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• alle bekende merken surfboards- tandem- en
kinderboards—
rolsurfs
surf- kieding en schoelsel
accessoires
• aiie lnllchtingen over—
lessen verkoop en verhuur
• diverse watersportartikelen waaronder
zeilkledlng-laarzen en tralnlngs-apparatuur—
• de hockeysport-compleet van stick tot goal-
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mag Sen plank meenemen onder bepaajde voorwaarden
sag act de aanhanger rilden

1hz, de Sint Is veer in bet land,
en een nieuve redactie vorknipt de krant.
Tot flu toe twee jaren Jeroen,
die bet bet laatgte mar ook nog alleen mont doen.
Desalniettemin al die tljden,
een ~antje dat menig lid verblUde.
Snel even lezen,
hoe bet weekend in Zeeland of bij Beets is gevezen.
Maar dat niet alleen, ails ingestuurde copy,
kvasn in bet krantje ZU aan zij.
Dankwoorden schieten ons te kort,
vandaar dit fles3e Port.
Jeroen, hopelijk kun je hiervan genieten,
als Rob en Trans bun krantjes in elkaar nieten.
be andere laden,
worden natuurlijk niet verneden.
Alle verslaggevers doen goed werk,
Se vertellen de verhalen ann bun c].ubleden lizersterlc,
zodat die worden geport,
en bij de volgende activiteiten ock komen opgesnort,
Juflie moeten natuurlijk bl~jven scl,rjjven,
anders kan de redactie niet serviven.
Zowel wedstri$ ala freestyle en fun,
alles nag erin, door dik en dun.
Tot slot bests rner.sen,
willen wlj W~PH een windvol 1986 toe wensen.
Sint en Piet

Natulen Aiqemene Laden vrqadoring ESWV ‘WETH” d.d. 21—10—85
Van de Voorzittor

Iloi Allomaal!

RH vergadert
over SURF-rapport

1. Oponinq van do verqaderinq.
Aanwezig zijn 27 loden en eon donateur. brie loden hebbon iemand
qemachtiqd.
2. Wijziqing van de aqenda. DC agenda •wordt uitgebreid met de punten
2, 7, en 8.

Van de mensen die goon droogpak hebben is bet seizoen nu tach echt
ten einde

,

als je Diet uitkijkt bevries Jo flog. DC winter is in

voile gang en bet is misschien leak om eons eon ijssurf in elkaar
te knutselen, zodat Je toch kunt sutton as bet vriest.
In do aktiviteitenkalender vindt Jo ale dingen die voor do winter
gepland staan. Zoals je ziot zijn dat vooral aktiviteiten op sociaal
dan wel culinair terrein. Voor bet feest zfl iodoreen persoonlijk
uitgonodigd worden. kis JO or meet over wil weten bel dan Gert Visser
of Hem

?oetnoy.

Voor mensen die van tintolende vingers of eon glooionde borrol houden
kan ik vooral bet sutton met nieuwjaar aanbevelen.
ook in do winter zal or dos niet stilgozeten worden!
kan bet eind van dit praatje wil ik graag nog even uitweiden ovot
one onvolprezen redaktie. Jeroen hoeft eon goede basis gelegd. eerst
samen met Ed, later alleen en sal de niouwe redaktio ( Rob de Groot
en Frans schoren) do kneopjos van bet yak leren. Jeroen, ik hoop
dat zo hot net zo goed doen en ik won do niouwo tedaktie veol soccos
(on kopyHt

Tot

Liens,

~ae1 Hoff,
Vcorzitter.
Voor de mensen die hover goon lid meet van WETH willen sUn,
wil ik or OP wijzen dat opzegqing van hot hidmaatschap schrif—
telijk en wel voor 1 jarmari 1986 diont te gobeuren.
Indien niet voor doze datum is apgezeqd, is men do vohledige
cantributie year bet seizoen 86/87 verschuldiqd, t.w. 1. 65,—
Mensen die qedurende bet atqelopon vereniqinqsjaar afqestu—
deerd sun, kunnen schriftolijk bij bet bestour eon verzoek
indienon on buitenqewoon lid te warden.

Marc Vos,
Secretaris.

Voor de mensen die liever wel lid wilier blijvem,
nak svp de cor.tributie in lanuari over, zodat
tot aanschaf van de nieuwe planken kan worden over
gegaan, vt5ór net nieuwe seizoen be~int.

3. Notulen AlA’ d.d. 9—4—85.
be notulon wordon voorqelezen en goedgekeurd. Daarna werdon Cr
nag de volgende antwoorden qoqevon OP do vragen gesteld in de
vorige vergadering AIR.
Pt. 9 : DC kiepper on de Browning kunnen via bet sportcentrLlm
tegen eon lage premie WA—verzekerd warden.
Pt. 10: Er blijkt geen animo te zijn onder do nieuwe leden on
een WETH surfcursus te voiqen.
Pt. 12: Rob de Groot zal met enkele andoren de rodaktie Van AKWA
overnenon van Jeroen.
pt. 13: Do lidmaatschapskaarten sullen in het vervolg OP de ALV
warden uitqoreikt. be acceptgiro wordt begin januari toe—
gestuurd.
Rondvraaq: — t—shirts zijn verkrijgbaar, swaeters niet.
— er komen
voorlopig qeen excursies
— de roparaties aan do trailers zijn uitgevoetd
— hot briefpapier is vollodiqor
— de vergoeding voor do rode zeilen is qedeoltelijk
in kas gehouden net toostemming van bet sportcentrum
(150,—) DC zeilen zijn niot gerepareerd.
4. Verslag bestuursaktiviteiten
Ditmaal warden do bestuursaktiviteiton in eon versiag samenge—
vat, zoals dit op de vOrigo ALV was gevtaaqd.
a. Sinds januari zijn or dertien loden bijgekomen, waarvan bijna
do helft door de intro. Er zijn (in oktober) 7 ledon uitgo—
schreven. Twee daarvan botaalden ran contributio. Os andoren
hobbon alsnoq Can qedeelte voldaan. Hot lodenbestand is nu
49. *
Do aktiviteiten van maart tot en net oktober werden opqesomd
en becomontarieord.
* Er is een verzoek naar bet ESSF gogaan on eon zwarte lUst
van wanbetalers to naken die dan goon lid meer kunnen warden
van andere spOrtvoronigingen. Er word voorqostold on iodereen
eon inqevulde cheque met de contributie voor een jaar later
te laten govon, dit ZOO mindor afschrikwekkend zijn. Er zal
eerst worden afgowacht wat bet rosultaat bij bet ES$F zal
zijn.
Voor wat hot materiaal botreft word in hot verslaq apqomorkt
dat or weer bet eon en andor zoIf qerepareord noost warden.
Do windqliders boards warden lanqzanerhand nindersterk. Er
word qovraaqd am hot nateriaal net do nodiqe voorzichtiqheid
to behandolen.
b. Financiolo verslaq van do ponninqmoester.
Er is ninder contributie binnen qekomen dan was vorwacht. Dit
word qoedgemaakt door de aanwas van nieuwo leden. Do werkaktios
hebben 250,—— opqebracht zodat Cr dit jaar in totaal f. 2935,—
to besteden is. Daarvan is 1)49. 35 reeds uitqeqeven zodat nag
zen 1600,— uit to qeven z o sUn voor hot eind van hot voroni—
qinqsjaar. Uitschieters qua uitqaven waren do onvccrziene uit—
qaven veer AKWA 1140.—) on weekends (103,—).

Vraqen:
— Waarom wordt Nectar ojet 00cr betaald.
A. Ret bestuur vjndt dat or niet zovool met hot lidmaatschap wordt
qedaan. Eon stemming wijst uit dat de Ineorderhoid we! lid wil
blijven.
Er wordt voorgesteld cm alle ZWOC aktivitoiten in do aktivitejtenka_
lender op to nemen. Do moerderheid is bet bier moe cells.
5. Vorslag corrunissie
— kascom,uuissie
DC kascoururuissie (willem Jar, en Nichiel) beef t do booken good—
gekeurd ondor vermolding van vermissing van bet relatief kleine
bedrag van 15,—. Dit bedrag zal waarschijnlijk binnenkort zijn
achterhaald. De coirolissie wil dat or van do zomerkanpon voortaan
een financiole overzicht wordt gemaakt, gezien do grate bedraqon
die hierin ingaan. Verder droeg zij aan op eon inventarislijst.
Daarvoor zal worden gezorgd.
—

—

—

Woonsdagmiddaqco~,jssjo
DC commissie beef t near verwachting (good dos) qefunctionoord,
Rood was voor hot commissiosysteem am do aktiviteiten good op qang
to brongen, er word op vragon toogezogd om op elke woonsdaqmiddag
met good weer do kompetitio te surfen. DC andero dagen kunnon dan
voor ondorhoud warden gobruikt.
Loads— on materjalonkoimojssie
Bas geoft eon overzicht van bet qeploogde onderhoud.
Vorder word qewaarschowd em bet Surfinateriaal voorzichtiqer to
behandelon, Er word nag govraagd of bet tooganqshek kauu warden
gomaakt on bet gras qemaaid,
Vrouwonkgpvpissie
Do kommissieloden hadden zich do aantrokking van vrouwelijke loden
wet sensationelor voorgestold, No ken pas na veol trues en geflirt
slochts 1 vrouwelljk lid warden boqroet. (niotwear Bert?) laten we hopen
dat onzo jonqens over hun frustatios been kunnen komen.

6. Tussenti~dso bestuurswissojinq,
Ponningmoestor Bert treodt af wogons studiedrukte. In zijn beschoidon
afscholdsspeech zegt hij dat hij “onzo centon boheerde beqeleid met
do nodiqe diskussios met do loden’.
Zijn opvolqor Inca wonst hij voel storkte too. Jeroen wordt bodankt
90cr Zijn inzet year AKWA.
7. Instollen van bostuurskorro,issio en organisatie sportweok, d000mborfeest,
— Volqond jan is hot do bodooling dat Weth ztjn eerste lustrun viort!
Do lustrumkoumTlissio zal eon aantal aktivitojton gaan orqaniseren.
Er kan ochter niet op eon a! te groat bodrag warden qorekond, zodat
or waarschijnli)k sponsors mooton warden qozocht.
Dc opmorkinq on elk jaar eon bedrag voor bet lustrum to reserveren
zal warden overwoqen.
—
—

8. Koultributie 1986/1987
Na oniqe diskussie word voorstol 1 in qewijzigdo vorm danqonomen.
Er is bosloten dat:
— er eon plank in bet voorjaar van 1986 wordt aanqoschaft veer
± 1500 golden.
Dearvoor
— blijtt do kontribotio 7.
65,00. maar die moot in januari 1986 warden
voldaan.
— Bij eon tijdolijk tokort mag de plank via eon rontolozo leninq warden
gefinanciord.
— Er blijft waarschijnlijk flog eon bodrag ovor in 1986/1987.
Dat maq
gedeoltolijk warden besteeds aan eon niouwo
zeil tuig.
Vraqen:
— Welk bedrag kunnon we via do werkaktiesverdienen?
Pi.: waarschijnlijk
650 00 of moor, als iederoen moeworkt.
— Waar m is nag niot bekond wat veer board wcrdt aangoschaft voordat we
over aanschaf macton boslissen. A; or komt eon thema—avond on do
loden to laton kiezen.
— Konnon we goon subsidio of rontolozo loninq krijgon voor die plank?
A: We hobbon dit niet bogroot. We zullon zokor oen vorzoek indionon
bij bet LV +5.
— Kan 0
niot moor kontributie warden betaald als mom moor gobruik naakt
van clubnatoriaal dan anderen?
A: We willen goon ondorschoid maken naar wol/niot gebruikors van
clubmatoriaal. Vorder nag ieder lid ovenveol gobruik maken van hot
matoriaal, oak al heoft hij oiqon natoriaal tor boschikkinq.
9. Wat vorder tor tafol kwam.
— Coen wil oen archiof met foto’s van do klub oprichten en vraagt ioder—
oen of zij foto’s willon iristLiron.
— Mark vraagt am op tijd adreswijzigingon door to geven.
— Reel roept do
lodon op am aan werkakties moo to doon ondanks dat je
weak pas do dag voorafgaarudo ean do aktiviteiten kan warden opqobold.

10.Rondvraaq.
— Maarten bedankt Rod
voor do mooie dag en vraaqt wie or vaor eon
vlagqestok kan zorgon. Dit wil Bert wel doen.
—

—

—

—

Wanneer warden do pijpon op do trailer golast? A. Bas zal or volqondo
wook veer zorgen. Er wordt goaegd dat we voor lasworkzaamhodon we!—
licht ook bij Theta torecht kunnon.
Kan ZWOC in do bookhooding van Moth of okawa warden apgenomon?
A: Zwcc krijqt 25,00 van Moth eu 25,00 van Okawa
Rob Koll stelt voor am cell extra vorgoodinq per plank per kilometer

to qeven (bijv. 1 rout) aan nensen die planken op hot dak of op do
trailer meenonon t.b.v. klubdktiviteiten,
Dit vearstel wordt aangenonen.

Gert Visser Ia! bet decemberfeest organisoron.
Coon zal dan do spcrtweek moehelpen. Maarten zorqt voor nag moer
aktivelinqen.

Coos wil dat ioderoen die oigon surfmateriaal bozit oak op de
klubplankon nag surfen C A. lie punt 8).

—

lmzo wcrdt aanqenamer, doer de vorqaderinq als niouwe penningnoester.
—

Willen Jan norkt op dat boiterigewone loden eon lagero kontributio be—
talon dat gewono loden. hot bestuur zoo hon do naxinalo kontributie
hebben berokond.
A: dit Ia! warden naqezocht.
do aktivitoitonkalonder moot betor bij do tijd ziju,.
A; d aktivitoitonkaleuder wordt verder vcoruitqop!arid.
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Zom.rkavn ~qPsc
In en~le vereniringen is Ic wens op~ekomen cm te bekijken of
eon gezamen1i~ik fr’..organieeerd sportief zornerkamp haalbanr is.
“.rter.nwnnrdirers vn’~ A. ~.S’C (qipinissa’, ISIS (fjpf~np)
£KAVM en ~ETH en “øt st~dontensportcentrUm (Ydo Storm) bebher~
in eon voorbereidend gesprek ten santal (on)mop.lijkhoden op
eon rijtje geret.
r,aaruit block dat, voordat tot eon meer definitieve organisatie
ken worden overgegman, eec beter inzicht in do doelnarce bereidheid
noodzakelijk is. Vandaar dat iedereen die in principe geinteresseerd
is, wordt verzocbt cm dit bij Marc Vos o~ to geveIt (04907—1837).
formed verplicht doze opgevo uiteraard tot nieta, eileen wordt
aol van je verwacht dat je
seriena ovarwoegt on dccl te
nemon.
Er wordt gedacht aan eon kamp waar vertegenwoordigers van do
vier sporttakken gozamcnliik verblijven. Net ía do bedoeling dat
jo vantevoren opgeeft aan welke sporten je dccl wilt neIson.
Er wordt ook van Je verwacht datje ,.o nodig ten keer surfinatructie
geeft. Verder ziñlen avondactivitaiten gezamenli5k sun.
Ala voorlopig tijdstip is pokozen 27 juli t/m 2 augustus 1986 en
ala pleats Embrun in Zuid Ooat Frankriik. Embrun ligt op Ca.
1000 km van Eindhoven, ten zuidoostan van Grenoble.in bet departernant
Haut—Alpes. Viakbij Embrun ligt ten atuwaear van ± i8 bij 1 km.
Net wordt omringd door berfloppen van zo’n 300Cm hoogte.
Net vervoer is in orincipe op eigen initiatief van do doolnemers.
Ce doelgroep is in oerste instantie leden van de vier verenigingen,
eventueol aan ta vullen door introducees.
Al jullie suggosties zijn van harte welkom (tijdsduur, pleats,
organisatie e.d. ).
Voorlopige aanielding s.v.p. voor 19 december op bovengonoelld
adres.
Nairens It verenigingon en rdo hoop 1k op jullie modowerking te
sogen r.kenen.
groetjes, Varc.

Goed en/c) fout
Op 9 oktober j.l. word de finale van do freestyle—kaapioon go—
varon. Uit da grandiose lijst van inschrijvingen plaatsten zich
voor de finale:
Imco Goudzwaard
Ruud Erckons
Rob do Groot
Coon Konings
Maarten Luykx,
Do onpartljdige jury beatond uit Joroen en Edith, beide van—
wege hun freestyle—capriolen bekend en erkend.
Ruud Erckena lootte zichzelf uit ala eerate deolnemer en wipte
dankzij de geapierde biceps in zijn groto teen de Klepper
vlotjoa op zijn zijkant en voer zo de Karpedonkse plea over.
Tot 3x toe lukte hem dit, maar kon hiermee toch niet de lisle
kuur van 31 minuut volvaren. Terwijl hij over zijn volgonde
truc stond na to denken, bolando hij door eon plotselinge
windvlaag san de verkoorde kant van hot zoil, raakte tot over—
maat van ramp met zijn hoofd in de giek verward en ton zich
ternauwornood ataande houden.
Na 30 soc. kon hij zich uit deze bonardo poaitie bevrijden,
maar had toon al veel tijd verapoeld. liii besloot zijn kuur
waardig door op zijn plank steeds verder naar achter te lo—
pen en nog verder, zodat hij in hot water belandde. Dit werd
editor door de jury ala
in hat water vallen” betitold en
ala zodanig met onkele atrafpunten beoordeeld.
Ala tweede kanshebber startto moo, die eon duidelijk ingo—
atudoerde kuur tentoonapreidde zondor extra “fratsen”, mast met
een anelheid die de jury blijkbaar imponeerde. Enkelo oofeningen,
waarvan zowol de jury ala hijzelf vorbijatord atoaden, brachten
hem voorlopig aan do leiding in het klasaement, Op de Rant
toondo Imco triomphantolijk zijn nog droge wet—suite aan Ruud,
die zich plotaeling bewust word van zijn misaora en vervolgens
probeerdo do jury Ga to kopon. Ondertussen startte Coon met zijn
kuur, nadat reeds vooraf door do jury to kennon was gegeven,
dat hij toch fiat moor ko. winnen! Dus probeerde hij act eakele
gewaagde gecombinearde oefoningon de jury tot inkeer to brongen,
maar doze block ongovoelig te zijn voor orginaliteit. Railriding
gocoabineerd mot binnen do giek surfen met bodydip. Aan lij
surfen met I been in do giek, zittond op do plank ten poworgijp
op volle anolboid, gecombinoerd met katapult, dit allea, werd
niet gowaardeerd. Ook de afspróng (railriding on barrelrolt)
word ala “in bet water vallen” beoordoold, net zoals bij Ruud.
Maarton O~ Sen windglider, not zoals Isco, tostte op vele ma—
nieren do stabilitiet van deze plank, zodat hij tijdons zijn 31
rain. durendo kuur 2 mm. doorbracht in hot water.
Stunts onder water zijn ochtor niet toegestaan on lovoren ook
goon punton op. Zijn snelle manior Ga lit soil uit hot water te
trekken en eon miniem aantal gelukto oofoningen (zoala kopatand
op do plank, gevolgd door flikflak on afsprong in zeil!) gavon
hem toch nog wet puntjos.

Ala laatsto Rob do Groat, waarvan bekend is dat hiJ op all,
fronton van hot surfen thuis is. Ook hij zetto zijn plank op
do zijkant en ging zo vooruit, zijn grote platvooten ass woore—
zijden van do plank ala stabilisatoron gebruikend. Even plot—
soling ala Ruud beyond hij zich aan do verkeerde kant van hot
zeil, bonutto dit handig en naakte act flog wet andere fratsen
zijn kuur at.
Tat slot liet hiJ zich in hot water vallon, dat door do jury
no hoog gowaardeord word (katapult met ealto voorwaarts), dat
hij dit lato free—style kampioenschap won!. Rob riskeerde eon
diakwalificatie, toen hij vortolde, dat IiiJ enkele dagen dear—
voor doping tot zich gon000n had!. Do andore deelnemers waren
echter aok niet gehoel clean! Ruud probeerde nog &~n koer do
jury om te kopen, maar Isco hiold eon oagje in het neil en no
word dan do uiteindoljjke stand;
Eindatand;
Juroring van onbokende correspondent;
1. Rob
2. Ito
3. Ruud
4. Maartezt
5. Caen

—
—
—
—
—

Van Lint Studenten Sportweek

Dit jaar doet WE1II weer in teamvorband ewe san do sportweek,
hopolijk wet actiovor en sensationeler dan hot vorigo Jaar.
Dear kun Jij ook Jo bijdragen San lovoron, do sportweok is or
voor on samen ala bleth—loden eec to doon aan eon gazellig en
sportief sportevenement. Zo kun Jo eons een sport beoofonen
die Jo andore niot zo gauw zou doon.
Hot schema woor do aporten wear )UETh son moe doet, is:

freestyle showpikkie
fantastic Style—droogsurfer
no—sty1e~koorknaapje
Wet(H)—style watertrappelaar
Now—stylo..eiskend talent

maandag

Ropelijk wordt dr dit Jaar nag wat geoefend, zodat do volgonde keer
dinadag

m~r spectaculaire ~ gotoond worden.

Do toeschouwer, en deelnemors sullen zonder aeor gonaton hobbon van
dit surt—gebeuron!!
~4 TOt SLOT, Jury loden u wordt bedanktfl!
woonadag
COEN.
donderdag
10 december
16

—

19 decanber

Feest/ gebauw personeelsvereniging bij hot
paviijaen.
Sportweek
14.00 uur Nieuwjaarssurfey, (op bet ijs7) (loads)

7 januari

Schaatsen 20.00

8 januari

Poto—vidso—dia avond

14 januari

Schaatsen 20.00
Bawlinqavond

28 januari

Schaatsen 20.00

S februari

Fondue—avonc

17.00—21.30

Badminton

14.00—21.30

Zaelhockey

17.00—21.30

Squash

22.00—02.00

Waterpolo

1 7.00—24.00

Zaalhockey

ideze

Baskotbal

ida.,

Squash

14.00—24.00

Tafeltennis

17,00—24,00

Zaalhandbal

ide,,

Squash

16,30—20.30

Volloybsl

1~. 30-22 • 30

FINALES

22.30—?

touwtrokken

Voor 01 doze sporten hooft Weth al eon of moerdere teama

1 januari

22 januari

16—20 december 1905

—

22.00 uur

—

22.00 uut

—

22.00 our

ingoschrovon. Jij wordt uitgenodigd Jo daarvoor op to goven,
voor zoveol of welke sport Jo mear wilt. Doe dat dan bij
N
RUUO EACKENS

TEL

040—524642

OPOEVEN SPOATWEEK

Rile opolers on spooistors van WETH doen moo in hot bekonde
Woth T—shirt, zorg Jij oak dat Jo or eon hobt~ eel zonodig
met do penningmoostor Imco, tel o4990—73228.

Op 8 .januari zal tevens bet ciubfotoalbum bijqewerkt warden. Iliervoor

Hob Jo is oonmaal opgegeven dan krijg Jo ~ eon week van to voron

zi)n ncq eniqe foto’s nodiq van o.a. surfen in Nijmeqen, Roermond,

bet Weth—wedstrijdboekJe not indeling van teams en tips e.d.

Zeeland en Zonerkamp 1984.

Do vrijdag van to voren kriJg Jo van Je teamcaptain exact
to horen wanneor on waar je moot spelon. 1k hoop op eon

Inlichtinqen over a deze aktiviteiten (plaats, tijd, kosten, etc)

grota opkotnst van Ijeth—loden en eon gezelliga sportweek.

bij Coon Koninqs.

Tot dan
I’laarten Luykx

tel; 520671

12

13

Do laatste competiotjemjddap van 1985

CtUBCOPIPETITIE

WCTH

1985

Do laatsto Compotitiemiddag van dit soizoon kon, na vole atgolasto

Do coepotitie van dit Jan word uerzor~d door do woenadagmiddag—

middagen wogena gebrok aan wind, aindelijk op 23 oktaber gohaudon

commisaio, bootoande uit Bert—Jan, Ruud en ondergetekondo. In to..

wordon. Op waron komen dagon do waste groop van tanatiokolingen

taal ziJn we in do gelegonhoid geweest on vijt middagon to varon.

Ruud,Imco,Coon,Marc en Maarton an tovons ale t005ehouwors on p1w.

Volgond jaar noetmn dat or zolcor meet worden, vooral in bet voor—

wodstrijdcomjt4jaron Edith en Zoraon or. Voor do verandering atond

joar voor do zomervakantie to houden, i,v.m hot wroege donl4or war

or eons eon 005tanwjnd von eon redelijko flauwto. Do start Scan

den in hat naJaar. Van die vijt middagon hobben we bosloten do

zodaends vlak bij do Karpondankee Hoevo ‘gologd warden, We be—

baste dna to latmn tollen voor do oinduitslag. In totaal hebbon

slots,. men drjohoek_.jus bakboardsbaan to varen.

or 22 man deelgonoaon san do caspetitie. Hiorvan hebbon or acht
meet dan d4n middag doelgenomen, ik hoop dat or dat volgmnd Joar

Er werdt f link geduwd on getrokkon, waarbij Ruud on Taco ZeUs

veol moor zullon zijn.

oilcan hot water in duwdan en nag Owen verdor rolloboldon, tot—

We donkon erovor am do aanvangatijd voar do middagen to vorvroe—

wiji do start al was gavallon. Hiervan wist do rest natuurlijk

gon amdat horhaaldelijk is goblekon dat, wannoor Jo am 16.30 kunt

mooi to profiteran, ochtar, Ruud goiukto hot iodera manche nag am

beginnen met varen,or to woinig’ tijd ovorblijtt voor vorliozers

torug to komon tot do dordo pleats. Maarton, nag Stoods in die

on winnaarsmancho, laat staan voor opruimen.

zeltdo (gowoldigo) worm ols ten tijdo van do TH..kampioenachappon,

Eon grate wons blijrt

nag eon wodstrijdbootje am booion ad. uit to zetten on am start

wist met ruimo voorsprong boido manches op zijn naam to schrijvon,

on finish in goode banon to loidon. Met die ijzoren ochuit had

Daardoor voogde hiJ eon niet onaonzionlijk aantal punton toe San

hot nag wol wat kunnon warden, maar Jo, die die ddddddd.. • .dio

competitietataal, mast of dat gonoeg zou zijn vaor do totoal—

(ik bogin al to atatteron van ingohouden kwaadheid) Bert R. zat

overwinning

in hot bostuur (toon nag

is voor mij eon woot on voor jullia lozero

(flog) eon vraag. 0, ja, do protoston roidon zoala gewoon liJk
natuurlijk over on wear moar vondon bij do stendvaatigo wod—
atijdcommissje goon gohoor.

.,.)

en had hot lof, in aaeonspraak met

do voarzittor R.N., die boot als aud ijzor san eon sloper to
verpatson.W

1k verzoek, oia van hot bestuur toch op z’n

minst can gmlijkwaardigo rubborboat (Zodiac) met buitonboord—
motor. Hoeft oen van do loden nisschion eon idoe or connecties

Do uitslagon van doza dag:

io die richtinq??
totaal dOze dag

Heb Jo nag klachton, suggosties of kritiok 00cr do compatitie

lo manche

2o mancho

Maarten

1

1

800:+ 800

=

1600

Coen

5

2

101+499=

600

van Jo. Op hot roost in december zal do prijsuitroiking plaots—

Ruud

3

3

323+323=

646

vindon op grand van de oinduitslag van do compotitie, dio Jo

mica

2

5

499

600

Marc

4

4

ige+iga

+

101

=

396

Wia schrijrt die blijtt, en dat geldt zeker voor ondorgetekaido,
die ala verslaggovar voor Woth—News, o sorry Aktfl, on ala lid
van do wedstrijd on woensdagmiddag coea,iasie tot plekko was,

Maarton Luykx.

of do woensdagmiddag in het algemoon, dan horon wij dat graag

hierbij vindt.
‘barton Luykx

EINDUIT5LAG COMPETITIE WETH
Het.beste team.kan.eok -Yerliozes

Naam

x

Costa dna dagon

Totaal”

oft
triestbetverhaal
naar voren
bet
team is
datin infejte
een een
toernaoi
beste waarin
zoilt i.p.v.
le netkant
nietdatlaatste

Ruod Erckena

4587

5815 (5)

wordt. Laten we bij bet begin beqinnen.
Begin september had ik (—onderqetekende

2

Moarten Luykx

4104

5662 (5)

te gaan doen
aldus
ik de
ZWOC—man
Paul dan
K,. een
voorwedstrijd
de data. teamzeilen;
I4ijn oog viel
op benaderde
28/29 september.

3

Coon Konings

3280

4458 (5)

Bollems up in Nijmegen, dat kionk veel belovend. Sen team was snel

Rob) zin am een ken nec

4

Bert—Jan Post

2534

2534 (2)

bij
elkaar
gevonden
ende taktische
voorbesprelcinqen
konden beqinnen.
Je weet
echter
hoe overvol
teqenwoordig
do studentenaqenda’s
zijn

5

Marc Noderkoorn

2132

2833 (5)

en de eerste bijeenkoost kon pas worden vastgesteld op vrijdaq

5

Iota Goudzwaard

1958

2960 (5)

27 septemberliteratuur
20.00 our was
een helaas
half our
voorbibliotheek
bet vertrekal naar
Nijmegon.
Aanbevolen
in de
uitqeleend

7

Coos do Lange

1758

1758 (1)

8

Dim Murosu

883

883 (1)

Grote
en qewichtiqe namen en
uit Drooq
bet zeilverleden
Yan bet zodat
Eindhoven
zoals Koopman,..Rootselaar
ontbraken ditmaal,
de

9

R0~, do Groat

879

879 (1)

orqanjsatie ditmaal heiemaal gaen bezwaar maakte teqen onze in—

zodat zelfstudio oak geen doorgang kon vinden.

10

Thijs Roland

689

689 (2)

meerd:
schrijvinq.
Cees en
1k Michiel
had ditmaal
zijn op
al papier
oude zeerotton,
oak een zen
hadden
storkal team
reedsqef or—

11

Rob van Dorp

457

457 (i)

enige ervaring in bet teamzeilen en met bun kennis van bet weer

12

Tom v/d B0000n

442

442 (2)

zi)n ze onmisbaar.
Jas,en ervaren
Catamaranwodstrijdzeiler
ook boot
op
internationaal
niveau
een onverwoestbare
conditie zal een

13

mans Scharon

281

281 (i)

besturen, en als bemanning werd hiervoor Ria aangetrokken; zeer

14

Baa Timmor

277

277 (1)

charmant kortam
gewicht;
(doel: een
teqenstanders
snelle combinatie.
afleiden) Tenslotte
en zeer goring
was daar
van nog
lichaams—
Bas,

15

Rob kall

269

269 (1)

een superintol1igen~e wedstrjjd surfar met eon onbeqrensde taktisah
kampioen
inzicht. Cees
net team
van was
Bladel
nag maar
bijnasponsor
q000mpleteerd
verplichtingen
met Tornado
hidden
wereld—
hem

Ii

Bert Rittor

253

253 (1)

17

Hans Rooymans

202

202 (1)

tegen.

18

Jeroen Bookeloan

180

180 (1)

Kortom
kon verkeerd
en vol qoede
00k
nearniets
Nijmogen.
Er dedengaan
in totaal
5 teamsmood
mee:vertrokken
Orions uitwe Aim—

22

Rob H.

101

101 (i)

sterdam, Blauwe Schuit oft Leiden, Loofbijtor 1 en 2 oit Nijmegen

rlichiej w. Wijek

idea,

en
dos wedstrijd
WETS (ZWOCteqen
was ditmeal
omgedoopt)
uit verkonning
Eindhovon. van
be wij
eerste
Loefhijter
1 werd een

Cart V.

idme.

Arjan Post

ides,,

de boten (vauriens) daar nog nooit iemand van ons bier in had qevaren.
We voeren onkele
extra waardaor
rondjes on
veal inovorttaq
en maakto
ontzattend
veal qijpen
we extra
de boten
hat vervolg
helemaal

tussmn haakjes hot aantal gevaren dagen.

ten overvloado, do besta dnie dagen bopalon do pints,
Beroep tooen doze uitsiag is niot 0000lilk. tonzij on
oiterst dningendo en gegnonde radonon.

in de vingors hadden. (ten overvloecjo: doze wedstrijd deden we
natuurli3k cadeau dan de gastheren uit beieefdhoid en tevens on
do teqenstanders te nisleiden).
Do Door
rest van
wodstri3den
zijn no van
qlobaal
in 3 een
qroepen
in te wedstrijd
delen;
1)
seer dodanne
en rare fouten
onze kant
qewonnen
uit handen geven on dus verliezen.
2) Gewonnen
wedstrijclen
uitoindelijk
3)
Wedstnijden
met Ovarmacht
qewonnen.door protesten verliezen

Ce waan~dagmjddag en wedotijd—

Ten overvloede dos: in allo wedstj-ijdon waren wij dos de bosten;

commissie, namens deza

helaas waron do wedstrijden uit categorie 3 niet so talrijk waardoor
de hoofdprzjs onse neus voorbij qinq.
Over categoric
categorie 2.1 wordt
qepreat oak
(2 wedstrijden),
not
Hiertoeniet
behoorden
2 wedstrijden. verder dus

Maarton L.

Zowel Leiden als Amsterdam konden bet natuurlijk fist verkroppen
dat wij ‘nieuwelingen’ duidelijk beter waren en dienden dan ock
protesten teqen het “niet volgens de regels varen” voiqens hun
van onze kant. Ru bleek dat we echt nieuwelingen waren want praten
met een wedstrijd commissie konden we niet. Cees werd eenmaal en
ik zelt werd man liefst tweemaal in 1 wedstrijd gediskwalificeerd.
(natuurlijk onterecht)
Resteren nog de 3 wedstrijden die we met duidelijk overmacht wonnen.
(plaatsen 1, 2 en 3) waarover verder niet moer te vertellen is
dat wij, WETH duidelijk lieten zien hoe wij kunnen wedstrijdzeilen.
be uiteindelijke eindstand werd:
1 Orions
6 punten
2 Blauwe Schuit 5 punten
3 Loefbijter 1 5 punten
4 WETH
3 punten
5 Loefbijter 2 1 punt
Kortom zonder de 2 weggegeven wedstrijden en de 2 door protesten
verloren wedstrijden hadden we 7 punten gehad en overduidelijk
kampioen geworden.
Maar niet getreurd; we beschreven dit als een gewone repetitie
en volgend jaar qaan we dan ook zeker winnen. Ten completening
van dit winnend team zoeken we nog iemand met een grondige kennis
van bet wedstrijdreglement, tevens Sen ervaren omkoper en oplichter
van een wedstrijdconiissie. Overiqens was bet een zeer gezellig
weekend met een lekker zonnetje en windkracht weinig, waarin de
Hijmegenaren seer gastvrij waren en we bet dan ook seer naar onze
zin hebben gehad en we volgend jaar zeker terug komen.
Captain Rob de Groot.

P.S. Voor de niet ingewijde van

t teamzeilen: Cr wordt gevaren
in &6n wedstrijd door 2 teams met ieder 3 boten. De boot die
lste eindigd krijgt 3/4 punten, de volgende 3, 4, 5 en 6 punten.
Vervolgens worden de punten van as 3 boten per team o~gete1d
en bet team met bet minste aantal punten beef t gewonnen.

Ad’Jertentie

TE KOOP:

Allrcund—surfplank (1’echnosurf)
Cempleet

f. 500,00

met 2 zeilen (4,9 ma

$

Het afqelopen trimester debuteerde WETH in de interne zaalvoetbal—
competitie.
Door een team van deskundig qeselekteerde WETHERS, waartoe ook
ik behoor, werden binnen ceo tijdsbestek van twee maanden seven
wedstrijden afgewerkt. Ret resultaat voldeed helaas niet qeheel,
of beter gezegd, geheel niet aan onse verwachtingen. We hadden
onszelf een plaatsje toebedeeld ergens tussen de sub—top en de
middenmoot, maar na as zeven te spelen wedstrijden stonden wij
troosteloos onderaan met bet doelsaldo van minus tien (tien voor,
20 tegen).
Een resultaat wear wij ons diep voor zouden moeten schamen, zi~
bet niet dat bet er in as zaal allemaal wet rooskleuriger uitzag
dan de cijfers op papier wel doen vermoeden. De nederlagen bleven
beperkt tot slechts 6&n en heel soms twee doelpunten verschil welke
alsof de duvel er see speelde, telkens in de slotfase vielen wan—
neer wij ons uiterste best deden om de winnende treffer te scoren.
verder, en dat is flog veel belangrijker, zat er ceo overduidelijk
opgaande lijn in de kwaliteit van bet vertoonde spel. be eerste
wedstrijden waren niet om aan te zien. Geteisterd door de planken—
koorts liepen we als kippen zonder kop over bet veld, met Sen bal—
gevoel waarmee we zelfs ceo maatje twinting niet behoorlijk zouden
kunnen stoppen. Haar naarmate de competitie vorderde kwamen we
steeds beter in ons spel. bit uitte zich in sublieme combinaties
afqerond met, meestal, doelgerjchte schoten vanuit alle hoeken
en standen. be laatste drie wedstrijden wisten we op deze manier
onze teqenstander year as volle 30 minuten onder druk te zetten.
Ret mocht echter niet baten. Door een overdosis dan pech en nog
een brokje onervarenheid in de ploeg ontqlipte ons tool. telkens
de broodnodiqe punten.
Wanneer we echter op ditzelfde niveau verder blijven spelen (de
volgende competitieronde start begin december) sal bet succes niet
lang meer op zich laten wachten. bat dit qeen valse hoop is werd
bewezen in een na de competitie qespeelde, oefenwedstrijd tegen
Totelos welke wij, dankzij uitstekend spel, afsloten met een 6—6
eindstand. En wanneer TotSiosniet had tegengescoord in de allerlaatste
seconde, hadden wij zelfs onze eerste overwinninq kunnen vieren.
Daarbij can ik overiqens niet onvermeld laten dat Coen in deze
wedstrijd de helft van ooze produktie voor zijn rekeninq nam, want
dat hebben wij tot nag lang na de wedstrijd moeten aanhoren, zo
apetrots was hij.
Mochten er atch noq zaalvoetbaltalenten binnen de vereniqing be—
vinden die qraag zouden willen meespelen, dan kunnen deze zich
melden bij diezelfde Coen. (tel: 520671).
Dc afqelopen competitieronde hebben de volgende personen hun voetje
bijqedraqen: Screen, Edith, Ruud, Imco, Cock, Rob de C, Roel, Coen
èlaarten en Bert—Jan.

S,3m3)
rmco.

Coen Koninqs

tel: 520671

P.S.: Dinsdag 26 november heeft het WETH all star team
de eerste ovErwinning geboekt , 9—6.

hiJ hierdoor opnaar eon dords pinto achtor Alex Aguera (2) en

[I

0

p

Neish (1).

hot water in gaan on eaakt do mooiata plaatjos van iodoroonZ

Ook zatordag ben ik nag gaan kijken. 0. wind was toon ochtor

Er ziJn natuurlijk 00k altijd dingon am Jo aan to orgeren zoala

dormate afgenoeen dat at niot eeer goaurtd word. Dosondanks

do brutalo macho—Jongens van Pail Mall die op hun trikos rond—

baratto hot van do mensen, die san hot strand on bovenop hot

crosson,op zoo cot ,poodbootjos opolon en Ja wogaturan ale Jo

duin olonterden, torwiji do surfers hun pro.otie—activiteiton

(nog) zondor porskaart binnen do hekkon op hat wedstrijdterroin

vorrichtton, zoala hot gevan van interviews, handtokoningen

proboert to komon. En oak schijnen zo iodor Jest waor hat vorhaai

on het ten toon station (achtor hekken) van eatoriaai.

van ab on vloed vergoton to zijn; hat is steeds woor amuaant to

Starend naar do toon opiogelgiaddo zoo, blinkond ondor eon

zion hoe wool moeita is moeton doon om hat door opkomendo vloed

fells ion, kroeg ik toen visioonen van iangzaam voortglijdondo

otoeda kloinor wordonde on cot hokkon omhoinde wodstriJdtorrein

alt—round woth plankjos, eet rood—witto zeiltjoo die over eon

voldoondo groot to houdon. Zo zijn uron bozig eat hot worplaatsen

vordor veriaton zoo en voor hat 009 van duizenden monsan eon

van hokkon rjchting duin on hot ‘roddor? van ondergolopon hokken,

wodstrijdja varon rond do enormo oranjo Pail Mall booion.

terwijl za gewoon san hot bogin van do dag da atraatoring extra

“Voorwaar ~on zoor gooda PA7dacht ik bij mozeif, “dit moot ik

groat (op viood borokond) mooten aaRon. ~‘1aar ja, woliicht ziot

toch eons bij WETH en hot bootuur voorloggen, dat is iota voor

sheen oon a.s. techneut dat.

volgend jaar (aanmoidingon vanaf hedon bij ondergotokendoW
Over Kijkduin zolt. Voor do toeachouNors was Sr dit Jaar

H

I

I

Eon louke afwisaoling sao nog Sen brutaho hohikoptorpiloot cot
rotograron aan boord, die viak bovon do surfors moovloog on

moor te beleven dan vorig jaar in Schovoningen. Vooral do

daardoor do wedstrijdloiding tot razernij bracht. Ettolijke

bozoekors van woonsdag on danderdag 9/10 oktober moeten

surfers gingon namoiijk omvor, en doze ongobruikolijko betn—

achitterond surfon gazien hobbon

(

zia Studio Sport van

zondag 13 oktobor, video bij Coen Konings). Voor mij lisp
het ochtor enigazino mia, daar ik werwachtte dat or vol
Jeer not ale do vorigo twoo Jaron vol in hat laatsto
weekend hat moosto wind iou zijn. Holaas was dit niot z0~

ci
I

I

vloeding van hot wodatrijdvorlopp bracht do wedatrijdleider
or too ~f to viaggen (3 schoton) on oen achot not hot start—
pistool op do iaag overwontelendo helikoptor at to vuren.
Voor wio mat eigen agen vii Zion boo on hoe hoog or gosprongon
kan warden op zoo on hoe ‘t surten in do branding is, die moot

(vraag maar aen de Beoto—gangors) maar vriJdag kon ik nag

oons in hot najaar eons gaan kijkon or Naish aanschouwon bij

gelukkig hot laatsto graantjo wind moepikkon.

do Worldcup. Wil Jo die eooito niet nelson dan kun Jo nag op
hot foost in docombar in miJn piakbooken van 163 on ‘84 de

Ben Jo van plan voigond Jaar to gaan, dan Ran ik Jo hot
volgondo aanradon o.a. Proboor door do weeks to gaan, Jo

roto’s bekijkon.

kunt dan gaan on ataan waar Jo wilt on vaak habbon de sur—
fore best vol tijd voor eon praatjo met jou of zo Jo wilt
voor eon handtokoning. Waait hot ailoon in hot weekend dan hob
Jo natuurliJk weinig kous, or zijn dan wet zo’n 50.aoo
100.000 monsen

Wit Jo foto

tg

a

oaken trek dan OP Zen minat

waterdichto (iioo)laarzen aan of Je aurfpak. Jo Runt dan var

llaarten Luykx, voar Woth—Nows, KiJkduin.

Meditatteweeke,,d voor Surfers
11, 12 en 13 oktobor 1985.
Deelnemors: Coos, Thus, .Teroen, Guido, Rob Koll, Roe). Hoff, Con,
Bas, Michjol, Marc Nederhoorn, Willem Jan, Elly, Ludger.

.1

Nadat alle deolnemers rich verzameld hadden op hot afgesproken punt.
de pitoresque Karpodonkse plas, volgde eon korto, ontspannon kennis—
making on reeds nu bloek dat bet aardiq klikto tussen do doelnomers
aan hot meditatiewookond.
ledoreon leek tordoge to woten wat do bedoeling was. Op oen rustig
piokjo in Noderland zoudon zij, alien ochto sur(junks, door en door
vorslaafd eat, water, piopsohuin, powergijps en wind, wind on nog
eons wind, proboren on bet fenomeen windsurfen eens op eon meet
afstandelijko manior to benaderon.
~,dat do ontwonninqsverschijnsojon bij afkickondo surfjunks fatalo
govolgon kunnen hobben, word voor do zokorhoid toch eon tiontal
plankon meeqonomon op eon trailer. Wol had do organisator dit week
end in eon windstille periodo gepland, on eon minit,um aan afgokickto
junks to voorkonen,
Op de hoenwoq naar do bostoimning was or zodoondo eon gospannen sfeer
in do qroep aanwezjq, die dan de andoro kant eon beotje word afge—
zwakt door bet (cit dat er eon aantal surfplanken word moevorvoord.
Diop in do avond kwaioon zij aan bij eon kloino boerdorij, wear in
eon schour ernaast gebivakkeord zou wordon. Hot zag or allomaal
vrij stoicijns uit; toen echter oen telovisio word ontdokt was dat
eon hole goruststolling. Snol word doze aangezet, nadat allo spul—
ion on to siapen on oton waron binnonqebracht.
Do kijkdoos bracht tonminste wet afloiding, en zo werdon do qodachton
van hot windsurfon afgohoudon. vool word or niot gezoqd. Pijnlijko
flagon zoals • zóu hot morgen hard waaion?~ en “ waar is hot dichtst
bijzijndo water” blevon zokor achtorwogo.
Rond eon mr of ~&n ging iodereen slapon en droomdo van ducklibos,
asymotric tails on traploos vorstolbare mastrails.
Do volgendo ochtond begonnon zich do oersto ontwenningsvorschijnso—
ion op verschjllondo gozichton af to tokonon. Sonmigon probeerdon
zich door wool to oton to vormamlen, andoron blovon Longer dan nor—
meal in bed
Hog steeds wist niemand waar we procies in Nodorland zaten. ledereon
dacht, dat hot wel eon heel eind uit do buurt van eniq goschikt
surfwator zou liqgon. Ooze vorbazjnq was qroot, toen bleok dat bij
wijzo van sprokon naast do boordorij eon ontzottendo plas wator
lag, alleon
hot was windstill!!
Volkomon rimpelloos lag allos erbij. En daar stondon wij ilan, echto
surfjunks, Planken, water en goon spatje wind.
Dit was eon echto kwellinq, on lanqzaam beqon de opzet van dit wookond
torqond duidolijk naar voron to komon, Dit was procios do bodoolinq
qowoest. Erqons diep in do bossen kon Jo hot surfon misschion wol
000 paar daaqjes uit Jo booed zotten, maar hier
onmcqelijk.
Nadat zij eon tijdje woomoediq ovor hot trocstoiozo water qetuord
haddon (hot bloef windstil) keordon zij teruq naar do schuur. Do
neeston widen in oen diop donkor got.
Wat mooston z.j doon, flu or niot qosurfd kon wordon?

Op dit kritieke moment norkte iemdnd op. dot dichtbij eel’ grate
stad was. Misschion zou men door wat ofloiding kunno,, yincler,. Oat
bleek oen qood idoe en zo qebeurde hot dat men in kleine qroepjos
Iloar de stad qinq, alwaar rich in do nensenmoniqte of op 00’: tot—
ras~e enkele discussios or,twikkelden ontre,,t hot surfon.
Sutton is iets dat je voor je piOZ~0t doot en daorom is hot dus
holonaal niet nodig on bij windstillo periodes treurig over hot
water to turen of naar do bowoqinqslozo boontoppon. En jezeif voor—
houdon dat hot over enke]
oqonblikken wel betor sal warden.
Er waron noq andore zakon in do worold. dio do moeito wacrd waren.
Zoals door eon groto stad slentoron, Eppo’s en Panorama’, lezon,
tv kijken.
Kortom, or word zo hier on daar serious naqedacht on qofilosofoerd
die daq. Monig surfjunk kwan weer met beide benen op do grond to
staan.
1k moot ovorigons zo oerlijk zijn cm noq even to vermoldon dat
enigo junks hot niet konden laten om teqon do avond toch oven bet
water op to gad,,. Do wind was tooqonomon tct eon miezeriqe 1
boaufort, waardoor voor onkolen do druk to groot word on snel do
planken vaarklaar gomaakt wordon. Doze uitzondorinqsqevallon hobbon
dit weekend dan ook niet met voidoonde resultaat afgerond. Volqondo
koor betor.
Hot nerendool ochter wist zich van enig morkbaar surfersgodrag
te onthoudon, zodat tot ieders tevredenhoid eon do avondmaaltijd
kon cordon begonnon. Do zatordagavond word inqezet met tv kijkon.
Na vorloop van tijd ontstond or eon discussio tussen monson die
tv wilden blijvon kijkon en anderen, die wilden gaan dobbolen.
Hog andoren wilden eel qaan stappen in bet nabij gologon dorp,
naar dear bleok to weinig animo voor to zijn.
Tonslotto ging iedor zijn cigon gang, zodat al tv—kijkond, dobbelend
en lozend do avond word atqosloton. In do tussontijd word or eon
kratje bier achtorovorgeslaqen, deols on do ontborinqon to vorqoton
deels on eon do vorpiichtinqon to voldoen die nodig zijn om jezolf
eon alkoholmisbruikor c.q. alkoholist to mogon noonen.
Do volgonde ochtond word or zowol lang uitqoslapen als ianq ontbeten.
Daarna bogaf iederoen zich hoopvol near hot water, maar nog steeds
was or goon wind to bokennon. Na wat aarzolingon “zoudon we wachton
op windi”’ word or lanqzaan met inpakken bogonnon.
Zolfs pakto iomand afl troost eon zeiitjo uit, zodat we bier eon
tijd near konden kijkon on ovor konden praten.
Near hot macla niet zijn: goon wind, qeon surfen.
Moo en voldaan (or was per slot van rekoning heel wat afgodiskus—
seord!) vorlieton zij de boerderij, alien net den beotjo meet hoop
on ooit nog oens van do surfvorslaving af to komen.
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foto -werk!!
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Qntwerp, fabrikage, verkoop en verhuur van kano’s en kanosportuitnistingen
Wildwaterkanokursijssen voor beginners en gevorderden.
P.O. Box 8522, 5605 KM Eindhoyen NL, tel. 04904-3580
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Wenst U nadere intormatje ?
1k sta voor u klaar I

J. van der KROON
Norenburchstraat 25
5622 KN EINDHOVEN
Telefoon 040 - 443358
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Reeds enkele weken dwaien er diverse geruchten rand in de

Hoi kanaluitjes

wandelgangen
twee, drie
Laten me ens eerst even voorstellen:

ifiarcel, Reinout, ~nja.

LJij zijn tot anbepaalde tijd gepromaveerd tat redactieleden
van het door allen za gemaardeerde clubblad. ~an idee~n heeft

“,

krijgen we wel, krijgen we niet

...

,

“

Okawa—

worden het er

Om maar meteen met de dens in huis te valien, via de sectie sport
krijgen we 4 aliround polyethyleen W.W.—kayaks en 2 semie—sialom
kayaks mci. peddel, zwemvest, spatzeiJ. en helm.
De vere niging heeft self eat polyethyleen W.W. slalom kayak aange—

het ens niet ontbraken, echter mel aan tijd am deze ideeën ten

kocht

uitvaer te brengen. Daarom deze keer nag een Rkma Houde stiji”,

Dat deze forse uitbreiding van de kayakvloot de nodige organisato—
rische consequenties met zioh meebrengt, mogenduidelijk zijn

maar valgende keer een vernieumde (1) uitgave van jullie

md.

toebehoren.

( zie ook mededelingen van het seoretariaat ).
lijfblad.
Bij deze millen me Arjan en Henk bedanken voar bun geploeter
en gezueet bij de productie van de varige Rkua’s. Ze machten
er zijn en ze zullen zijn, die ?kma’s
Nm dan, veel leesplezier, graetjes en tat ziens op ~ van de
-trainingen en/a? activiteiten.

/

Reinout,

BINNENKORT VERKRIJGBA~R.
R KI.J4
NIEUUE STIJL
VERNIEUUQ
NOC BETER

ZORG DThT JE HEll NIET rqIsr
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Plarcel, Anja

Ma eat natige november maand, voigt eat drukke december maand.
In de tweede week van december sal er flunk gekiust gaan worden in
de loods.
Eat week later ken in de “ T~SSW
weer menig litertje vocht wegge—
spoeld worden. Komt alien want dit jaar moeten diverse titels ge—
prolonge era worden.
Ook wordt voor de derde keer in successie het “ Water “—feest ge—
organiseerd,
Ondanks het feit dat wij eat druk en aetief najaar aohter one hebben
liggen, waarbij wij vele njeuwe leden binnen case vereniging moehten
begroeten, ken ik het niet nalaten vooruitteblikken naar het voor—
jaar.
Met eat nieuwe vloot, de fundanenten voor een volwassen Wild—Water
vereniging, de Ardennen riviertjes op.
Ret één worden met het kolkende water, de goiven en walsen.

Hot vechten met do elementen der natuur,
welke het speelgoed van Thor en Thkis zijn
en nadien het kieken ala je weer een lastig
traj eat bedwongen hebt.
Voordat je ann dit alles begint, moet je een
puike conditie hebben.
Het frequent bezoeken van de conditie—
trainingen en kanotrainingen in het zwembad
draagt hier zeker toe bij.

e
Ii

iiIi

UFt

Ft

1~t

Van potentie le
instructeurs
binnen de
Okawa—gelederen ( zie ook mededelingen van
de seoretaris ) mag verwacht worden dat zij
bij verenigingsaktiviteiten ( en ook daar—
buiten ) de verantwoording durven maar voor
a]. ock kunnen dragen, de rivier op zijn
juiste waarde C en mogelijke gevaren ) weten
in te schatten en de W,W.—technieken beheer
a en.
lets wat afleen ken door veel te varen.
Ben aanzet hiertoe wordt in het voorjaar gegeven, door het opstax-ten
van een weekend voor kanoérs, die reeds meermalen W.W.—beekjes
hebben bevaren. Gedurende dit weekend wordt
zwaar ‘Lwater gevaren,
de accenten worden dan gelegd op W.W.—tecbnieken in de praktijk en
veiligheidsoefeningen.
Hot doel van dit ales is hat leren begeleiden op een verantwoorde,
en gédn roekeloze, wijze van kano—afvaarten.

Okawa aktueel:

Bij het vorschijnon van din nunmier zal onze vloot zoer waarschijnlijk
al zijn uitgebreid, met bet nodige fantastische,nog drijvendo
nateriaal.Nu bet nog kan,willen we dit historiseho felt ook enigszins
officloel vioren.Dit gebeuron zal door aiweer ecu coimuissie gestalto
gegoven wordon. (voor do duidelijkheid,zal 1k aan bet eind van nijn
vorhaal alle conmisslo’s nog eons opsonsion).

-Dc komst van do niouwo boten beef t tot gevoig dat or onige verandor—
ingen in onze hook van do loods nodig zijn.Dat willen we realiseren in
do tweedo week van Deceniber,waarbij weer geldt,

Vole handen maken licht work
—Onzo aanwinsten zullen on verschillende redenen een naam krijgen.
(vorplichting NKB,makkelijk bij gesprekken over do boten).
Hiorvoor zijn goode suggestles zeer gewonst.Zo kunnen op allerlel
terroin liggon.Van Zeepkist tot llalrus,van Duranco tot Donwnel,allos
is welkorn,.
Nu bet Okawa—materieel zodanig is, dat er ook risico—vollero aktivi
toiton n~o kunnen worden ondernomon,kont de noodzaak naar voren on bet
gebruik ervan to reguleron,ter bescherning van loden en materiaal.
We willen dit op do volgende manier aanpakken:
Aktiviteiton buiten verenigingsvorband:
Voor uitleon is toestonning nodig, van de aktiviteitencommissarjs.
Do groep is aansprakelijk voor niet door do vorzokering gedekte schado.
Aktiviteiten binnon verenigingsverband:
Binnen do vereniging zal een groep ervaren kanodrs worden aangowezen,

1k hoop dat ik jullie de komende maanden nag begroeten bij een der

die in staat vordt geacht,om bet govaar van een bepaalde tocht voor

vele aktiviteiten.
Opdat Okawa mogen groeien voor vat betreft kennis, clubgeest en leden.

dragon on over die tocht te kunnon beslissen. Doze groop bepaalt dan

Salut

Ruud Nyst, voorzitter.

do groep in to kunnon schatton,en de verantwoordelijkheid te kunnon
tijdons verenigingsaktiviceiton of eon geplande tocht geschikt is voor
de groop.Tevens wijst doze groep menson aan die getoond hebbenoveneens
over do nodige orvaring te beschikken,on deze taak to verrichten.

Henk en Arjan bedankt voor juflie werk, als redakteuren van Akwa.
Najoens hot bestuur een “ Praise for a job welidone
Do nieuwe redaktie wenscn tJiveel suoces en plezierige plakavondjes
toe.
Ruud Nyst o.s.

Behoer matoriaal:
Hot losse nateriaal sal in bet vervolg beter opgeborgon worden.Om dit
to kunnen gobruiken Is bet nodig on over eon sleutel to kunnen beschik—
ken.Deze is vorkrijgbaar bij do portier van hot sportcentrun(op vertoon

van eon lidmaatschapskaart not pasfoto),bij Jo lCantelberg(bohoerder
loods),on bij do aktivitoitonco,~pjss~~j5

I
it’
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Commissies,en andere aktievelingen:
Matorjaalconmijssie:Marcel Bovens
Marcel Theunissen

r

Notulen van de ledenvergadering op

9okt’85

Plaats:sportcentrum.
~ Aanwezig:Michiel,Marion,Anja,Gert,~inout,Marce1 B. ,Susan,
~1r,Eric,Roy,Roe1and.Paul,Marce1 T.,Bob,Kees,Ruud,Sjaak.

Roy Kurver
Redaktie Akwa

:Anja HUskens
Marcel Theunissen
Reinout Werschkull

Sponsorcoimnissie

;Cert Visser

Kascoimnissie

:Mark Mathijssen

Peter Kreeners

Honk Hernans

Ad hoc cie
trailorbouv

:Marcel

Bovens

Marcel Theunissen

Bob

i

Kerkhoven

Groeten

van

Sj aak

Lidmaatschappen:

Besprolcen werden de volgende punten:
~Qrraining:Besloten wordt om,zolang we geen opslagplaats in de
Tongeireep hebben~a1leen op donderdagavond te trainen.
De trainingstijd is van 22.30 u tot 23.30 u.
~QVlootuitbreiding:De ledenvergadering besluit tot het vormen
van een commissie,bestaande uit 3 bestuursleden en 2 gewone
leden~die ala taak krijgt het aansehaffen van een boot voor
do vereniging,gesehikt voor beginners.Bij een definitief
besluitmoeten minstens vier van de vijf leden voor hot
besluit zijn.Leden zijn Ruud,Kees,Sjaak(bestuur),MiChiel,en
Henk(gewone leden).
Tevens wordt een commissie opgericht die sich gaat richten op
hot ontwerp en do bouw van een trailer.Deze bestaat uit
JEb.Marcel B.Marcel T.
~Ro~idvraa~raa:De sponsor commissie veroorzaakt do nodige commotie
door aandelen uit te gaan geven die goon aandelen zijn.De
bedoeling is echter eon ludieke sponsoraktie en uiteindelijk
gaat do vergadering aickoord.

IN verband met bet opstellen van do begroting van bet volgend Jaar
willen wij graag weten wie or volgend Jaar CEEN lid seer zullen zijn.

Sjaaic,secretaris.

Wit Jo in dat geval even bet bestuur inlichten?Bedankt alvast.
—Vorvolgens bostaat er do mogelijkheid on via do veroniging extra
goedkoop lid to worden van de NKB.Bohalve de mogelijkheid am aan
alto NtIs aktiviteiten deol te nemen,krijg Jo dan 6 hoer per jaar bet
klubblad in de bus wat Jo op de hoogte houdt van alto kanozak~n in
onom Nederland.Bovendjen steun je dan de kanosport in nederland,
onder andere onze oigon vereniging.Koston zijn (22,— per jaar.
Als je bier interesse in hebt,geliove dit to melden bij Sjaak.
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Op initiatief van Okawa, wil het sportoentrum in sumenwerk jag
met ESAC, Isis en Weth, een gecombineerd zomerkenp organisexen.

O~a/~aead~e

Dit kamp sal ( waarschijnlijk ) plants vinden in de laatste weken
van de raaand juli.

U

De opzet is am vanujt een zogenaamd basi~camp, ergens in de
Franse Alpen, meerdaagse aktiviteiten te organiseren.
Gedaoht wordt dan aan een huttentrektocht door de Alpen, waarbij
op een beseheiden sohaal geklommen kan worden.
Vanwege de goede ligging van een stuwneer, met een bijna constante
bergwind, ken Cr ook gesurft worden. Voor de eohte fiets—maniak
zijn er bergen sat.
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Is je belangstelling gewekt, sohroom dan niet en maak dit bekend
aan de onderstaande personen, want
EFN ECHTE VRIJBUITER BLIJFP
NIET THIJIS
Gewoon dben due

Salut

Sjask en Ruud, c~Sordinatoren.
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Natuurlijk mag hierbij het “ echte “ kanowerk niet ontbreken.
In de Alpen liggen allerhande bergriviertj es die nitmonden in de
groo-tste gletoher rivier van Europa
De Durance.
De moeilijkheidsgradan vari~ëren van 1 t.ean. 6
In eerste instantie kunnen verenigingsleden zioh voor dit kamp
insohrijven. Blijven er plaatsen over, dan kunnen oak mensen van
buitenaf zich laten inschrijven ( w.o. introdueées ).

~

W

A

L.~

A o

4

~

0 A

2LL~~
AW4vA~i/Ao,A,~~~J

/

N
N

N
N

9

\‘J

Ak

Ak

0

~.j

/3~

A 9 ~j
A
wA~4L~3
4 o v t\ w

A~

~

~

o ‘\ U
kAo~iw
A w k A A
C

v,

~.

V

Vote in hat diagram een ononderbroken lijn
beginnend ~ij ce 0 linksboven en eindigend
bij de P rechtsonder.

[1

Vorm steeds hat woord OKI4WR

I,

letter overblijven.
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In no—time racen we near deze studenten(huis)vesting,
Daqtje Sieschoosch

.7

der uitgaanssteden,

centrum van cultureel nachtleuen,

stad

wear bet

allemaal am begonnen is. Na een flitsende sightseeing door bet
Vrijdag waren de vooroereidingen getroffen,

h

en opgelapt,

huurboten opgehaald,

de Doten geplakt

centrum, een bliksemcarriere als verkeersovertreder en woorden

bij Kees de noodrantsoenen
met de autochtonen pikken we uiteindelijk onze gids op. Deze

meegenomen en op Sjaak~ curieuze feestje warm gezopen. Van die
plee hoorde ik pas later.

i

heipt ons razendsnel van de boten en de auto’s af vent er is
geen tijd te verliezen,

Zaterdagmorgen vroeg op,

had niet gehoeven want,

oh wat zijn

we traag, maar uiteindelijk slaagt men erin mijn auto werkelijk

kortom: hoeren,

bet nachtleven roept, de disco’s

sloeren,

lonken,

taxi rijden.

Cm twee uur zijn we aiiemaal terug en am kwart over twee is

asociaal vol te laden. Riots h~, c’est bien, c’est Citro~nt en
er eileen nog bet geronk en gesnurk. 1k beD trek in een biertie.
dus vertrekken we,

op near Hank, op naar de Sieschbosch.
De volgende morgen kijkt eileen mijnheer de ‘joorzitter wat erg

Na een ijsje onderweg arriveren we bij de jachthaven Vissers—
vaag uit zijn ogen.
hang wear de havenmeester aanbiedt, niet geheel belangenloos,
mee te helpen de aoten naar bet water te dragen. We besluiten
toch maar geen gebruik te maken van
bet een eindje verderop,

I~

Michiel

mans diensten en proberen

daar waar bet meer Vies dan Bieschbosch

is. Pfijn, er volgt een dag vol spelevaren, men sobere lunch
(met inbreng van eigen middelen), spetteren,
stevig doorpeddelen. En dan,
~II

I
I;

(7/-,

ooten kraken en

dan heb je honger,

hanger als een
Lichtpuntie

Ckawaan.
ide stouwen de auto’s weer vol en gaan op naar Dordrecht,

Alweer is een lid erin geslasod em

(oft

keer veer een bedrag

dornicilie van ~n van de reisgenoten. Zoals bet oude spreekwoord

van

reeds zei:

Dit brengt de totale aandelenblidraqe voor de club op: 7375,—

‘Hoe dichter bij Dordt, des te groter de honger wordtl

En zo kan bet gebeuren dat oak een noodrantsoen zeer redelijk binnen
te houden is.

725,—)

eenhondertstekanoaandelen te verkopen.

Schroorn niet en probeer ook een of meerdere aandelen te
verkopen aan familieleden, vrienden of kennissen.

Nu krijgen we beast,

iedereen ooet

Elke 7 5,— is pure cluhwinst
Kern je er te kort of heb je er noD cieen bel dan even naar

zenuwachtig en is gespannen.
weg, weg uit Dorot,

We moeten

ondercetekende (

waar bet steeds

rotter wordt (oak men oud spreekwoord)
en op naar Leicen!
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B RAN DI NGKANOEN
Zondagmorgen al, half tien, gebrom verstoort de rust: Ruud moet jeer

II

zonodig babbelen. 1k ben nog doodrnoe, lant bij Sjaak, en dan ook nog
de brilaffatre van gisteravond. Net kopje heerlijke koude water, door
Marcel op meesterlijke wijze in mijn nek uitgegooid, doet wonderen:
geheel wakker, volledig fit.
Marcel: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bij deze.
Na een uitstekend ontbijt, eggs and bacon en koffie, moesten we wacht—
en op de mensen die de boten waren ophalen. Somaigen maakten een om—
metje door Leiden.
Na een klein ritje arriveerden we in Katwijk aan Zee, Miami Beach van
Europa4 alwaar we eerst koffie met gebak namen,bij de Zwaan.
Cm half éSn gingen de eersten bet water in. Net weer was uitstekend,
gering zonnetje en goeie wind, NW—6.
Geweldig is dat brandingkanobn, ik was woer zo slim om aan do verkeerde
kant te peddelsteunen(kustzijde): de aankomende golf neemt je dan wel
see, maar de peddel schiet onder de boot waardoor de hele zaak kap—
seisd. Je steekt dan vanzelf Jo kop in het zand: niets can de hand due.
Een ander leuk spat is om do boot gelijk met een aankomende golf te
krijgen. Deze neerot Jo dan met groto sneiheid see, waarna bet diep in
hot water steken van je peddel voor een geweldige sliding zorgt. Oat
dit beviel was te merken aan de talloze “Jels” die over bet water te
horen eaten: hiihaaajj H!
Dit wilde ik ook proberen, maar het liep anders. Op gegeven moment
kwam ik voor een overrollende golf. Met een grote zwaai deed ik in
mijn bootje hieraan mae. Een alles of niets terugpeddelslagboog kon
de zaak niet meer redden.
De kreet van Sjaak: Roeland, ik kom Je redden! hoorde ik niet meet.
Ret oerwoeste water trok me naar beneden waaruit ik drie minuten
later weer naar boven kon kornen. Sjaak en Honk, de gids voor de
Bieschbos, hadden mijn kano al gehoosd. Na een vreemdo manier van in—
stappen kon ik mijn pogingen voortzetten.
Alboewel hat doodvermoeiend was word er tot vier mar stevig gekanoed.
Met wachten is op do fotoreportage van Relga.
Cm vijf wur vertrokken we huiswaarts, onderweg eon friettent overval—
len, daarna ben ik doodmoe in slaap gevallen. Op do achterbank van
bet busje op NarceVs schoot, zalig was dat.
Os negen our waren we weer terug bij do loods, waar we de spullen
verzord hebben: spatzeiltjes uitspoelen, peddels rechtbuigen.
Voor degenen die er niet bij waren heel erg Jammer. Ret was een uit—
stekend geslasgd weekend, mijn complimenten voor de organisatie.
Do mensen wit Leiden nogmaals bedankt, wan000r kunnen we woer!
Roeland

Wildwater(?)—kanoën op do Rur

Op zaterdagmorgen 12 oktober kwamen we, nog half slapend,
am zeven uur bij de loods. Oat was tenminste do bedoeling,
maar wie de Okawageest kent,

zal hat niet verbazen dat pas

na half acht jedereen aanwezig was.
Na do kano’s opgeladan to nebben vertrokken we met twee
auto’s naar Heerlen, waar nog enkele kanofanaten op ons
stondon to wachten.
Helaas ging or, zoals tijdens ieder

Jkawa—uitstapje,

ook

daze keer jets mis. Do beatwurder van ~ van do auto’s (dat
was ik zelf helaas) was namelijk tijdens hot tanken onderwog
zijn

(sun) benzinedop vergeten, waardoor we genoodzaakt waren

naar hot betreffende tankstation terug to rijden.
Plot slechts eon wurtje vertragjng vertrokken we dan witein—
deljjk toch richtjng Heimbach. Plaar ook doze rjt vorliep njet
zonder problemen. Er bleek namelijk eon meningsverschil te
zjjn over do to volgen route.
waren do anderen te wolgen,
route to weton,

Omdat beide groepen to koppig

erwan overtuigd zelf do beste

splitsten onze wagon zich. Gelukkig bleak hat

sproekwoord “allo wegen leiden naar Rome” ook voor Hejmbach
to golden en ontmoetten we elkaar dear wear op een parkeer..
piaats ojj de Rut. We laadden do kano’s af on stortten ons
in hot “wilde” water van do Rur. Wild water was hot eigenlijk
nauwelijks te noemen, sear omoat we
atop voorbereid waren dat de Rur
wan Dommelniveau zou zijn,

viol hot

ons toch nog moo. Daaruij maakte
ook do pra,.htige natwur veel good.
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Na een tocht van ruim twee uur kwamen we op de plants ann
waar Ruud en John met eon van 00 auto’s naartoe gereden waren.
Toen varen Huud en John aan ue beurt om bun energie op bet
kano~n to botvieren. Na de andere auto’s opgehaaid to heoben
bleef or voor ons niets anders over dan rustig op eon terrasje
to wachten op do koest van Ruuo en John.
Toen na anderhal? uur do groep weer kompleet was, reden we
terug naar Nederland,

en wel naar 1’laastricht.

Het was de

bodoeling dat we daar zouden ovornachten bij fool (die oven—
gens niot moo was gaan kano~n) en food.

mar voor bet zover

was gingen we natuuriijk nog do stad in. We aten bij eon Chinees
die als enigo (maar ernstige) nadeel had dat hot bier lang
op zicn hot wachten. Daarna bleven we tot twee our in do stad

I

genioton van de Jazzmuz~,iok (helaas niet langer,

tijdens do Jazzdagen sloten do ~ on twee our).
Hot was eon goslaagde dag, al hopen we ons eon voigende
keor op echt wilowator uit to kunnen leven

Zaterdag ig oktober, 3.00 our ‘s morgens. Ret is Lover, Ha avonden van
overleg en regejen. Er is argesproken bij de Lerlu—loods, en iangzaarn koat
iedereen binnenlopen, sommige wat slaperig (die kli,nrners dat zijn maar
vroege mensen). ledereen verdeeld zich over de auto (met trailer) en bet
busje. Helaas kwam niemand echt te laat, want anders stond ons zeker een
rondje in Duitsland te wachten (ESAC vijf minutenregel was ook geldig tijdens
dit weekend). Voor de meesten was het voor bet vertrek al bekend dat we
niet naar Belgie zouden gaan, omdat daar de waterstanden te iaag waren.
Daarom werd ons doelgebied Nideggen, waar de fur langs stroomt (bij nader
inzien was daar oak niet veel water). Na een uitgeslapen nt (bet busje
ging direct naar Nideggen, de auto ging eerst naar Monschau, on daar de
waterstanden te bekijken), begonnen de activiteiten waar alles am draaide.
Dc organisatie had bet zo geregeld dat de boUt van de kllmmers met de
belt t van de kanovaarders ging klimmen, terwijl de andere belt t ging kano—
varén. Dc volgende dag wisselde iedereen van activiteit. Op deze manier
kwam iedereen aan z’n trekken. ‘5 Avonds zouden we gaan camperen in een
dorp onderin bet dal op een camping.
Ret kanovaren ging niet helemaal zonder problemen (of meer zonder water ?).
Vanwege de lage waterstanden word bet water tijdens bet weekend in een
bekken opgespaard, zodat do industrie tijdens do werkweek genoeg water
had. Gevoig daarvan was wel dat de waterstand gestadig ttjdens bet weekend
zakte, zodat vooral de zondagvaarders over menig Steen gingen. Toch gingen
en moesten enkelen toch weer omslaan (en niet alleen maar ESAC—ers
Onder de gehuurde kano’s waren er een aantal die wel verdomd moeilijk
bestuurd konden warden, c.q. in dezelfde richting te houden (of was hot.
dan toch een kwestie van stuurmanskunst ?). Voor mij was bet in ieder geval
eon probieem op zicb am de kano steeds in de juiste richting te houden,
en ‘s avonds had ik dan ook wel wat spierpijn in mijn schouders. Menig
steen maakte de bodem van bijna elke kano wel schoon, maar van experts
vernamen wij dat deze schepen wol bet nodige konden verduren. Misschien
was bet dan oak wei een geluk dat bet bijna ailemaal gehuurde kano’s waren.
Dc klimmers (en vooral do voorkiimmers) hadden een wel erg makkelijke taak
tijdens dit weekend. In Nideggen wordt zeer weinig voorgekiormoen, dos er
wend steeds van bovenaf een lijntje (kiimtouw) naar beneden gegooid, zodat
1edereen route na route kon kiirnmen. Opvailend was wei dat de kanovaarders
fanatieker in kiimmen waren dan do kii,mpers zelf. Er werden route’s gekio,mnen,
vanierend van 3-. tot 4+, een niet onaanzieniijke prestatie voor mensen
die nog maar seer weinig geklommen hebben. Er wend hoofzakelijk op de Effels
geklorrmen, een rotsmassief dat tegenover do burgt van Nideggen iigt, een
uitstekend gebied om nieuwelingen voon bet eerst te laten klimmen. Soimoigen
vonden bet abseilen nag bet leukst, anderen hadden daar joist wat meer
moeite moe...

IIi

In

I I!

want zohts

ESAC—OKAWA klim/kanoweekend,

•s Avonds kwasmoen beide verenigingen pas echt tot ontplooiing. Op een luxe
camping in bet dal, werd onder bet schemeniampje van de kasteelbeer tie
tent opgezet (de tentstokken zijn nog steeds optimaai gecodeerd, duarom
oak mochten do kanovaarders de tent opzetten) en werd bet den bereid.
Daarbij wist do toekomstige voorzitter van do ESAC te molder, dat je in
soep en yoghurt altijd rechtsom moet roeren, anders krijg je linkse eiwitten.
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Tijdens bet don teen soort chili kats cant) kw~ni~ii tic knijktt is tm
beide verenigxngen pas echt naar boven, ondariks Sonmitgcii voilden dat do
kring tach wel jets kielner had gemogen. Do EDAt;—ers mariiiosteerden ZILtI
aim echte vreetberen, waarbjj bet acer ciii do kwwititcji. gillic ohs om do
kwaiitejt. Oak was Cr valgens één van do kiimrncrs weer to wouiiig wijit (zuip—
schuiten). Na bet eten werd er viuchtig atgewasseii, ‘tsar hot koffie zetten
<warn pas ecnt laat op gang. Daarna gingen men slants) menses
ring
do
plaatselijke hareca van winst vaarzien, terwiji eon aurital ai,deron do kaude
grand koas am wat acer slaap te krijgen (varst op de grand). De kau deed
de kiimmers weinig, maar sammige anderen hebben het wel erg koud gehad
(gaed materiaaj aanscharfen). De valgende margen werd or vluchtjg antbeten,
am weer snel met de activiteiten waar bet allemmal am begannen was, verder
te gaan.
Al net al was bet een geslaagd weekend, andanks de lage waterstanden Daaram
is bet raadzaam valgend jaar daar acer rekening mee te hauden. Bet is we!
duidelijk dat kanovaren en kliimnen duide)ijk twee activiteiten zijn, die
sarnen gaan, voaral amdat wild water altijd wel bij klimratsen in de buurt
te vinden is. Misschien is bet dan aak magelijk am deze activiteit jaarlijks
te herhalen, zodat we misschien aait aver een traditie kunnen spreken.
Bij deze wil ik Kees van Baek bedanken vaar de prettige sarnenwerking en
bet medearganiseren van dit weekend. 1k hoop dat de nieuwe
activiteiten
consuissaris van OKAIJA en de nieuwe klimcarimiissaris van de ESAC weer contact
met elkaar Zullen apnemen, am aakvolgend jaar weer za’n weekend te piannen.
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Henk van der Heide
klimcariaiissarjs ESAC
1984~1985

Geachte redaktie en andere Okawanen,
na lange tjjd van redetwisten en hoagaplapende ruzies
met de huisoaas en de buren, macst het er we]. van kamen,
dat ik gedwongen was te verhuizen.
Uw activiteiten—jongen heeft nu zjjn intrek genomen in
Sen iets rianter onderkoinen,
of welt

Vp.,s kkaaw~c

Nan

k<,cEEEc$

Street en huisnumrner

~

Postcode en woonpialis

3s—~,j
~ ~~rad E)J

c
Verhuist near
Sirasi en hulsnurnmer
pasicodeenwaanpiaars

~4_
tt~ot4 a.—L~.--ns-r~AAm

S~\i

~

~

Aarniulionde informatia
Posibusnummer
Pastcode en piaatsnaam
van postbulnuminer
Nieuw teiefaonnummer

(o4o)

~jgHandtekenin9

baum van verhuizing
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jidenlijst Okawa

dd.20—I0—’BS.

Theo van der As

Strijpsestraat 236

Jurgen Bartels

Tongelresestraat 67

5616 CX 529257
5613 db 443841

Marcel Bovens
Jan van de Broek

Willem van de Veldestraat 3
Vestdijk 35N

5611 CA 452949

Roeland Cerfonteijn

Tjalkstraat 24
Zeelsterstraac 207::

Henk Hermans

Zeelsterstraat 207X

5652 RH 550031

Eric van der Heijden

Hendrik de Keijzerplein 13

5622 C? 456661

Anja HUskens

flnn Rnscn~tr.q..t
Draviklaan
20
Nuenen

5611 ~“ 451369
5672 DX 832568

Marion Kenter

Leenderweg 260

5611 AL) 124913

Bob Kerkhoven

Bredalaan 93

5652 JC 527412

Helena Koning

St.Leonardusstraat 27

5614 ED 115101

3I~

56)6 KB 528143
5652 El’. 55003!

Paul Koopman

~j~1~reef 15

608) EA 04759—3909

Peter Kreemers

‘s Gravesandenraat 75

Roy Kurver

Kruisstraat 17IT

5612 fl 455502
56)2 CI! 452262

Patrick Limpens

Boutenslaan 12

56)5 CX 111635

Mark Mathijssen

Melkweg 38

Paul Mills

Milaanstraat IS

5642 CD 816871
5632 P.S 426420

Ruud Nijst*h*

van Veldekestraat2
floenen
Karel
Venlo wan Egnondstraat 27

567) Vt 83228!

St Catharinastraat 13Q
Pisanostraat 388
Boschdijk 416

5611 JA 457066
5623 CL 432793

Marco Pieterse

Mark van de Putte
Marcel Saly
Michiel de van der Schueren
John Settels

TILBURG

5642 AR 815805

Arjan Haijkers

Kees van Hoek

SUPERSURFI110
*

VERKOOP
ZELFBOUW
REPARATIE
SURFMODE
WI DSKATING

5913 CK 077—18 149

5622 PC 45642)

~waluwlaan 2

569! vg 04990—7 1856

Sjaak Spiertz

Hoogstraat 135

56)5 PC 526790

Paul Swinkels

Leenderweg 177

5643 AC 118682

Marcel Theunissen

Peperstraat 28

56)2 1W 447307

Hella Trienes

6631 KV 045—22 55 2 9

Susan Trienes

Nieuwstrast
ttoensb roel( 48
Lijmbeekstraat 198

Rob Venderbosch

Vestdijk 35U

Cert Visser

Pisanostraat 298

5611 CA 452949
5623 CL 432529

Reinout Werschkull

Boschdijk 372

5622 PB 437758

Vredelaan 40

1251 CJ 02153—11977

*

VERHUUR

FUNBOARDS

56)2 NJ 450384

Donateur
Zephyr Droog

Laren

Al

Jec/en 9j77

c1rieëncJer&~
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Supersurfing - Koninqsplein 214 (hoek Piusstraat) -5038 WJ Tilbury - Tel. 013-433960

