar do telefoontjes Over gingen was ook no~ on to huilen

een gezeli1~ kamcrtje zlt 1k hier in eon isoleercel eon briefje

Of we wl].den werken.fllj do

to tikken.Ir l1j~t wel getikt on ook dat nog to doen maar het

Wel eon louke pub maar hot werken was zodanig dat zowel Ruud ale

bestuur durfde niet te vertellen hoe 1k hier ten beland ,vandaar

eon door OICAWA ingehuurde student twee dagen met rugpijn en

fat 1k hot zeif maar doe.Laat 1k maur meteen vertellen waarom

andere klachten hebben rondgelopon.Om over mezelf maar te zwijgen.

1~c flu steeds met Zkh. Prlns Bernhard loop to wandelen.Ik ben ni.

Van iCeos en Sjaak heb it nooit meer vat gehoord.Ook au

net ale hem overspatnen.Ja ja,0VERSPANNENflWaP~rVafl1 •del,van het

klachten hebben.Diegenen die do drandhekken hebben hed1~r.~ iullen

volgende.

zoker ~een klachten hebben.Of do panorama was saai of or stond niks

De meoste loden weten dat or do afgelopen w~ken is gewerkt door
OKAWA.Aangezien 1k hover lul dan noe~n .werd bet mlj al anal toveel

pub en

biJ enkele hekicon.

sullen wel

in d~ krant sullen do enigste ~c1achtefl zljn geweest.
lemand die noolt hdeft goklaagd was Marcel Saly,een nisuw lid,

maar steeds weer incest 1k werken.Voordat b van £—hoog afsprong

die 1k bij THETA hot weggekocht.Nog goon conributle botaalt maar

heeft

wel workon.En hoe

een vrlend m1~ hier naar toe gezondefl.Wat isedan zoal

gewarkt,zuhlen jullie je afvragen.Dat zal 1k flu opsommen.We hebben
de intro blj het sportoentrum meegemaakt.Een zoer goslaagde dag
voor OKAWA ,vooral am

we nog loden or aafl overhouden ook.Aafl

zondermeer klasso~endat terwijl hlj Zondag

ochtend van 4.00—7.OOu. hoeft gewerict om mij to onlaetenscheelt
mij twee weken her in Hazel.
Bij mijn terug komst in Eindhovon(omstreeks

20—lO-’85) is or

Rued zal bet in leder geval niet liggen als dat niet lukt.Hij heoft

heel sissohien door twee OKPWA loden gowerkt blj do bourgondisohe

op vreemde wljze enkele dames lid proberen te maken.Xnap work Ruud

dagen(lots voor Re1nout~

Voor doze dag waren enkelo loden echter al zeor aktlef geweest

advies van de osygiator (oh ) heb gekregen on me aen to sluiten

lu

hebben nl.neegeholpen onze eerste werkaktie tot eon succes—

.1k zal dat niot moei~ken omdat 1k hot

buj de orde der passievelingen ,storker nog,rnen raa&t m1j~n to

voile aktie to naken,iets dat helaas niet helomaal is geiukt en

gaan:surfen en nooit meer te workon voor oxawp..Het aerate is reeds

dat ondanks hot work van Marcel,die op NIki Lauda achtige wijze

gobeurd en blijft gobeuren blj WETH,het laatste sal ook gebouren.

heel Woensei onveihig heeft gemaakt.ResUltaat

250 opgehangen

posters en dit keor goon doden.
Van al doze kiusjes

ben 1k nog niet ovorspannen geraakt.

Goob nee.dat koot vooral door onze penningmeester.Wat hij hoeft

Tar afolulting vii 1k diegonen die voor OXAWA hun handen uit do
mouwen wlJ.den steken

onorm bodanken voor hun inzet.flasse.Laten

we hopen dat or nog ann wordt vordiend,na aftrek van d~ declaration
en dan inetname die v/d keaton van dit godwongen vorblljf hier.

gepresteerd is wa~,nzinnig.Vier ma~l bollon tijdensde ma’ ltijd dun
vier rnaal eon koude hap.Tweez~al mij tilt bed gebelt(om 8.00 uur
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f}roeton van G.C.V.
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HIT? VCLGT SEN STUEJE VAN SEN NIEUW LID OVER DR DGN~IELT0CHT

Salle allemaal
Zaterdag 14 sept. was het dan no ver
eon Dommeitochtvan
Borkel naar Waalre on kennis te maken net Ckawa en hot kano—
on zeif.
fond 10 uur was iedere deelnemer bij do beds gearriveerd
en konden de boten en peddeis op de oto’s geladen worden; na
eon kopje koffie met koek gingen we via Riethoven,waar een
trailer met kano’s stond to wachten,naar bet beginpunt van
de tocht.
Hier zocht iedereen een kano en een peddel uit en lieten
we ons in do kano’s zakken
het moment van vertrek was aan—
gebrokenW.
En daar gingen we dan,eerst wat onwennig voor dogene die
bet voor bet eerst gingen (eerlijk gezecht vlsi het tech wel
togen om recht op de stroom te blijven en niet steeds links
en rechts tegon de oever geplakt te zitten),nlaar eon poosie
later ging het al een stuk beter.
Na ruin oem uur gopeddeld te hobben arriveerden we bij do
Venborgso molen,waar we iots wilden gaan drinken,maar helaas
toen able boten op de kant gotrokken waren hoorden we dat
de stuw gosboton werd tot half vier en we 6±’ tot die tijd
moesten wachten tot hot waterpeil weor hoog genoeg was 6±’
meteon verder moesten gaan. Er word tot hot laatste bosloton
do kano’s worden wwer in hot water gelogd en we peddelde
verdor...dachten we,want hot waterniveau was no laag dat do
kano’s op het zand lagon in do plaats van in het water.
Gelukkig was dat alloen viak bij do molen on eon paar motor
verdor kondon wo rustig doorpeddolon,wat we dus ook doden
tot... . Op die plaats was ml. eon rustpauze ingelast on do
inwendigo nens to versterken met stokbrood met huzarensalade
en soop waar we weer warm van wordon want hot was intusson
vrij koud gowordon. Indo tussontijd keken we naar eon groo—
pjo kanoërs dat aan hot spebevaren was bij do stuw; Ruud on
Paul konden de verloiding niet woorstaan on doden ook evon
moe (do patsors,rod.).
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fond kwart voor vier gingen we veer verder
in êêfl ruk
naar de Volmolen met abs oponthoud eon klein watervallotje
en eon gr000je verkenners dat do Dommel overstak middels ceo
tony dat over do Dommel gospannen was.
Bij do Volmobom aangekomen gingen do liefhobbers flog vat
cofenen in do stroming; de rest ging zich onkledon en een
aantal ging nog wat drinken in hot caf~!
fond eon uur of zeven arriveerden Ye veer bij de loods,de
spullen wordon opgeborgen en er word afgesproken dat degone
die nm hadden bij Paul pizza’s kondon gaan eten (bekkor).
Daar ~ordon tevens dia’s gedraaid en plakboeken getoond
van wildwator—vakanties in Frankrijk,van do zwersbadtrainin—
gon en van oen Nottunus—Night on tot besluit van de avond
Zijn we met een paar man uitgegaan in Eindhoven.
Al met al eon geslaagdo oenigzins vermoeiende maar heel
gezelligo dag. Hopolijk volgen or nog vole no!

AQUATHLON
Do dag van di jaarlijkso krachtmoting tusson ?ieth en
Okawa was oindolijk eons aangebroken. Na eon week of acht in
tramningskampon (o.a. in Zuid.4’rankrijk en Itai~) te hobben
doorbracht stondon do loden al trappelend klaar on do loden
van Weth oon kopie kleinor to ruaken.
Hot eorste ondordeol,het “boson” op eon surfplank werd on—
danks do tegonworking van onze voorzittor,ovortuigond door
Okawa govsonnon. 1—0 dus. Ret volgondo ondordoel,monsen stape—
len op oen surfplank,word dankzij hot ongeldig vorklaron van
hot Okawa resultaat (5 porsonen) gowonnon door tEoth. 1_i.
Hot bmnnonbandengovocht word niot al to ovortuigend gewonnon
door ~Veth. 1—2. VIat was dat wator toch koud. Met touwtrokken,
gozoton in kano’s word natuurlijk door Okawianon in hun voor—
dool beslist (2—2). Hot ponalty—schioton vanaf eon surfplank
bleek oon bijna on1golijke opgave,alleen Roy slaagdo erin
oen doolpunt voor onne veroniging te makon. 3—2 dus.
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Kanolooen,00n zeor ineffici~nte manior van voortbewegen,word
hot best be’noorst door do woth—erties zodat de eindstand 3—3.
werd. Goon paniek,alles was ingekalkuleord,de winnaar zou do—
gene ;vorden die hot sneist twee flosson antivries Cook wel
nodig na dat ijskoude wator)goloedigd hadden.
Doze barrage word gewonnen door ‘lfeth,zodat do stelling dat
roth slechts een ondorvereniging van Nargileh is nog eons be—
vestigd werd.
Do hoofdprijs,oen ioo% zilveron ommer met inskriptie,werd
tot slot uitgereikt zodat hiormee hot sportiove godeolto van
do avond besloten word.
Do avond word nog even voortgezet bij Paul Cons niouwo
olubhuis?rod.). Hot grootsto deel van do tijd word besteed
aan bet vororberon van do tomaton—groonte—kippesoop met hal—
lotjes en stukjea hip on do pannokoekon klaargomaakt door de
keukonprinoosjos Paul en Jurgon. Hot onigo vreendo aan do
tannokookon was hot voolvuldig voorkomen van vroomde voorwor—
pen zoals dekseltjes eto. in doze en bet ongelijke verdelon
van de korson.
Hot is oon heel gozollige avond geworden die zo snel no—
golijk horhaald nag worden.
P.S. Paul,hartolijk dank voor hot ter boschikking stollen
van hot “Pannokookenhuis”.
Marcel

Hfl SPIJT eNS, H~r SPIJT ONS HEEL ZEER,
HET SPIJT OtIS, dat we voor hot redaktiewerk goen tijd fleer
hebbon, want
HET WAS HEEL LEUKHHHHH!
Daarom vragen wij (speciaal bij do nieuwo ledon, die jets
voor hun kanokiub willen doen) nieuw ~EDAKTIE.
TAAKOMSGHRIJVING
— kopei
vorzamelon
— dit
eens in do 2 maan—
den publiceren
— in
samenwerking met de
.1
WETi! redaktie
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In vortand met do vorworkingssnolheid uwor redaktie van c~mmige
onleosbaro ingezonder. stukken,r.asonterefl we flu me; enige vor—
traging: ZATERDAG ‘Ic Tour d’J~mstordan”
Toen de serste vagols,vorschrikt door de aankonst van OKAVJA
do vorigo nacht,voorzichtig bogonnon to fluiton kwan or levon
in ons kampomont. Struikelond over do bierfiesson,die herinnor—
den ean oon wooligo naoht,klom Qert als oorste uit do tent voor
one rovèille. Na hot slakon van eon hartverschourondo oogir:g tot
oen Tarzan—kreot,klommon de moosto van ons cit pure ellendo naar
cit do tent. Eon groto pan not water word opgezot,on na hot in—
plemanteror. van twoo thoezakjos werd doze tot thoopot vorhovon.
Do kanploiding deed or ooht van allos nan on do thee smakolijk
to makon;or word zolfs canpinggras aan hot theewator toogovoogd!
Maargoed do bedooling was bcurgondisch on dun good.
Na dit ontbijt wat al not al rodolijk goslaagd was wordon do
oorste voorboroidingon getroffon voor onzo Tour d’Anstordam. Do
kano’s wordon geteld,do Inenson wordon gotold....tot zovor klopto
hot. Maer toon gingon we do poddols tollor.! Onvoorstelbaar oi—
gonlijk maar or block or één to woinig te zijn. Koos,de meost
aktiovo van ons die morgon,ondornan netoon aktio on ondorzocht
waar we or êên konden huron. Na hot vindon van eon adros zouden
we or not do Dyano van Peter wel even hoonrijden. Na kilomotors
tooron door do woudon in do buurt van do Eosbaan blokon er trap—
jos in onzo wog to zjtton! Jawol oohte trappon,je woot wol,not
van die tredon. En hot wemelde on ons hoon van monson die op do
wog liopon. “Godvor” zoi Marion (waar moot dat hoon,als ~ên van
do weinigo dames die we hobbon ook al zulk oen onbohouwon taal—
gobruik heeft?,rod.),”godvor,wo zitten hior op oon wandolpad.
Too Potor,rij alsjoblieft niot so hard.” En indordaad 80 was
tooh wel wat veel op doze bochtigo weg. Voor hij good en vol had
afgoromd rodon we plotsoling eon oponlucht—auditoriun Cvo).gons
Romoins modol) binnon. Twoo oudo nonsjos die gezapig in eon
vroog voorjaarszonnotjo van do vogoltjos zaten to gonioton,vor—
loron bijna hun kunstgobit toen wij binnen kwamon schouron. (In
eon MANE!!) “Enol torug,konop Peter andors hobbon we dadeljjk
eon duo—hartinfarct op ons goweten.” Mot vliogondo vaart vorlio—
ton we achtorwaards hot oudo stadion.
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Twee uur lacer stondon we godzijdank met geleende peddel,de
h~:ft van je mensen en de kano’ s aCm de gntcht cc de tweede groe~
te wachten. We besloten caze wachttijd gezond en stortief te be—
steden all we gingen dearom on en fleer lopen near een nabi~e kof—
fieshop voor piza’ s,hcmburgers,hntdcg’ a, frikandellen en ja let
c~.
en 70cr cer “broodje gezord”. VeeJ~ te wroeg kwam do rest van
de groep,en terwijl de hamburgers nug soar h~ogsters’tt or acm
tlende vertoerd waren begonnen vie can onze toer de ~i0UR.
::a 300 net Cr 1~anoii kregen we one e~rst onent gheidje over die
mite. Dc grachten bleken daar namelijk z6 groat dat we &n naar
links ~n tear r~chts konden. Maar Helena bleek (oak later) een
gted leideter en gaf de verstandige dccrsiag. Glue clubkoers
nocht niet links,aaar rcoest rechts zijn. We kancden door cen Ver—
bluffet~d moos. A’dan,namelijk hot A’dam van de geveitjes,de v/con—
boten,de Munt en flog voel en veel seer. Na verloop van tijd hield
Sort hat voor gezien en bond,ook tot ens genoegen averigens,een
doek em z’n kap. i!et was wel even wemnen,zo’n sjeik in je groep.
Gert had er overigens wel succes mee,went toer. hij bij twee men—
Sen zonnend op eer, woonboot kraaide:”YOUr town is beautifull and
your people are iovely,but that sun is making me damued thirsty!”
werd je belcond met eec. Lies bier. Zo zie je maar!
Do aftocht na eon gesleagde kanotocht bleek gelukkig sadler
te gaan dan de &ankomst. In nottme waren we weer terug op do cam—
ing. Op de douches hingen bordjes aangebracht door het camping—
personeel :“Doucheo van 18.00 tot 20.00 gereserveerd voor OKAWA”.
Van dit vauzelfaprekende we rrecht niaskien we dankbaar gebruik.
Toen iedereer. weer citrc~entjesfris was zochten we de tram-op on
richting city to gear..
flier ntstond de tweede kleine onenigheid (lees scbreeuwende
ruzie) van deze dag
welk restaurant zou het worden? we besloten
wear een gezellige Griek aan een zijstraatje wan de Regulierdwars
stnat. Be helft van de groep,waaronder ik,dook uLt puur enthou—
siasne op eer. k-id tafeltje,dat bijma b’aiter. stond. Jamn.er dat we
do rest van de avond or do tocht matell! Ret eten bleak net als
bet cnttijt van die dag bourgondisch,en de wi~n stroonde rijke—
li~k. Het was echt een ~eerli~k huiswi~ntje dat er,afgezien van
sc~aas,best wezen nccht. Waarom er “Chateau du Migraine” op het
ka:netje stnd zouden we pas later die avond cntdekken.

Na het eten werdoa we (ze,red.) door Reinc’~t (mij,red.) t~—
taal nun gezeurd want hij (ik, red.) ncest en zoc near het eldse
P1cm. Cndanks dcc ~e. • .er niets inzagea sijn we. • .uit medelijden
toot raar even naegegaan an het h-leek wonder boyce wonder took
beregezeilig da~. Teen de teeperatuur onder die van hot bier be—
gon te zakker verplaatstet we onme zitting or advies van de veer—
zitter naar dlscot&ca Odecn. Be disko stoNe do verwende kano—
freaks coaLer vocr grcte raadsele. Ooit had men de geluidsinstal—
latie van eon vslwassen disko aangelegd,n’aar a; de eon of andere
n-anier was men de verlichting vergeten aan te leggen. Pit gaf
echter vol eon 1910—sfeertje aan het geheel,wat op nick wal sac—
gig was.
Dc dag eindigde teaslotte met eon “race tegen de kick” welke
grcop het eerst per taxi -op de canping terugkwam. Be eerste zraep
redde dit echter niet voor 4-5 ‘a ochtens. Bravo,CKAWA!!
—fleinout—

MAO 1K EVEN?
OM VOOR HE’P NIEUWE SEIZOEN BE NATUURLIJK OVERWELDIGENDE OPKOMST
IN GOEDE BANEN TE LEIDEN EVEN ~ VOLGENDE
—BE TRAINING OP RET KANAAL IS NOG ALTIJD OP WOENSBAS VAN 19.00 3
-

TOT 21.Ou U.

—MIT INGANG 1/MI 30 SEPTEMBER MOGEN WE IN EEN BeRT ZWEN3AE TRA:: NEN,NA≥-IY;LIJK BE TOm[~L~EEP.
ZWENBADTRAINING IS VAN 22.00 U TOT 23.30 U OP MAANDAG.
—TENSLOTTE KUN JE BE BENODIGDE SPIERBALLEN KWEKEN TIJDENS BE
OONDITIITRAINING IN BE SPORTHAL OP MAANDAG VAN 18.30 U TOT
20.00 U.
—AANGEZIEN OKAWA NOG ALTIJD EEN STUDENTENSPORTVERENIGING IS WOR—
DEN JULLIE GEACHT IN RET BEZIT VAN EEN SPORTKAART TE ZIJN!
TOT ZIENS OP EEN VAN BE TRAININGEN OF AKTIVITEITEN,
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ACTIVITEITEN

-laJ ..a r: weukeraien

ACTIVITEITEN OKAWA

Najaar: weekenden.

Jat bet weekend van 7,9 september naar Sr’ig’~e niet is

WILO—WATER
7, 8 september

Bruggo, brandingkano~n; echtor oak kanodn door de grachtcn
van Bruggel
aangezien onze Belgische gastheren zeif flog niot
weten of ze dan hot weekend voor ons kunnen ver—
zorgen, is doze datum op dit moment nag niet ze;er.

28, 29 september

Ardonnen, do warche, kiasse 2, zo ongeveer do enige
mogel~jkheid cm in hot najaar nog in wild—water
to kanoen, is doze door do Ljelgische Kanobond
georganiseerde activitoit. In dit weekend worth
nl. eon sluis in do Warche speciaal hiervoor
geopend. Er zun dan aok wedstrgden.

19, 20 oktober

Ardennen, gecombineerdo klim—kano—weekend semen met do
alpinistenvereniging ESAC. W!j leren ze kanoen,
0mm klimmen.
bu 1-lottan, Ban do Ourthe (1..) dichtbu do Ais,,u
(2 en 3—). Lienne (2 en 2+), Sam (2 en 3—).
VLAKWATER

7, 8 september

Brugge, door do grachten van E3rugge (evoneens branding—
-kanoen, zie boven).

dooraegaan —hoe sp~tig— zai iederecn endert’js~en wei
duideluk zfln. En her voigonde weekend naar do Ardonnen op
28, 29 september zal anders zEin. Vandaar deze brief.
Do Belgische wiidwarerr ~fly op de darche op 28 september
wear we nan deal zouden lower., is niet zoais we gedacht
haddon en tangezien we, Zn hot niet doorgaan van Orug~a,
tech graag nog ear. keer wili~n brandingkana$n, zullen we
dat weekend near de Nooruzee gaan.
Op zatordag 28 september gaun we eerst in do ~iesbosch
kano~n; ‘s zondags 29 september gear. we den brandingkano3ri
b~j Katwuk. geassisteerd door leden van do Leidse Kanover—
eniging Levitas. Overnachting op eon camping arm do rand
van do Biesbosch, in trekkershutten. Mogeluk wordt uitge—
weken naar,het weekend van 5, 6 oktober. Kosten ~ f 40,—
10cr wet hot wiidwater—kano~n betreft is er eileroerst
bet weekend 19, 20 oktobor tesamon met do alpinistenver—
eniging ESAC. E4n dag klimmen wu longs do steile wanden
onder biding van ESAC on do andere dog kanogn zu onder
leiding van one. Er is ean beperkt eantal p].aatsen beschik
baar. Kosten ~ f 65.—.
Vorder is hot plan om zaker nog ~n weekend near do Arde
nen to caan. Daar dit in do herfst afhankeiuk is van do
regen. is bier goon datum voor vaatgeetold. Ale hot eon pa
dagen aol-ncr olkaar funk gerogend hoeft, zullen we dat
weekend ems gaan. uat initiatief ligt o.e. b~j Julie zeif
en natuurUjk kunnen or dan bu zo’n pbotseling weekend mono
namat zitten, wear doarvoor begrip.
Wil Jo moo op bet weekend van 28, 29 september (Biasbose
brondingKano~sn ovt. 5.6 okt.) on/of op 19,- 20 oktober
met ESAC, goof Jo dan op tud op bu mu, (eec van Noek
452949.
P.S. i<osten uiceraard onder voorbehoud.
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Eindhovense Studenten Kanovereniging

ACTIVITEX YEN OKAWA
Najaar: kleine activiteiten (woensdagmiddag ed.)
Ledenji jet Okawa

ad. 1—3—’BS

WILD—WATER
4 september
16 oktober
30 oktober

Stortbak Volmolen

VLAKbIATER
14 september
18 september
2 oktober

“Dommeltocht” aansluitend op de intro.
Dommel tussmde TM. en Son door het mooie Dommeldal bli
Nuenen.
- - Kleine uommel en Sterkelee AA lange kasteel Heeze, door
moote Brabantse natuur.
SPECIALS

21 augustus
11 september

Intro voor do eerstejaars
Acquathion. i.s.m.weth. De jaar1~jkse wedstr~jd tucson beide
watersportverenigingen wie rant het dit jaar?

25 september
5 oktober
midden december

ie C.K. van GICAWAILI
De langverwachte prestatie—tocht van Gert.
Eindhovense Studenten Sportweek voor teams; OKAWA moet
do vorig jaar. zo overtuigend gewonnen waterpolo—bokasi
verdedigen, en dit jeer zullen we oak eon serieuze greeji
andpre
near de’sportefl doen: de twee weken voor dit toernooi
gaan we na een strenge selectie in eon trainingskamp.
Verzin flu al klinkende teamnamon. zoals OKAwaanzin,
OKAWAT ?, etc.

Jurg~n Bartele
Tongelresestraa; 67
5613 DB 443841
Arjan Haijkers
zeelsteretr.207T
5652 EM 550031
Menk Hermans
Zeeleiteratraat 207X
5652 EM 550031
Kees van Hoek
Vestal 3k 35N
5611 CA 452949
Helena Koning
St.I,eonardusstr.27
5614 ED 115101
Paul Koop~an
Kruidenhof 30
5632 MD 429558
Marion Kenter
Loenderweg 260
5644 AD 124913
Peter Kreemers
‘0 Graveaandestr.75
5612 JP 455502
Patrick Limpene
Boutenslasfl 12
5615 CX 11’1635
Mark Mathijesen
Melkweg 38
5642 CD 816871
Ruud Nijst
v Veldelcestr.2 Nuenen 5671 VI) 832281
Mark van de Thatte
St Catharinastr 13Q
5611 JA 457066
John Settels
Zwaluwlaan 2 Son
5691 YG 04990—71856
Sjaak Spiertz
lirwntraat 135
5615 P0 526790
Paul Swinkele
Torenlaan 12
1261 GD Blaricum
Gert Visser
flaanostr 3985623 CL 432529
Marcel Theunissen
Peperstraat 9R
5612 MV 447307
Anja??????????????????????flV???fl?fl?????en verder??fl???
Reinout Wersehkoll

Boschdijk 372

5622 PB 437758

Elke 2e woensdag van do meand de verenigingsavond (telkens
door een wisselend twee—tal ieden georganiseerd):
11 sept (aansluitend op acquathion); g okt; 13 nov;
11 dec (goedheilig— of kerstmafl?)
Eind december

Afsluitend Weth—OKAWA feéstHL

0. L .Vrouwestraat 1
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Eindhoven

wij bouwenen verkopen inteniationaal
bekende tooT- en wildwaterkano’s
ontworpen door peter van stipdonk.
lsxnederlands karnpioen wudwatervaren

S

p

tevens leveren wij afle kanoaccessoires
wale peddels, spatzeilen. anoraks, neo
preen kledin9. imperials etc.
eveneens levnen wij diverse Icano’s
alsbouwpakket
bovendien organiseren wij, gedurende
de maanden juni. jtiii en au9ustus. kano
kursussen op wildwater in joegoslavie
en frardthjk
vraag vtijblijvend one
komplete folders aan of
Iaat U bij ons eens
deskundig voorlichten

~~jp-Ya~s

—

peter Van stipdonk
loostraat B
5641 js eindhoVen
0401812624

SdIeJfl9

P.Iv~te +

w~neg G4

ISIflt

“coot

kiwi

— ~nn~

GELDGEBREK?
BWS heipt je
aan een baantje.

AtLes

Aaat_ In kIeJt

voeIatw In

fihiaal:
hennan wairaven
veerdijk 58
1531 ma wonner
075/214955

repa rat te
en-koho’s
eu4pionken
ok poLyestete
talc
ELVECO B.V. (F.Couteaux en Zn)
GELDROPSEWEG 2-F. EINDHOVEN.
TEL. 040-116010
OPEN TEDERE DAG VAN 9 TOT 6 uur

~

Way hebben work vow halve en hole dagen,
avondwerk, weekendwerk enzovoorts.
Schnjf Jo in bij:

stichting BWS
studenten- uitzendbureau
J~F Kennedylaan 3 Eindhoven

ZATERDAGS TOT 4 UUR.
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