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LEDENLIJST EINDHOVENSE STUDENTEN WINDSURF VERENIGINO OP 16 JAN 1986

Naas

Adres

Jacob Biemond
Thea Bogaert
Jeroen Bookelmann
Torn v/d Boomen
Robbert oem Coarsen
Edith van Dijk
Zephyr Droog
Henri Daystero
Raud Erckeno
laco Goudswaard
Cock de Groot
Rob de Groot
Rod Hoff
Frans Koene
Rob Roll
Coon Konings
Paul Koopsan
Cees de Lange
Haarten Luykx
Ed Monehen
Dim Mureau
Hare Nederkoomn
Raoul van Noorden
Leon Peters
Arjen Post
Bert Jan Post
Bert Ritter
Win van Roocselaar
Hans Rooymans
Thijs Ruland
Frans Sehoren
Leon Sprenkets
Albertus v. Stroe
Baa Timmer
Hem Tournoy
Ludger v. Vilsteren
Leon Vinken
Gert Visser
Mare Vos
Rein de Vries
Miehiel wan Wijek
Willea Jan Withagen
Sandra Zuidema

Geldropseweg 50
5611 SJ EEIV
123023
Zweabadweg 2
5611 KS EHV
430230 *
Verwerstraat 117
5612 ED ELI!?
639934 *
Kerkstraat 18
5671 OP Nuenen 040—831285 *
Braambeslaan 3
5552 PE Vlksw 04902—13785
H. Geestat. 62
5611 HR ElI!?
455339
Vredelaan 40
1251 GJ Laren 02153—11977 don.
Distelatr. 27
5693 dv EHV
115854
Bellinjoer. 6
5653 GB EU!?
524862 *
Amstellaan 36
5691 HE Son
04990—73228 *
Boschdijk 343
5621 JA ER!?
439531 *
Boochdijk 337
5621 JA ER!?
454479 *
Anernonesir. 4
5615 AM ER!?
117523 *
Zeelsterstr. 86
5652 EM Eli!?
511426 *
Tongelresestr. 40
5611 VK ElI!?
126232 * +
Allersma 147
5655 CD ER!?
520671 *
Eikendreef 15
~~981 EA Raelen 04759—3909
Willemstr. 97
&....~&JJ._CG EU!?
523767 * +
Gestelsestr. 156
5615 MC EU!?
520821 *
Catharinaatr. 48
5611 JO ER!?
437058 *
Hemelrijken 20
5612 LD EU!?
431829 *
!?erwerstr. 139 T
5612 EC ER!?
452932 *
Wilgenhorst 55
2742 CD Naddinxveen 01828—19130
H. Geeststr. 62
5611 HR EU!?
455339 *
St. Trudopbein 10
5616 GE ER!?
520795
Boutenslaan 24
5615 CX ER!?
111851 *
Gem Coenderslaen 13 5623 LT ER!?
454748 *
Frieswijkstr. 34
3862 EL Nykerk 03494—51848 * +
Tb a Kempiolaan 82 5643 NV ElI!?
115829
Boutenslaan 24
5615 CX ER!?
111851 *
St. Philomenastr.13 sozz CO ER!?
442173 *
Wilgenroosstr. 6
5644 CM ER!?
120341
Kroonstr.3
5632 DX Eli!?
480846 *
Schweitzerlaan 13
5644 DEC ER!?
117582 *
Ce Borchgravest 55 5503 SC Veidhowen
537202
Aalsterweg 132e
5615 CJ ER!?
118101 * +
Kroonstr. 19
5632 D)VEH!?
427893 * +
Pisanostr. 398
5623 CL ER!?
432529
Treurenburgstr. 35 5613 EA EU!?
449641 *
Maaritsstr. 8
5616 AA EHV
435988 *
Heydaalweg 4
5616 S!? EU!?
520394 * +
Laarstr.15
5582 RL Waaire 04904—16928 * +
Aalsterweg 132e
5612 CJ EU!?
118101

*
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Paste. ,Plaats

mag den plank aeeneaen onder bepaalde woorwaarden
mag met de aanhaager rijden
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REDI8LKTIE
Eallo surfers,
-

ten goed aurfjaar toegewenst. flat is eon krachtige boodoohap
juflie toegewenst door de redactie en er sullen er meer volgen.
Boot ‘86 werd bezooht en half beg gekooht door WM’R en aeteen
willen de eerste zotten bet water op; sneeuwbui of niet, surfen
sullen ze.
flit bebooft wet voor dit jaar. Ala or net zo s-osurft wordt ala
geschreven dan sal bet zeker web ~çoed gaan. WIj ala redactie
konen no langzasnerhand in do positie dat we kooij kunnen gaan
censureren of zelfs weigeren.
Zoals jullie je web kunnen voorstelben warden do stukken eerst
door de rodactie gebezon en vervolgens getypt. Mu worden er some
stukjes ingeleverd op de achterkant van een zoveebste aanmaning
van een ineassobureau volledig versiord met koffie— en theevlekken,
laatstaan hoe bet handschrift eruit ziet. F~n arme Sandra kan dit
dan nob nog eens gaan uitt,’pen. Surfers baud bier toch rekening
me~ ala je handsebrift eeht so sleeht is typ bet dan. In do toe—

I

I
1.

komst sullen we ardors stukjes weigeren en over laten sohrijven.
Sandra wil golukkig nag steeds blijven typen voor de vereniging
en beai,aart ons daardoor een hoop werk. Oak voor dit nunner zijn
wij bans weer seer erkentelik.
lb sal flu maar langsaxserhand eon oind maken ann deze lange inlei—
ding van Ak~~A 3.6 . Toeh moot ik flog iota ku~t~ wU ala redactie
proberen zo efficient ro—elik to werken. Cm jullie dit blaadje to
bozorgon moeton we eon hoop adressen uitsehrijven, ala we flu jullie
identiteits nun~mers hobben kunnen we adre-;stjckors kant en klaar or
do TIE krflgen. WU vragen ~ullie die id. nwmners zo ansI morel!::

deor

to geven ann do secrotaris of ann do rndaetio.
Verder nodi--en we julijo uit am -.eer kor, in te levoron. Dit hoe—

3
2

von niot perse versla7en to z1~n van club aetiviteiten, soar
kan oak by. kritiek z~n op de gang van taken binnen do vereni—
ging (towel opbouwend alt afbrekend), of idee~n voor aetiviteiten.

Hoi, surfers1

Een discussie oppang brengen binnen dii bid is toch een kleino
wens van ons; :4aarten had vorig jaar al een good voorbeeld gego—

nit is bet eerste blaadjo in bet nieuwe jeer, bij doze wens ik

yen.

deacon iodereen veel geluk en een goad surijear toe.

Do redactie wenot alle loden die AXWA voor bet laatst ontvangen

Intusson hebbon we toch niet stilgezeten in do winter. Hot is de

eon good verder (surr)leven toe en we hopen dat jullie een pie—

bedoeling dat we bet niouwe surfseizoen met nieuw naterical gaas

ziorige tijd bij WFY1’H gehad hebben.

beginnen, soda dan moor mensen zich kunnon bekwamon in bet fun—

Veel loesplezier voider met dit number, en voor de Lanatiekelingen

surfon.

onder jullie tot ziens op bet water, Set otenmer seizoon houdt

Voor bet komende jeer Steen al eon eantel ektiviteiten op de agenda.

inmiers nooit op,

Hot wordt nl ons lustrum jeer, waerin do lustrumcoimnissie voor do

DE RHOACTIE

nodige festiviteiten zal zorgen.

Ook to Th beef t iots to vieren, nl. hot 25—jarig bostaan.
Eon coamlissie heeft dearvoor al onige idooën oitgoworkt, waaraan
ook WETH zal neodoen.

‘I”OERNOOI?

Alt we alt WETH ooit een groat toernooi op poten witlen zetten,
zat er eon hoop ,serk verricht moeten worden. Vaak is bet voor
degenen die lets organiseren “last minute’ werk, wet niet so
plezierig is. Cm bier iets can te doen, dacht IS dat we voor een
evencueel to hooden toernoot (misschien bet lustrumtoernooi),
waaraan llefst ook buitenlandse clubs deelnemen, een soort van
draaiboek proberen te maken waarin tips, adressen en telefoon—
nummers, tijdschemas etc. in verzamelt kunnen worden. Degenen
die later dan echt een toernooi organiseren, hoeven niet fleer
cites zelf uit te zoeken.
Voor bet opotellen van zoTh draalboek zoo 1k bet tiefst willen
saxoenwerken met enkele jongere jeers loden, omdat ze ten eerste
zo wat nauwer blj do vereniging bet rokken worden en ten tweede
ondat ze zelf later misschien een toernooi zulten organiseren en
dan de vruchten kunnen ptokken van de no te vetrichten arbeid.
Vanzelfsprekend worden met bet bestuur nauwe contacten onderhou—
den over de gang van zaken. (Oudere teden zijn natuortijk ook
welkon). Alt je sin beSt om een steentje bij te dragen can bet
vereniginsteven, of nog andere opserkingen hebc betreffende
bovenstaande, bet mij dan even.
Os dezetfde reden alt bovenstaand is bet wet nuttig dat een
aantat nensea wat Informatte inwinnen over surfiocaties in
Hedertand (Zeetand, Friesland. Waddeneitanden) of indten zinvot
ook daarbuiten, wear hot organiseren van eon zomerkamp raogettjk
is. Heb jo interesse en/of betere ideeMn ontrent surf Locates,
bet mtj dan even.

Al met ml eon druk nieuw jasr dus, waarin ik van do loden verwecbt
dat zo bun schoudors oronder zotten en moobolpon on do georgani—
seerdo aktivitoiten tot eon succes to maSon.
Tot zions allomaal!!

Surfgroetjes,

ROOlOflthUPt

zijn geheimen

VERJAARDAGEN
Narc Noderkoorn

3

Don Nureau

18 feb.

Hans Robyrnans

2 mit.

fob.

Coon Konings

20 nrt.

Cock de Groot

24 art.

Leon Vir.kon

24 mit.

•~IETH

24 nit.

(41
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Frans Schoren (442173)
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HOT NEWS

in de TH—beriohten, regionale kranten en eventueel in

Baste clubgenoten,
Op 24 mart 1986 gmat E.5.W.V “Weth” tsar 5e jaar (in successie)
in ofwel voltooit hans

TY—quizzen d.m.v. diverse stunts, prikacties en andere gem.
~ sal tenslotte ook een lustrusnboekje uitkomen. Near aanleiding
van dit miles doet de co,mnissie do volgendo

Ic IJUSTRUM N
Tar gelogenboid van cilt feast is er een speciale commiosie (jawel:.)
in hot leven geroepen on or zorg voor te dragen dat dit niet
ongemerkt voorbijgaat. In doze lustrumcommissie hebben Edith
van Dijk, Hans Rooyszans, Thus Euland en Hans Schepsan sitting
genomen. In ecu eerste stap om bet lu,trumjaar voor zoveel
mogelijk mensen tot een ervaring to maicen die Se nag lang sal
heugen heeft de corissie bet volgende voorlooige.prograxossa
opgesteld:
24 smart ‘.e6

opening lustrumjaar; bekendmaking Th—berichten

mei—juni ‘86

verkoop van door nationale surfbekendheid go—
signeerde, seer mooie en artistieke lustrun—
posters man loden

ihtro ‘86

Verder hopen we tot hele jaar door de aandacht te trekken

open dag waaxop iedereen vrij kennis kan maken
met de surfsport, dit sal bij do loads plaats
vinden met eet— en drinkgelegenbeid op bet

OPROE1’:

“Senieder die ste~ke verhalen of anderzina nit zijn ruige
Wethverleden heeft welke bet lustrumboekje zouden kunnen op—
sieren kan die kvijt NJ do hoofdredacteur. in de persoon van:
HUTs SC!~R1A≥T

heeft zioh NJ de lustruscommissie melden. Rot bovenstaande
prograisna is voorlopig, d.w.z. dat niouwe ideeën welkom
Schroom niet, bel of schr’if I”
Dat hot lustrumjaar dankzij ieders inset een succea sag worden.
croeten,

~ ~% to
qJ~a
‘Q
de lustruscomnissie
i~
t
.%

me,

heid tot bet kopen van die unieke posters,
stunt met eon surfscate tijdens de “marktslag”
op donderdag in de stad, een coureur is reeds
gestrikt in de persoon van Ci’. to E
tentoonstelling op do loopbrug nc—Auditorium

weekend erna

surfen NJ b.v. Beets set andere club(s) en
met speciale activiteiten

2e colle€eweek

tentoonstellinv op de loopbrug; kreet op T—hoog,
woensdagmiddag set steciale “lustrwncup”— wedstrijd
surfzeil ala vl:g in de mast voor bet hoofdgebouw

weekend erna
24 maart ‘87

Spetterfeestl
slotmanifestatie (champagne?)

6

zi)i,

ook do jouweN

mooi kortgemaaide gems, verder is er de gelegen—

le collesreweek

TEL: 124307

Verder kan ieder die suggesties, opserkingen of hulp te biedon

7

1985. ZEILEN

.

1986

Flier een stukje over bet reilen en zeilen van ZWOC bet afgelopen
jaar en tevens een blik op de toekomst.
In 1985 zijn er dna zeiltoernooien bezocht van de in totaal 7

Voorlopige wedstrijdkalender 1986

datum
19/20 april

soort toernool
Nestor training

organisatie
Nestor (Loosdrecht)

1/2 mei

NSK

Histos (Utrecht)

17/18 mci

Nestor toernooi

Orionis (Misterdam)

24/25 mei

Lustrum

Blauwe Schuit (Leiden~

I

half sept.

Nestor toernOot

Histor

1

eind sept.
4/5 okt.

Nestor toernooi
Onderling

Loefbijter (Nijmegen)
Blauwe Schuit

najaar

Nestor toernooi

RSZV

1

I
1

gehouden wedstrijden. Twee toernooien die we bezocht hebben maakten
dccl uit van de ~Nestor Kompetitie”

(totaai 3 toernooien). In

amsterdam werd en een 3e plaats behaald en in Nijeegen een 4e,
dit resulteerde in een 3e plaats in het totaaloverzichtl
sen helemaal niet zo slecht resultaat tussen al die studenten
zeilverenigingen.
Op de NSK werd een tweede pints behaald en in bet eindklassement

15 teams vermeld).

I
I

Waarom staat heir WETH en geen EWOC??

p

over alle Ieilwedstri)den is WETH 4e geworden (totaal worden er

Wel, heirvoor zijn twee redenen te geven:

plaatsvervangend ZWOC —co,msissaris
Rob de Groot

P.S. Sorry Paul, ik als nieuwsgierig WETH—journalist had deze

le staat WETH vermeld in bet door Nestor gegeven resultatenlijst.

gegevens te pakken en ik kon je niet seer tijdig bereiken.

2e kan ik zeggen dat er geen enkele 0KAWAer gevaren beef t die
ook geen lid van WETH is.

AGENDA

Toch is de EWOC or ook voor de kano~rs, dus OKAWA kom eons tevoor—
schijn in de zeilwereld!
Nu do toekomst.
Hieronder volgt de voorlopige kalender voor 1986.
Dc ZWOC coirmissie zal altijd zoveel mogelijk op do hoogte zijn
over hoe en wat bij de diverse toernooien. Do ZWOC comNissie is
echter wel een coraiissie die niet naar je toekomst, bet initia—

1
I
4

vrijdag 21 febr.

Kroegentocht in eon andere stad by Ant—
werpen of Haastricht.
aanmelden bij Roud voor woensdag l9febr.

Haandag 17 maart:
Woensdag 26 maart:

A.L.V. 20.30 uur (Sporthal)
Opening seizoen 16.00 uur + inwijding

tief zal dus altijd van jezelf uit moeten komen. Voorlopig is
Paul Koopman nog comniissielid. In do volgende AKWA lal meer in—

nieuwe planken

formatie over hot zeilen bij ZWOC staan.

I

Als je wilt gaan zeezeilen geeft Nestor ook enige tips voor bet

P

woensdag 16 april:

eente competitie wedstrijd 16.00 uur

Weekend 19/20 april:

eerste surfweekend.

Voorlopige planning:

3/4 mei 2e surfweekend

aanmonsteren op een zeewaardig jacht, nadere infornatie ook bij
zwOC.

4

17/18 mci 3e surfweekend.

(Pinksteren)

Informatie over dele ektiviteiten bij:
Coen Konings of
Ruud ERckens

8
9

Woensdag

a

januari

SUPPORTERS

GE\IRAAGD

Cursus P~zzabakken bij Frans Schoren.
SETH ALL STARS Indoorsoccortearn.
Noodzakolijk: —Ingredienten
—voldoende monsen met honger

Door do overwoldigondo succosson van ons vootbaltoam (welke eon

—aantal cursisten voor hot voorbereiden vd ingredienton

gewoldigo promotie voor do voroniging betekont), is ook do be—
langstolling voor ons team gostogen.

Torwijl eon aantal nog beginnende, pizzabakkers.

Zo spolen Ruud on Rob reeds op huorbosis moo in andoro teams,

do ingredienton zoals tomaat, ui, paprika voorberoidon,

(dear

die zo eon graantje moopikkon van ooze voetbaltalenton.

kan niet zovool misgaan) Mold trans zich bozig met belangrijkero

Holaas is onzo oigen supportorsvoroniging in aantal drastisch

zakon zoals het garneron van do pizza, do zogenaamde “finishing

voriaagd, n.L van 1 naar 0. Ran do rosultaton kan hot toch niet

touch” en hot opwarmen van do oven.

liggen, want die liogon or niot om. Do oorste conpetitiowodstr~d

Tijdens hot bakkon van do pizza kondon do voorproovers en pizza—

word met 6—0— gowonnon von Nayade, door o.a. 3 doolpunton van

bakkers zich vormaken met foto’s, dia’s en videofllmpjos over

Rob do Groot. De tweedo compotitiowodstrijd word ook ruim gowonnon

hot surfen, onder genot van eon drankjo en eon hapje. Do video—

met 6—1—. Do dorde wodstrijd sETH—DOTS 5—1— Bij rust stond hot

filmpjos vielon, tot opluchting van do organisator in do smaak.

nog 1—1—, maar na do rust was hot snel godaan mot do togonstandors.

No do pizza nog! Golukkig verstaat trans zijn yak.

Do 4e wedstrijd SETH—OW was bolangrijk, want bij verlios zoudon

(goleerd van

eon code italiaan of zelf van italiaanso afkomst??) Do pizza

do OW—ors ons voorbijstrevon. Eon prachtigo combinatio tusson

smaakte voortroffolijk, maar osdat do cursiston nog voel moeton

Imco en Ruud bracht ons op eon 1—0 voorsprong. In do twoodo heift

loron stol 1k Voor, Frans

word eon blunder van mijzolf door do tegonspolers afgestraft 11

,

on snol met eon vorvolgdursus to konen,

liefst aangernold met eon aankodiging in do volgende akwa. 1k vond

Do So wodstrijd is ook woer gewonnon (3—1). Met P punten uit 5

hot eon gozellige avond on bedank hierbij do gastheer voor zijn

wedstrijdon staan we nu wol can do biding. Do laatsto wodstrijd

gastvrijhoid en do voorproevors, die dit op vrijwillzge basis

zal echtor do boslissing brongon tegen hot toam op do twoodo

dodon.

pleats, not momenteol 6 punten uit 4 wodstr.ijden.
Na do compotitio zal hot WET!! team doolnomon aan hot Totolos

Uw organisator en aktiVitoitoncolTlmissio
Coon Konings.

D—night toornooi. Do laatste konpetitio wodstrijd wordt gospeeld
in do oorste week van fobruari: Geintorossoordon kunnon aanmeldon
bij do captain.

P.S. Rile menson die willon deolnomon aan eon WETH verenigings

Topscorolijst na 4 wodstrijdon;

aktiviteit kunnen hiorovor op vrijwillige basis contact

1. Rob

opnomon met Coen Konings of Ruud ERckons.

2. Ruud Erckons

5

3. Coon Konings

3

4. Naarten Luyk,c

2

5. Inco Goudzwaard

1

10

do Groot

6

11

Studentensportweek 1985
Vaste spelers; Rob de Groot

Zoats een respectabel aantal mede lof— en clubgenoten is bet de sport—
weekcie gelukt om ondergetekende te lubben, tot bet deelnemen aan de
sportweek. Via eendriebladig rondschrijven vernan ik datik in een
tweetal teams was geptaatst, en gelijk ook,maar tot aanvoerder gebom—
bardeerd. In die laatste funktie werd ik mm of meer verpuicht een
stukje te schrijven, vandaar dus.
Ta beginnen met de zaalhockeyprestaties van wETH 2. Ons all stars team

Roe! Hoff
Ruud Emckens
Imco Goudzwaard
Coen Konings
Maarten Luykx

oporeerde vanuit een basisopstelling, bestaande uit Coon, Maarten,
Imco, Michiel en Marc, afwisselend aangevuld met spelers die in de
omgaving gekonseld waren. Zodoende traden wij getooid in bet a! dan
niet oogverblindende WETH—wit met opdruk, de vijamd tegemoet.
Dit ontaarde in oem verwoede strijd. In de eerste wedstrijd bleek voor—
a! can mintkleurige, ala vrouwsporsoon venomd monster gevaarlijk en

Jeroen Bookelman

Invallers: BertJan Post, Thj~s Ruland, Cock de Groot.

I
Dc CAPTAIN.. .COEN KONINGS.

effectief.
Een en ander
helaas
in ean nederlaag
dappere strijders.
Maar resulteerde
aldus getraind
en gesterkt
traden wijvoor
toch
vol goede moed op onze tweede tegenstander af. Via flitsende kombinaties
en doordachte manoeuvres zetten wij hen onder druk, en forceerden zo—
doende een overwinning.
Na doze morele opkikker warden wij enige tijd later tegenover de laatste
tegenstander geplaatst. Tot ons afgrijzen beyond zich onder do vijande—
lijke gelederan een overgelopen WETS—er. Maar zijn ampele pogingen
hadden geen succes en oak deze pot werd door ons winnend afgesloten.
Helaas bleken doze resultaten niet voldoende om een finale plaats te
bezetten, zodat ik me met gezwi.nde spoed naar bet squashen kon begeven.
Aldaar aangekomen bleek dat ons driekoppig team slechts twee personen

P.S. See you again in de blaashal.
YOUR CAPTAIN SPEAKING!!

telda, Jeroen, en ik.
Maar geen nood, de radding en hat andere WETS team waren nabij. Wij
konden dus gebruik maken van do diensten van 8As en men.

Volleybal.

In ‘-Ia eerste wedstrijd tegen een of andera in hat groen gehulde tagan—
stander bleak dat de ervaring van ons team te bestrijden. Wegens do
onbekandheid van dat andere team met bet wedstrijdreglement ontaarde

Deze sport wordt slechts 1 x per jaar door de WETHers beoefend. In

dit nog niet i.n eon slachtpartij. We! verlies voor WETS dus.
Dc volgende wedstrijd in onze poule was die tussen groen en DEMOS.
Groan had achter kennis genomen van bet reglement, en knalde or lustig

dit licht bezien kan ik stellen dat er zeer goed gespeeld is door
mijn team. Twea wedstrijden gewonnen, waarvan &&n een makkie was
(eon of ander

kakteam van badrijfskunda afdeling)

.

Do andera

wedstrijd was erg spannend, er ward een achtarstand van 12—5 weg—
gewerkt en zodoende werd deze wedstrijd gawonnen met slechts eon
minieme voorsprong, wat een iader een bevredigend gevoel over ons
technisch en taktisch hoagbegaafd spal. Hierbij wil ik dus vast
alel teamgenoten meedelen, rich geread to houden voor bet volgend

OP los. Dit resulteerde in cen score van 3 cijfars voor Groan, terwiji
bet aantal punten van Demos niet noamenswaardig was.
varvolgens traden wij aan tegen DEMOS. bawd wij daze mannen, pardon
man en twee vrouwen, onder da duim hielden, resulteerde dit toch niat
in de vereiste score van zo’n slordige 150 punten in een half uur.
Geslepen als wij run gooidan wij bet direkt over aen andare boeg an
probeerden DEMOS am te kopen, am zodoende een fictieve score op bat
bord te krijgen. Maar helaas, onre financiele reserve bleak te klein
en ons fatsoen te groot, zodat een en ander niet doorging.

jaar, want jullia staan weer in de basis. ANdere amateurtjes die

Dit resulteerde wederom fiat in eon plaats in de volgende ronde.
Ditmaal was dat extra jaraser, daar wij dan tegen bet ander WETS team
zouden moaten spalen. In dat geval had er in ieder geval 66n team in

in aanmerking willen komen voor eon vasta plaats, kunnen rich aan—

de finale gestaan. Nu noest WETH 2 zien te winnen van Groan, of hoe

melden bij de captain van bet team. .Jarmner genoeg werd er een wed—

die
ook heetten.
Maar is.
daarover kan je elders in daze kroniek we!
iets lui
lezen,
als bet goed

strijd verloren, waardoor we niet naar de volgende rondo gingen.
Volgend ~aar beginnen we daarom oak meteen do earste wedstrijd

Marc N.

volui t
Tot december 1986!

Coon Konings.
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Vorsiag zaathockey

Hoe is bet mogelijk dat bet WETH—hakkie—team slechts gelijk—

Sportweok Tafoltennis WETH I

speelt tegen een stel olifanten? Vergeleken met de olifant
is de mens nietig en blijft dos uit de buurt on blessures

Deelnemors: Coen, Maarten on ondergetekende.

te voorkonen.

Op de avond van 18 december j.l. ston—den wij met zijn drieën

Waaron is onze verdediging technisch 20 geweldig?

voor de zeer zeare taak on de naan van WETH uit bet slijk te ha—

Vergelijk de hakkiestik met de giek. Ook deze dient op schouder—
boogte recht vooruit gehouden te worden. Dit is can effektieve
manier

cm tegenstanders tegen te houden (behalve olifanten)

te verbluffend.

Dankzij fabelachtige stikteChniek, tik_tak—techflische hoog—

We waren bij voorbaat al sterk in hot nadeel omdat starten als

standjes en een bereconditie werd onze tweede tegenstander

favoriet altijd een zekere druk met zich meebrengt.

volledig overrompeld. Na deze overwinning vol trots bij de

Maarten bleek deze psychische druk erg slecht te kunnen verwerken

organisatie gemeld te hebben, lieten wij geladen bet gejuich

en tot overmaat van ramp had Coen van te voren ook nog veel te

van bet publiek over ons kornen. Onze mond viel open van ver—
bazing C en om eens grondig te kunnen vloeken) toen de jury
oordeelde dat wij op doelsaldo eruit lagen omdat een tegen—
stander niet kwam opdagen.

len.
De voorafgaande prostaties in do sportweek waren inveer niet al

veel gezopen.
-

Toch wonnen we ondanks al doze tegenslagen de eorste wedstrijd
met 4—0 (twee enkels en twee dubbels)
Bij de tweede wedstrijd echter klapten Coen en Maarten mentaal

Was bet betreffende jury—lid olifant—sympathisant?

helemaal in elkaar

Wij zullen bet nooit weten.

en verloren al bun partijen (eindstand 4—1).

Omdat we na dit debakel toch do halve finale niet moor konden be—

Toch fijn gohakkied.

reiken viel do druk on to winnen weg en keerde do rust in bet team
terug. De laatste wedstrijd in de Poole werd dan ook met 4—1— go—

n.H.

wonnen. Wij wilden ons al aan do bar vervoegen toen we hoorden

Verslag Handbal

dat bet team dat eerste in onze poule geworden was, zich had terug—
getrokken. Gevoig, WET!! IN DE HALVE FINALE!.!!!!

Jo zag de tegenstander een keer op dod

gooien en dacht dan:

Dc halve finale bestond uit eon wodstrijd die uiteraard gewonnen

Morituri to salutant C als je ervoor ging staan tenminste)

moest worden on in de finale terecht te komen.

Niet 20 zelfverzekerd dus, terwijl we toch ons A—team opge—

De strijd tegen de storke tegenstander ging gelijk op en eindigde

steld haddon. Met de inmiddels van TV bekende Mr. T.

ook gelijk, 2—2, maar helaas

(vd

,

ons doelsaldo was slochter als dat

Boomen) voorop begonnen wij elke wedstrijd vol goede mood

van onze tegenstander. G~&n finale dus, shit. Toch verlioten wij

en Mr. T. ging de vijandige verdidiging op zijn bekende brute

met opgeheven hoof d bet sportcentrum, zodat we al snel konstateerden

wijze te lijf. Helaas, ook do tegenstanders hadden dergelijke

dat bet inniddels was gaan regenen.

geheime wapens ingezet, waardoor wij vaak genoodzaakt waren
tot een overhaaste terugtocht naar do eigen cirkel.

RUOD.

Hoewel wij onze handen gauw omboog deden, als er geschoten
dreigde te worden, werd or toch zonder pardon op ons geknald
en 5055

helaas ook tussen ons door, zodat de keeper de bal

kon pakken. Vooral Coon kon wel good keepen (volgens mij
koept hij bij hot voetballon ook altijd, toch??)
Het is inmiddels wel duideiijk: g~n ~én wedstrijd gewonneni
vo~gende koer zullen we zorgon dat we flog tien keer 20 lomp
zijn als onze tegenstandor (dit is zelfs in overeenstemsoing
met de handi,alregelsi) Voor de rest was bet wel gazellig.
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Studentensportweek ‘85: Waterpolo.
VERSLAG VAN SQUASHEN VNA WETH II TIJOENS BE SPORThEEK

Wanneer je de gelegenheid geboden wordt san een sport deel te nemen
die je normaal niet beoefent, moet je die gelegenheid aangrijpen, ook
al heb je geen talent of aanleg voor de betreffende sport. In het

Rein, Ben en ik speelden samen in ~n team.
In elke poule zaten dde teams, we hoefden dus amer twee wed—

I

strijden te spelen.

I
I
I

ledereen speelde 10 ninuten, waarna de door de drie spelers ge—
scoorde punten bij elkear opgeteld werden. (dat gaf wel eens vreem—
de uitslagen, Gatenkaas won é&n keer met 203—8).
Be eerste wedstri$, tegen de Old Tigers leek goed te gaan, we
hadden de eerste twee partijtjes gewonnen (00k van Jack) maar de

een achterstand, waardoor we tocta nog verloren.
Be volgende tegenstanders waren geen partij voor ons en dear won—
nen we dan ook ruirs van (de uitslag Sen ik vergeten)

bekender ala lid van de nog steeds operende hoe—win—ik—
vrouwen—commissie.
—Jeroen :ex—redacteur van dit blad en de crack van de voorhoede.
—Edith
—Frans

:een geboren waternimf zorgende voor bet vrouwl4jke evemwicht
binnen de ploeg.
:de enige professional van bet gezelschap.

I

—Maarten:zowel op als onder bet water uitstekend in vorm.
—Baa
:een verdediger net classe (familie van de Phonogran—direc—
teur Timmer?).

I
I
I

—Frans
—Rob
—Rein

laatste Old Tiger (die helemaal niet old was) was zo goed dat hij
onze voorsprong van dertig punten binnen vijf minuten omzette in

kader
van de studentensportweek
namen dan ookspartelen
acht Wethers
bet waterpoloevenement
van de maandagavond:
van 10deel
tot aan
2 uur s’nachts. .4lvorens versiag te doen van de wedstrijden zal ik
eerst even het team voorstellen:
—Roel
:waarschijnljjk de actiefste deelnemer 8am de sportweek, maar

-

:de tweede en niet uit bet doel weg te slaan.
:huidig redacteur en multiteampolo’er (onvermoeibaar dus).
:ondergetekende en tevens degene die bet ninst nat’ is

Omdat de Old Tigers niet doorgingen mochten wij naar de volgende

geweest.
Totaal zijn er drie wedstrijden van acht minuten gespeeld. Als leek
denkende ‘maar acht minuten?’) kom je er and achter dat waterpolo

ronde, ook bier kwamen we goed door.

een behoorlijk verraoeiende sport is. De echte zwembroektrekkers en

In de nu volgende ronde moesten we tegen bet abs gevreesde team

gewaarschuwd,
zijn bet
wij niet
tegengekomen. Wel
is er veelwaarvoor
verschilverd
tussen
bet diepe en
ondiepe.
De eerste wedstrijd is verboren door ... onervarenheid? De tweede
wedstrijd werd gewonnen in bet ondiepe door de schitterende reddingen
van de keep (de man met de lange amen). Bat funk hard gooien van

.

‘Gatenkaes”. Zij waren duidelijk veel beter, we verboren

alle

drie onze partij en goed ook, maar niet met 72—0 in 10 Din zoals
één vandie Gatenkaezen eerder op de avond hadden geflikt.

afstand bleek succes te hebben. De laatste wedstrijd werd verloren
doordat we Rob, die plotseling bij de tegenpamtij speelde, vergeten
waren om te kopen (bedankt Rob). Zullen we in café Centraal nog een
keer de tactiek voor volgend jaar doornemen?
Persoonlijk, en ik denk dat de anderen er ook zo over denken, bedrijf
ik liever op bet vater dan in bet vater (de sport).

ten geslaagde avond, volgend jaar weer!!

BAS.

Croeten Rein.

I.
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Bergen en dalen.

Weemoedig

dachten de getergde watersporters aan bet vertrouwde

gevoel vna een giek aan bun handen en een stuk schuim onder hun
In bet kader van de sportkennisverbreding onder do WETH bevolking,

voeten. Als er op dat kritieke moment, precies naast dat veld een

werd oak alt jaar ingeschreven voor de sportweek.

voliedig opgetuigde surfplank had gestaan en ieder was er even

Dit traditioneel evenement, gehouden in de week voor Kerstmis,

op gean stean, was bet zelfvertrouwen binnen bet team aim een dander—

biedt eenieder, die daar prijo opstelt, de gelegenheid am aan

slag bij heldere hemel herwonnen. Maar no was bet niet. Dc werke—

de meest idiote sporten deel te nemen.

lijkheid bestond cit een bedompt, bezweet overdekt sporthallet~e,

tlaast de meet individueel ingestelde sporten a’s betonknabbeien

tel veriicht met tl—lampen terwijl de raseobte surfers, gewend

en kersepitspugen kon men oak kiezen uit tal van groepssprten.

waren aan

Met name voor een stelletje egotrippers aim de WETilers (bakboord,

mug en een stevig

klootzak!ii) is bet juist de groepssport, die tot wonderbaarlijke

op weg naar de horizon, waar do volgende 10 liter ketel met bruine

geestverruiming kan leiden.

bonen binnen de kortste keren geleegd zou warden.

verbazlngwekkend is, to redenerend, niet dat vele WETHers inge—

En de derde wedstrijd? Dik verloren, oftewel geen poulewinnaar,

enorme watervlakten (Karpedonk?) eon zonnetje op de
briesje, om urenlang over bet water te glijden

schreven voor bet basketbaltoernooi, georganiseerd door tppclub

oftewel geen vervoig in dit basketbalevenement voor WETH. Maar

Tantalus (onder bezielende leiding van J. de Mooij, ons alien be—

w~t een ervaring is er weer opgedaan, over bergen en door dalen

kend als persooniijk edviseur bij de maandag—conditietraining)

ging bet team.

Schuchtere beginnelingen, notoire bestuursleden, introverte brandings—

Daar was bet toch on begonnen, niet dan, ja toch??

specialisten, illustere vedetten en zeifs een ex—redacteur, voelden
rich gedurende 6~n avond verbonden door dat ene doel: zo vaak no—

JEROEN.

geiijk een Sal door eeñ netje laten spetteren.
En zowaar bet hechte team Sleek zo’n uitstraling te hebben, dat
onze eerste tegenstander (Demos, je weet wel, die hele grate stu—
dentenvereniging net die hele grote clubruimte, waar je nooit
een Demoslid ziet, maar vanavond zagen we er opeens vijf heel
dicht 515 elkaar) geheel verblind, vergat te skoren. 11—2, die
rat.
De WETH—ster schitterde aan bet firmament en even decht ledereen
dat

I-Iij

of zij

(ja, Edith was oak present) van de verkeorde sport—

vereniging lid was. Dat echter duurde slechts eon klein uurtje,
want wij werden op harde wijze gekonfronteerd met de tweede tegen—
stander. Het eerste deel van de 17 minuten speeitijd bouwden de
WETHers een degeiijke voorsprong op. Met bet verstrijken van de
tijd en de konditie, werd bet enkele surfcracks te kwaad eneindig—
den

we met grote inspanningen nog met een gelijke eindstand 14—

14, ne no bet WETH—all starteam stand weer met beide benen op
de grond.
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N IEIJWJAARSSURFEN

Plotseling en volkomon onvorwecht begon hot ijs oweral to kraken en

1986

to schouron, nergens kon ik me aan vsstgrijpen or me ean arsotten en
1k hob do path om op I janu~ri jarig to zijn. Doaram kon hot so ziJn

ik was or al doorhoen gozakt. Eon schok van folio kou Joeg door mijn

dat ik ml dna Jaar lang hot allorkoudata Ujoth—ovonement bob mooton

lodonmoten tot op hot diepot van eiijn botten. 1k spartelde en proboor—

mineon. loch wilde ik die gobourtenis, tooth Nieuwjoorssurfen geheton,

de to echrmouwon, floor eon onzichtboro hand trek 00 diepor en diopor

wol eon keor moo moken, zeker flu hot nag kon

—

wio woet sit ik volgend

joar wol niot moor op do TH (?)—. Daarom viorde ik oiJn vorjeardag

en eijn kaken lokon wol op clot to zitten. Zo diep ken hot bier toch
niet zijn, dacht ik nog bij mezelr (Jo, ik was nog bij bewustzijn!)

thuio moan elvest op oudjaansavond on kroog ik toestenming van oudora,

en teen ken ik oak mijn hoof d niot moor haven water houden. 1k kook

broer on zumeon ci, op eijn oigoniijko verjaordag naar Eindhoven to

near haven, floor oen lichtond got dot zich plotsoling bovon mijn hootd

vortrokken. riot wool werme kloron man on not eon Nijmoegeo iokkornij

sloot. 1k voelde so nu not eon via. Mijn adoehahing word al ruotigor,

OP Zak stapto ik op do train, onderwog lokkor lozond in ‘Do Muur van

oven controleren, Jo, ongeveor zeuentig. Toch niet zo anal aim op do
training, daar had ik or moms wol eon van tweohondordtion

do Poet’, die ~k gekregen had.

Afzien is

dot altijd, moor toch louk.
‘a Pliddags uroeg kwom ik al bij do Karpondonk aan. Do votte mrwton—

soopdampen on geuren kwamon ma al van worn tegemoet. Al gauw blook

Al met ml sat ik flog steeds ondor die bevrormn

dat or voor do inwendige mans uitstekond gezorgd was (prima Coon!).

Korpendonkso water. 1k besloot van do nood eon deugd to oaken. Had

Toon ik echtor mijn ogen richting stoiger wendde

ik niot immoro ongevoer andmrhalf Jaar goledon ergens oijn bril ver—

,

botrok eijn go—

zicht al snol. Hot blook dat eon doel von hot water van do Karpmndonk
• aithans hot bovensto deal, zkh van deviooibarein do vasto rosa
had laton overvoeron, on dot door 2
3 dagon worst! Plijn surf—

a

bovenlaag van hot

loren, tijdons oan competitiowodstnijd ? 1k wist nag vaag dat het aan
do andoro kant van hot oiland woo en begon voor mijn govoel die kant
op to zweomen. Bonk, knal!!! Oft was dus indondead bet eiland, bedacht

spuilon had ik botor thuis kunnen latmn, want van windsurfon zou

ik bij mezeif, torwijl ik met nijn hand tastto floor do steeds grater

hior niot wool komen, bagreop ik wol, of ‘t moest met eon soonte—
mont vw~ ijsbrokon zijn. Dan Oman ijssurton, dacht ik. Alleon, zo’n

wordende bult op mijn voorhootd, Doaonbenks tech maar verder zwommon,
want 1k goof bet niet gauw op... Terwijl ik dat deed, began ik na to

ijssurrer is binnen tooth nog stooda niot ,soonhanden (boo lang nag

denken ovor hoe ik mijn bril in hot pikkedonker terug zou kunnen vinden.

Bert?) en bovendien hot do wind hot dozo dog danig atweten.

Na enige motors vendor gozwommen to hobbon wist ik hot opoeno! Mijn
bril was tech van eietoal of zolfo van ijior? 1k proos mozolf nu goluk—

Dan mean eon nieuwjoarswendoling ovor hot ijs, dacht 1k, en besloot

kig dat ik waken geledon die aanvraogkaart

eerst do dikta van hot ijs eons to pollen. Net men dikko plank uit

eiaar opgestuurd had, ook el sal ik toen het nut van die magnootstrip

do hoods lukto hat mm met momito am men got in hot ljs to sloan.

nog niet. 1k had tech immore geen auto duo tonkon hoofdo ik niot.

000r

eon nieuwe giropaa tech

Hot blook zo’n 5 cm dik to zijn. Din goon risico to nomon bosloot
ik om op latton to goon lopon. Do latton zijndm oude planken van
do ex—tussonwand in do loods. Gert U. (U woet wel....

) had mijn

1k mocht nu wol in mijn handen knijpen dat ik gister do ,mooito genOmion
had,mio noar hot pootkantoortje op do Hoogstraat to bogovon on mijn

voorbmreidingon gade goslagen on was geheol vrijwillig bereid on

niouwo pam op to halon. Hot kostte me veal moeite trouwons on dat ding

promfporsoon to zijn. Zo kon hot gobmuron dat Gent do planken be—

moo to krijgon, want oijn handtekoning was zogenaamd niet good! “Uindt

stmmg on momizaam glijdend en schuitelend ovmr hot ijs ging. ZiJn

U bet gek”, zei ik tegon do man achton do balie,”met loin glijpen op

souplosso. en techniok gingon ochtor met sprongen vooruit en binnen

zo’n koihard paejo op zo’n iangwerpig strookjo van 7.7 bij 1.1 cm (Jo,

‘n poor minuton was hij over hot hior on daar vorvaarlijk knakonde

ja, opgommton!) Jo handtekening plaatson, ooot U eons proboron! En dan

ija

nag do eijne

achtor hot milend verdwenon. blat Gent kan,kan ik ook, dacht ik,

en ik ging met plankon en ml to ijs, op eon voigons mij veiligo

Zo’n schittorondo Pt, dan eon grate P cot in do holte van

do P do volgendo Pt, do laatste poot van do P1 gobruikend ala begin van

plek
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do L, dan nag u,y,k,x on last but not least zo’n oindzwieper uit do
lasso pals, zo’n heon on teruggaondo streop dio hot geheol ondoriijnt
on vorvoimaakt. Voor zo’n mooio oindzwiop hob ik toch wol seor nodig
dan Zo’n lullig strookjo” Na gaol gosoebat kroog ik

rn dan toch moo,

met mislukto hendtskoning. En dan nag thuis al din informatie doorno—
men. Postbank zua, tankatatiOn Zn, salda zoo on dan die PINCODE! Bijna,
bijna, had ik die brief waar die op stand door do pime gespoeld, want

or stand toch op die hoes von rnijn pssjo: ‘zorg dat niomand ow pincode
kentl’ Echtor, not rnijn zwak voor codos (ik ken do uaorcodoo van heel
wat vriendjes uit aim

hootdZ En ~‘t dat handig ia..Z) kan ik dat niot

over aijn hart vorkrijgon on no bowasr ik die brior nag steeds zorg—
voldig.

Bijna glood ik uit op het ijs. Qet, was dat oven gladl man ik
stand nag stoodsl 1k kook am me hoon. tort woo nag steeds niat to Zion
an bij do loads schanon Xe ma niot to missen. Was ik or oigenlijk vol
doorhaengozakt? En zo

ma?,vram~ ik me vorantruat ar. 1k tastta met nijn rochtorhand naar de

hoe kwars 1k dan wear hiar aan do kant op hot

at soot ik zaggon trek? Van hat ijs at den saar on in do load. wet

koffiekaatja an warna orwtensoep naar binnen warken. Insiddala was hot
oantal balangatahlonden zear gogroaid. Mat zo’n man or twintig waron
wo. Loden, oud—lodon, niot—ieillan—wordondo..ioden, vriendon on uriendin—
non, krooat,korngazond, or ziok van do oliebolion or hot to vale oton,
Xe

(wear was ik? 0 ja, nag steeds onder water.) ‘Had ik die pas vol bij

Jo,

ija taracht7 Misschjon had ik wel staan dromen? Toch had ik wol hanger

waron or allernoail En hat was reuze gozehhig. Net zoals do rest van

mijn varjaardag trouwens. Voigend jaar ga ik wear, zokor weten~ Hopo—
iijk droom ik dan wet spsnnondor

achtorzak van mijn ninowo Louis C die kon ik straks wol weggooion,dacht

wis on waarachtig~
veer Weth—News
Plaartan Luykx
bij do Karpendonk.

ik, zo’n zwospartij door do Karpondonk ovorloett zelt eon Louis niot) on
vand mijn portotouillo. Codicil,service—paa,mportkaert.

.

on ja, daar

woo tie, aijn nimuwo giromaatpas, coeploot met magnootstrip. Ondortussmn
was ik al rodolijk in do bourt van waar aijn bril vogens mij coast Hg—
gon. Zigzaggend bmgon’ik hoen on wmer to zwomrnen over do bodes, net
mijn pas rocht ondor me. Wodororn bowees mijn orientatievernagen mij
eon dionst, wont al gauw hoorde ik piotsoling eon dof ts tik on ward
hot pasjo bijna uit rnijn handon gorukt.De magnootatrip had beotl En
vat voor boot. Wolhaast huildo ik van vreugdo. Plijn code brillotjo
Nag holomaa~ gas!’, zo to voolon, sheen wet modderig. Plot van die pa—
ten mat voren eraan, waaraan ik no nag to dankon hob dat nijn oron
iichtelijk near voron gohold stson.

Vordor had ik niots te zoeken en ik kreog al man licht rammolend
gevool in mijn maag. 1k decht San die erwtonsoep, hat Plarikenbrood
on do koffie on oordoelde dat hot tijd werd am tarug to gaan zuerarnon
naar de kant. Ze zouden toch ondorhand vol ongerust geworden zijn?
Argaande op mijn richtingsgouoel zwom ik terug. Soink, oen nieuwe
botsing loverdo rnij son tweode bolt op mijn voorhoofd op en deed
mij concludoran dat ik beland was bij eon van do houton stoigerpa—
len. No wilds ik or toch vol eons uit

Met rnijn hoofd ~egon ik tegen

do dikke ijslaag te boukon, tsjoo, dio gat niet gauw soe

Harder don

sear, nag harder. Maar hot lukto niot. In son uttorste paging bukto
ik so op do bodes on zotto ~,o met ails kracht die in so was af....
Na die kiap oon geluid van scheurond us, on alias bogon voor sijn
ogen to draaien on draalen, zelfs Zag ik stsrrotjes
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de aor ~s er 00k voor

/

DE WAJE~5~ØftT

iedere do~ en yr

heeft voor studenten
en schoileren diverse
banen voor kortere en
langere perlode
atlchUng
SF. K.a~a4lnn3.O.&rn*er
In I~i4 s~,*t*nc.nbu~, Elndhonn

S
en0i ‘Len

not

A€O

pizzeria

Ca grotta
azzura
• echte ftaliaanse keuken

I

• originele specialiteiten
• levende muziek
• oak gerechten die niet op de
kaart staan kunnen warden
gevraagd
dommelstr.
24
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DII. V. Gratis klantenkaart 10% extra
na (1000 Icopieen 100 gratis)
De klantkaart is niet persoonlijk

Soya, Cit de Groat

~1Ihehi~nop1at S

foto frank
Voor al uw

anon
a
C

foto -werk!!
Elckerlycklaan 99
Eindhoyen
telefoon: 040-416668

L.C.1j3U1j1! “~

voorop in
vakmanschap,
vaarkwallteit,
vunngevlng
en
volledigheld.

wij bouwen en verkopen intemationaal
bekende toer- en wiidwaterkano’s
outworpen door peter van stipdonlc,
15x nederlands kampioen wildwatervaren
tevens leveren wij alle kanoaccessoires
roWs peddels, spatzeien, anoraks, neo
preen ldedin~, imperiais etc.
eveneens leveren wij diverse kanos
Wsbouwpakket

Canadese kane’s worden gebouwd door
Visserstraat 188

5612 BT Eindhoven
040-438900

bovendien organiseren wij. gedurende
de maanden jmü, juli en augustus, Icano
kursussen op wildwater in joegoslavie
en frani~jk
vraag vrijblijvend onze
komplete folders aan of ________
Iaatu bij ons eens
deskundig voorlichten

Sffp-Ya~s

peter van stipdonk
loostraat 8
5641 is eindhoven
040/812624

fihiaal:
herman walraven
veerdijk 68
1531 ma wormer
075/214955

Ontwerp, fabrikage, verkoop en vorhuur van kano’s en kanosportultrustingen.
Wfldwaterkanokursussen voor beginners en gevordorden.
P.O. Box 8522, 5605 KM Eindhoven NL, tel. 04904-3580

AlIak~efl In kI.or

Voorlkken In kicur

VOOR AL UW VERZEKERINGEN
Van
Van
Van
Van

Schuren en pleiiiurefl

auto en pensioen tot brand en inboedel
fiets en rechtsbijstand tot reisbagage en caravan
kostbare instrumenten tot gezinsrisico en uitvaartkosten
groei-spaarrekening tot doorlopend crediet

Wenst u nadere informatie 7
1k sta voor u klaar !

PoIy.sIet • gIetmM

J. van der KROON
Norenburchstraat 25
5622KN EINDHOVEN
Telefoon 040 - 443358

rnrnrd-brabau~d verzekeringen

H.ChIIflg 04

f~LLes
voor
repcirat te
oten-kahos
Gur~p1onken
OW 9OLyes±et-

La\c~e~.

[1 H

ELVECO B.V. (F.Couteaux en Zn)
GELOROPSEWEC 2-F.EINDHOVEN.
TEL. 040-116010
OPEN IEDERE DAC VAN 9 TOT 6 uur
ZATERDACS TOT 4 UUR.

[i-/at Fooks I/ri
Op de eerste plaats wullen we hot even over onszolf hebben.
De vorige hebbon we allerlei vernieuwingon rond do ~KWR aan—

3

gekondigd. Oaar zie je flog maar woinig ttan in dit nummor,
maar achter do sci-jermen wordt or wel hard aan geworkt. En dat
moot ock, want hot is een grotere klus dan we dachton. Echter
nogmaals: houd do volgende AKWA’s good in do gaten~
Op de tweede plans wulien we hot afgetreden bestuur heol
hartelijk bodankon.
als we Rwud,

1k denk dat we namens de hole club spreken

Coos, Peter on Sjaak oedanken voor hot web

tijdrovende organisatiowerk dat zij met zoveel inzet het
afgobopon jaar voor ens en onze club aeden. De oogst na dat
jaar besturen was succosuol; o.a. een spectaculaire tibet—
uitbreiding van lCO%
Ook bet niouwe bostuur wensen we zoveel succes too.

do

hebben er aile vertrouwen in dat Sjaak een goode opvolger
van Ruud zal buijken,
Tonslotto willen we ieoeroon uragen de kamendo tijd eons
do pen/typemachino tor hand to nemen/uit do kast te pakken
on een leuk stukjo voor so ~KUA to schrijven. Mles wat maar
een boetje met DK~1J~ en met kano~n te maken heeft is weikom.

‘Jeol leosplezier en
do groetjes van

Anja
Pla r ce 1
Reinout

j
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E~nal1wve~, lSjanttar{

ipsE,

qcaclue cjenodigae,

~~J00

/Vtet ‘vcet genoegen no&i~en wtj,ats
van

ae

ttnëUwvense Stuctenten lCnovc.-ren4.ging

OKAWA, V ~t~a aanwezig te z3n
Een nieuw jaar gaat van start, en dus oak een nieuw
bestuur. Vier mensen gaan proberen on de bruisende
initiatieven van onze laden in goede banen te lei—
den. En bruisend sal dit jaar warden. Met hopelijk

bcsttusv

t.~.3 dc

dooplecit

tt3ltetd moan onte n4ettw ve’rwonyen ,,‘vtool?’.

DR spectaket zat 6 feti’tuai-t om 21.50 utur ~.n dc

veel kanoalctiviteiten( de nogelijkheden daartoe
ziju ruimsehoots voorhanden), veel aktiviteiten
die de sfeer op het juiste peil houden, en veel
plezier bij de leden. Met de aktiviteitenkalender
zit het wel goed, zoals je in deze Akwa kunt zien,

van ‘h.et. zw~i-n’bad cle ,,Tongelreep” ft

~ &tarten.

en net het enthousiasine bij het bestuur evenza.
1k wens iedereen nag een prettig jaar en,

l-lopend.e V daa’r te ‘knnne-t-i. ont.vanscsrt,

Je zult nag van ons horen

~~ei-1tij~icn -v7~j,
(a.~. lid yerqnica)

2V\.i~ti~l, 1&uét en Patti:
‘het orga-nise’re’nd
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Okawa, de ommekeer.

In den beginne

.

het draaide niet meer so l&ker, af en toe een

break—down, gepaard gaand met een oorverdovend gekraak.

Intern leek de machine wel technisch versleten, de oude esprit had de
geest gegeven.
Ten einde raad besloteneen aantal bestuurders, sleutels en hamers ter
hand te nemen. De tandwielen, assen en moter werden gereviseerd of
vernieuwd.
Parallel hieraan , werd urenlang overleg gepleegd, ook met de leden—
raad, on een nieuw meerjarenplan uit de grond te stampen.
Met beleid, de olie waar het uiteindelijk allemaal omdraait, samen—
gesteld uit de ingredi~nten
verenigingsleven
en een snufje
Wild—water varen
Terug unar de machine onderdelen.
De leden, de moter van de vereniging, werden aangezwengeld door bet
voltallige bestuur. Zij. werden meer bij bet verenigingsleven betrokken
Metnamen de Materinal cie, fondsenwervings cie, de
aktivisten “,
de trailerontwerpers en de redaktie namen bet bestuur veel werk uit
handen.
Cok de tandwielen werden in een nieuw jasje gestoken,
• De aktiviteiten, ze werden boeiender, sensationeler en gezelliger.
&i meer den dat, ook steeds drukker bezocht!
• De eens so romnelige werkvloer werd een lust voor het oog, al het
kanomateriaal kreeg haar eigen plaatsje in de loods.
• Bij de beginners sloeg de basis wild—water cursus goed ann. De
basistechnieken werden zowel in bet zwembad, kanaal als oak op de
Donel bij waalre ann een ongekend groot aantal deelnemers uitge—
legd. Deze basis;raining zal bet begin worden van een eigen interne
opleiding.

fle vra~ g naar bet wild—water kano produkt bleef groeien. De gereviseerde
machine kon het allemaal niet meer bijbenen.
De geldkraan druppelde slechts enkele florijnen. De bodem van het reser
voir was nag net niet zichtbaar.
Ben werkactie, er werd met man en macht geploeterd, bracht uitkomst.
Met resu.ltaat mocht er wezen, een flitsende slalom kayak.
Nadat was aangetoond, dat er intern flunk gesleuteld werd ann Okawa,
bet ledental stevig groeide ( Okawa kreeg bestaansrecht ) en er een
geftndeerd meerjarennlan op tafel was gelegd, block dat men, Sectie
spofl.
geinteresserd
was am in de kano—vereniging te beleggen.
Ben zesta]. wild—water kayaks met volledige uitrusting, maken nu deel
uit van de Okawa—vloot.
Maar gelijk echte ondernemers mogen we niet blijven stilstaan bi~
bet verleden ( = achteruitgaan ). We moeten vooruitblikken.
Mijns inziens sal de vereniging haar bestaansrecht blijven behouden
als bet sal blijven werken ann de volgende aspekten ( de speerpunten
van een toekomstig belejil )
•

Met organiseren van boeiende, gezellige en ver~.ntwoorde aktiviteiten.

•

Met cre~eren van een eigen interne opleiding ( zowel voor beginners
als ook gevorderden ).

•

Het laten toenemen van het ledental.

•

Ret werven van fondsen, cm de noodzakelijke investeringen in kayak
materiasi te bekostigen.

Ann de uitvoering van dit beleid moet de gehele vereniging meewerken.
Semen met het nieuwe bestuur, denkend en werkend in cie’ s, zodat Okawa
in de toekomst d~ Studenten Wild—Water kano vereniging van de TM Eind—
hoven sal zijn.
lets waarop ci
icr lid trots zal zijn.

De s, de sfeer binnen de vereni ging, werd stevig opgepoetst, lang—
za-tn ann warden de kleuren van een nieuw elan zichtbaar.
Ben voor een werder. ille machine onderdelen bijeJ≥aar gevoegd. Okawa
be~tin-t een begrip te ~crien.
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Rudolf Nyst, voorzitter derde Okawa bestuur, jaargang 1985.
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Netulen van de achtste AIJV van Okawa.
dd.16—1—86
plaats:Sportcentrum( biljartzaal)
Aanwezig:Kees,Marcel B.,Roel,Gert,ReiflOUt,Aflja,MarcO,ROy,
Henk,Arjan,Narcel T. ,Michiel,Paul,Marion.Feter,Ruud,Jurgen,
Sjaak.
Besproken werden de volgende punten;
1) openingtRuud opent de vergadering.Bij Wvttk kornen de vol
gende punten ter sprake:Doopfeest,zoinerkamp,ZWOO,nieuwe corn—
juissie opleiding en training.
2)vorige notulen:deze warden goedgekeurd.
3)verzekeringen~Ter sprake kornen twee verzekeringen:
—Collectieve WA verz. :deze dekt scnade aan derden door
de vereniging veroorzaakt. De toepassingsgebieden van
deze verzekering zijn onduidelijk,omdat er oak een
individuele WA verz. bestaat.Verdere studie is nodig.
—Collectieve ongevallenverz. :Deze debt verenigingsleden
tegen ongevallen tijdens vereniginsaktiviteiten.
Indien nodig wordt de WA verz. door de vereniging afgesloten
en betaald.De ongevallenverz. wordt door de vereniging afge—
sloten voor de leden die self niet voldoende gedekt sun
tijdens kanoaktiviteiten,en dit kenbaar rnaken aan bet bestuur.
De kosten voor deze laatste verz. moeten door de leden self
betaald worden.( ± 30,—)
4)Jaarverslagen: de commissies en bestuursleden lezen hun
jaarverslagen voor.
5)Begroting en contributie:De begroting wordt goedgekeurd,
met de oprnerking dat de slijtage toeslag van £ 5,—/dag een
standaardprijs moet zijn,waarvan kan warden afgeweken bij
lange verenigingsaktiviteiten.(naar beneden)
De voorgestelde contributie van £ 80,— wordt geaccepteerd.
6)wijziging huishoudelijk reglernentrilet huishoudelijk re—
glement wordt niet gewijzigd orudat de AIJV vindt dat bet
bestuur anders te veel rnacht krijgt.

7)Wvttk
—ZWOC:Paul stopt met bet werk voor de zeilcon,niSsie.
—Doopfeest~ Dit wordt gehouden op 6 feb. in de tongeireep.
ledereen die wil komen is welkom.Het programma zal door de
doopfeest commissie bekend gernaakt warden.
—Zomerkamp, Bij de gezamelijke vergadering van de besturen
van de deelnemende verenii~ingen is bet volgende idee naar voren
gekonen:een ge~me1ijk kamp waarbij iedereen voor een aantal
meerdaagse aktiviteiten Ican inschrijven.De periode is eind
Juli,begin Augustus.De lengte rand 12 dagen.
—coinmissie opleidingen en training:het doel van deze nieuw
op te richten commissie is aplcrikken van WW kennis en rivie—
renkennis,door middel van beginnerscursussen,kadercursussefl.
georganiseerde trainingen, en theorie in de Akwa over wild—
waterrivieren,technieken, etc.
8) Verkiezing nieuw bestuur:Met door bet bestuur voorgedragen
bestuur wordt gekozen:
Sjaak
voorzitter
secretaris
Marion
penningneester
Gert
aktiyiteitencommissaris
Marcel B
9)Bedanken en djcharge commissies:Ruud bedankt en d~chargeert
de commissies die dit 3aar aktief zijn geweest.
10)Installeren nieuw bestuur en d~charge ond bestuur.
Ruud draagt het voorzitterschap over aan Sjaak.Hiermee is
bet nieuwe bestuur geinstalleerd.Bii deze overdracht wordt
de eerste Okawa voorzittershamer door Marcel Bovens aan
S3aak aangeboden.

en indiensttreding

Ontslag....
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F indhovense Studenter Kanovereniging
Notulen ALV.

OKAWA,

tweede gedeelte

Mu dan de rest van de notulen . De eerste heift is ge—
maakt door de vori~:e secretaris Sjaak,hiervOor mijn
dank.De rest van dit typewerk is van mijn hand.
11) Het voorwoord van de kersverse voorzitter: Sjaak.
12) De nieuwe commissies
—de kascommissie, bestaande uit ICees en Peter
—de redactie van Akwa, met aim fanatiekelingen
Anja,Marcel T. ,Reinout
—de commissie opleiding en training, bestaande
uit Ruud en Sjaak
—de fondsenwervings—cOmmissie met de geidwol—
yen Cert en Peter, een derde persoon
sal door de heren persoonlijk be—
naderd worden
—de ZWOC—commissie,met onze aspirant zeiler
Roeland
—de trailercommissie, die eens een trailer ho—
pen te krijgen Marcel B. ,Narcel P.
enBob
—de materiaalcommiSsie Marcel P. ,Marcel B. wiens
taak overgenomen sal worden door
Paul M.,en met een ovatie:Roy
het is wel de bedoeling dat iedereen
eenseen keer meeplakt~
—de activiteitenoommissie, Marcel B. ,Marco en in
eerste instantie Kees nog even
13) Be rondvraag
—Ruud vertelt dat van Stipdonk op 31 januari een
zeer interessante film vertoont.Marcel B. heeft
de informatie.
Marion

Jaarversiag Okawa

1985

Hieronder sal uiteengezet worden wat de belangrijkste gebeurtenis—
men in 1985 voor Okawa zijn gwweest.
Bestuur en comrnissies.
Op de AIX van 16 Januari werdthet volgende bestuur getnstalleerd~
Ruud Nijst
Voorzitter
Sjaak Spiertz
Secretaris
Penningmeester
Peter Kreemers
aktiviteitencommissaris
Kees van Hoek
Tevens werden de volgende commissies benoend:
Aktiviteitencommissie
Gert Visser
Kees van Hoek
Kascommissie
Mark Mathijssen
Henk Hermans
In de loop van het jaar zijn de volgende commissies opgericht:
Redaktié Akwa:deze is kort na de ALV overgenonen door:
Hen.c Hermans
Arjan Haijkers
In oktober is deze taak overgenomen door:
Anja Hüskens
Marcel Theunissen
Reinout Werschlcull
Sposor commissie
Cert Visser
Peter Kreeners

0. L .Vrouwestroot 1
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Findhoven

Findhovense Studenten Kanovereni~ing
najaar du.idelijk werd dat de hoeveelbeid fors zau warden uit—
gebreid dankzij bet sportcentrum,werd bet nodig de bergruimte
uit te breiden.Hiervaar is een Inst gemaakt ter herberging
van peddels,zwemvesten,spatzeilen,helmen, etc..
Materiaaicammissie:In eerste instantie is bet onderhaud gekoppeld
aan een verenigingsavand,waarbij bet onderhaud door een hele groep
werd verzorgd.De organisatie werd door 2 leden verzargd en rouleer
de aver de hele vereniging.Haewel gezellig bleek bet bouwgedeelte
van de avand niet funktioneel.Zadoende is er een materiaalcommissie
opgericht,ap bet moment bestaande uit:
Marcel Theunissen
Marcel Bovens
Roy ICurver
Ten slotte zijn de volgende Ad hoc commissies aan bet werk geweest:
Voorjaarsintro:Mark rlathijssen,Cert Visser,Kees van Reek.
Botenaankoop:Michiel de van der $chueren,Henk Rermans,Ruud Nijst,
Kees van Hoek,Sjaak Spiertz.
flailerbauw:Marcel Theunissen,Narcel Bovens,Bob Kerkhaven.
Ledenbestand.
We begonnen dit jaar met 15 leden.Bij de niet zo succesvalle veer—
jaarsintro(wat ledenwerving betreft,de uitvoering was zeer goed)
kregen we er 3 leden bij.Een groat succes was de najaarsintro.
Die leverde de vereniging 12 nieuwe leden ap.We sluitem dit jaar
af met 31 leden, waarvan er ongeveer 23 lid blijven.
Muisvesting
In het voorjaar is bet nodige werk verricht aan het inrichten en
herkenbaar maken van onze hoeh in de loods.Er zijn nieuwe stellim—
gengelast,VOOr bet opbergen van 16 boten.(geen rekening houdend
met bet feit dat ze aan bet eind van bet jaat al vol zouden liggen)
Alles is in de vereni~ingskleuren rood en wit geverfd, en er is
verlichting aangebracht.(helaas nag niet aangesloten)Toen in bet

5612 ow
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Vloat
We begonnen dit jaar met 6 polobaten,1 licht wildwaterboot, en
een aantal priv~boten.Na een geslaagde werraktie waren we in
staat een eigen wildwaterboot aan te schaffen.Tevens was dit
en van de argumenten am van bet sportcentrum 6 wildwaterboten
in bruikleen te krijgen.Zodaende is onse vloot dit jaar met
7 polyethyleen wildwaterboten uitgebreid.Helaas hebben we
ze nag niet kunnen testen.
Opleid ing—training.
Er is een begin gemaakt met het gestruktureerder apzetten van
de apleiding van kanoërs.Dit heeft geleid tat een beginners—
cursus waarin nieuwe leden de kanatechnieken aangeleerd krijgen.
Deze techniercen kunnenze self toepassen tijdens de zwembad—
training.Er bestaat behaefte am oak dit wat geörganiseerder aan
te pakken.flier sal bet komende jaar aan gwwerkt moeten warden.
Oak wardt er aan een kaderopleiding gewerkt.
Icanopola.
Het kanapolo is dit jaar in bet slap geraakt,zawel door weinig
interesse van de vereniging, als de afgelasting van de lande
lijke kampetitie.Mcgeli~k dat er bet kamende jaar tijdens de
training meer aandackt aan wardt geachanken.

Eindhoven
4’

STR~PP ACINA
-

Eronictie.
Onze veraniging is dit jaar op versehillende manieren naar
buiten getreden.Op de voor— en najaarsintro presenteerden we
ons naar de studenten.Voor dit doel hebben we ook een ala—
archief aangelegd.Er zijn T shirts zet het Okawa embleers
gedrukt,~~ we hebben meegedaan aan een fototentoonstelling
van het ESSF.De spansorcoknissie heeft ztch ingespannen cm
de vereniging bij mogelijke geidsohieters te intrêduceren.
Samenwerking met andere verenigingen.
De sanenwe~ing met Weth is voortgezet aihoewel de interesse
in elkaars aktiviteiten niniaaal is.Er zal dan ook geen
gezamelijk weekend meer warden ~eorganiseerd.
Duidelijk beter in de smaak viel het weekend met de ESAC,
zodat gepoogd zal worden dit te herhalen.
op bestuurlijk niveau zijn de kontakten met Theta voortgezet,
cm eventuele problemen direkt te kunnen overleggen.
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INVENTARISATIEL ‘JST
Verslag materiaalcommissie 1985
So ton
• ~fgeiopon najaar zijn ongeveer 7 avonden besteod aan bet
roparoron van kano’s en toebohoren.
• Do moosto

tijd

ging zitton in hot dichten van gaton en

schouronvan do polobootjes met polyester matjes en hers
Cats govalg van stork vastsjorren van do kano’s op do auta’s.

—

6 poloboten genummerd 1 t/m 6

—

4 witte “ACE” kane’s

—

1 witte “Free Style” kane

—

2 rode slabomkano’s

—

1 blauwe Pandoo~~~dNyst)
2 lompe dinnen

—

16 totaal
•Reparoron van spatzeilen
•Aanbrengen van nieuue stootbanden aan do polabootjos
Opmorkingen:
Do poloboten moeten niet bij do stootbanden warden vast—

-

gopakt omdat dit snel loslaten van hot plakband tot govoig
heert.

Spa tz 0 ~ len
—

S gob, gonummerd Okawa 1 t/m 5

—

2 gob

—

1 blauwe zonder grijplus

—

2 bbauuo met grij plus

—

1 bbauwwitte met dubb°1e grijplus
1 rode

—

• Helmen:
-

lot op do riempjes en kinnebakjos’.

12 totaal

Verder is or nu een afsluitbare kast en eon peddelrek
in do boos tjaarin artikeben abs peddebs, holmen, span—
nanden, spatzeilen,

zwomvesten, do bal 0.d, dienen to

Holmen
—

vetoer, Opgeborgen.
•

met schauderriemen

—

5 oranje (ACE)

—

2 witte (ACE)

evens is in bet voorjaar eon reparationaslayverk gemaakt.
Net hangt in do kast tegen do deuren.

—

1 gele (ACE)
14 totaal

• Er is een scririft waarin gebreken en/of mankemeriton aan
bet materiaal genoteerd kunnen warden.

6 blauwo met masker waarvan 1 zonder riem on drie zondor
kinnebakjes

—

4 greene kinnebakjos

Peddo is
—

8 “Schbegol” peddols(inclusief die van Ruud)

—

1 houton “Kobor” poddol

—

1 plastic peddel
10 totaal

V
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Endhovense Sruden~en Kanovereniging

Kanoimporials
—

6 “thtjle” imporials

—

2 gowone imporials

—

7 lasso boogsteun~n

V

8 totaal
Jaaçvorslag aotivitoitoncommiesarjs 1g85,

E.S.K.V.

OKAWA.

Divorson

De doelstelljng van bet bostuur zich moor op hot wildwatorkano~n
—

3 plastic drijvers met slang

—

14 spanriemen

—

1 blauvuitte bal

—

1 reddingstouu in oranjo plastic zak

—

6 oranjo ltpeter Storm” zuemuesten

—

1 oranje Idol

to richton, word in hat begin gelgk door do woorgodon toger~geworkt,
want do oorsto clubactiviteit near hat stroomgebiad van deAmblève,
ging helass wagons te weinig water niet door.(iS—17_maart;John,Sjaak,
1Cn$).
Do voorjaarsintro in hot Auditorium was eon groat succos. Made

door do good verzorgde kraam en eon grootbeeld—video trokken we voel
bolangstelling. Het leverde ochter maar zo’n twee laden op.(25,26 maart;
Gert, Marc M., Ken).
Door do onorme belanystelling, was de aansluitonde Domrnoltocht
in twoe~n gesplitst. Maar helen door hot org slechte wear, moest
do eersto tocht warden uitgesteld on was do opkomst bjj do tweedo erg
laag. tlaar yjel gozellig. (6,7 april; Marc N.)
Rand Pasen kon dan eindeluk do oersto wildwateractivitoit gewoon
doorgaan: drie dagon Ardonnoo.. vnl. do Lasso. Met name hot stootblok

argoboeld in hot kadortje van do lodenlijst.

bu Uelveauz was oen succos. Do Wa to rstand had echtor toch iets
hager mogon z~n, am do echte wildwaterkano~r moor aan zün trekkon te
laton komen. (10—12 april; Dohn, Sjaak. ICoos).
Hot wear was schittorend t~dens do qezamenlijke weth-.Dkawa activiteit
rand Homolvaart. Van ochte samonwerking was nauweluks sprako. Dna
kano~rs wilden graagsurfon, mean goon óén surfer wildo echt kano~n.
Do volgende twoo dagon kwamen or vjjf kanagra bu on gingon we, zoals

I’Iocht dit zo zijn overgekomen,

gopland, near Amsterdam. Echtor do surfers hadden goon zin en bleven

Do afdoling illustratie vaa hot blad Alcoa
oil hiorbij nadere uitleg over eon arbeelding
van Cart Visser gevon. Ijo zoudon volgons Cert
zijn hoofd als zijndo dat van eon neger hebben

dan is dit

beslist nooit de necooling gewoest. Do afdeling
iiiustratio oil do lezmrs echter goon details
oesparen.

‘Jandaar dat do sproeten op bet gezicht

van Cart do lodenlijst blijven sieren.

leuk op het lasselmeor surton. En mode door hot hoorluko voorjaarsweer
word do tocht door do Amstordamco. grachten ocht look en foostolUk.
00 andoro d~ gingon we onszelf zook maken in do water wirwar van
~Iator1and, ton noordon van ,~‘dam. ~on succes, ondanks of dankzU
nachtelgk geklungel bjj hat tentenbouwon, ondanks verbranddo armen,
nekken on wangon, kators, omvergorodon,wild trappendo,ochtparon,

0. L .Vrouwestraat 1
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hot op do snoiwog “vorliozen

Eindhovense Sruden~en Kanovereniging

van kano’s on ondanks poffortjos.
(18—18 mei; [Coos).

Do monson die zich vorheugd hadden op her zomerkamp, woesto
Alpenrivioron trotsorond, werden op hot laatsto mQmont toch telourgo—
stold. Aihoowel silos met do organisorende VKG (Voimolenso Canoflub)
rand was , atuitto hot af op hot vorvoor. (j~j; Ruud).
Do in hot voorjaar gohoudon bouw—/veronigingsavOndon Waron erg
succoevol. Do opkoms t was telkens groat. T[jdens hot bouwon gaf dat
problomon-, omdat dan do mooston stondon to k~jkon. “noodgodwongen”.
Maar do aansluitende activitoit was altud gozollig.
Ter afsluiting van hot eorsto deol van hot soizoen was or eon
barbecue, viak voor do zomervakantie; Helaas flier op hot boloofde
docadonto,motropolitane dqktorras, want her regondo woer oons.
(21 luni; Gort, [Coos).
Hot najaar was droog, org droag. Hot onige stukjo wildo water was
aan do Noordzoo—kust to vinden: do Selgische on Duitse beekjes waren
opgedroogd.
Maar alvorons do oxtremo horfst began was or do uitorst succosvoll 0
intro voor do prille eerstejaars. Dndanks do, door eon werkactie,
afgomatto Dkawanon, was do tooloop op onze stand groot. (21 augustus;
Gort)
Do aansluitondo beginnorscursus word druk bezocht: zo’n 15 per—
sonon. En oak do traditionele Dommeltocht, die nu groots was opgozot.
was eon succes. Al vielon hior sornmige bokon wel org snel droog. Maar
eon kanoEr die in de nodder plootort is ook wel eons louk. Oat hot
restant kat~rs diozelfde nacht mach do binnenstad van Eindhovon
onvoilig maakte, moeton we near op do koop too nomen. (14 september;
(Gert, Kees).
Do jaarl[jkso aguathion word door do organisatio opzettolUk
chaotisch en onduidoljjk gohoudon. tiiteraard haalde Okawa woor vor—
woosto~ uit naar do ;dothers, die dit flier konden uitstaan en begonnen

5612 ow
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to mokkeron, ja zolfs vals to spoloni Enfin, ourforo bleken toch
vakor to ‘vorzuipon dan kanogrs, vooral zichzelf en ale or moor voldoende
alcohol in zit. (11 september; I(ees).
Eon kleine woensdagavondactivitoit zorgde voor eon unicum en ken
daarom bggoschrevon warden in do annalon. 8g do Dommelafvaart van
Eindhovon naar Son, waren moor damos dan heron (4:3)1 Aihoewel do
Domnel slechts ~ên kant op stroomt, bloek hot toch mogelgk to vordwalen.
En 1k heb nooit gewoten dat er zóveel muggon bostondon. (18 september;
Ks e s).
rlassaal en ovorwoldigend bestormdon do Okawanen eorst do
oieschbosch, toon Leiden on daarna do Noordzeegoiven bjj Katwuk aan Zoo.
Met 17 man (zovontieni) waren v.0. Aiweer eon unicum. Enkele kwajongens
kiommon in eon hoogspanningsmastb oen lastigo voorzitter word in hot
water gogooid, Loiden was voor ons gewaarschuwd en had do binnonstad
afgozet. wat ons flier vorhindorde toch daar to komon wear we wilde
z~jn on Roel beweos zUn dionston a is freo—styie worstelaar. Do Canon—
working met do Loidso studontonkanoveroniging Lovitas was prima.
Onzo dank hiorvoor. (5, 6 oktobor; Marion, [Coos, Lovitas).
Tor afsiuiting van do beainnorscursus was or eon tocht ovor eon
wildwator book (do Ruhr) in Duitsiand. Zoais al gozogd: hot was droog.
Van wild water dus nauwolUks sprako: hot was moor eon cursus: ‘Hoe
maak ik do onderkant van m~n kano kapot”. (12 oktobor; Ruud).
Voor hot eerst haddon we dit jaar oak eon gezamenlijk weekend net
do alpinistenclub ESACI in Nidoggon, Uuitsland. Hot biook heel good
to klikken tussen kano~rs en klimmors. Daarbtj was hot horfstwoer
schittorond, do book nog droger dan do week orvoor, do nacht in do
tent bittorkoud, klinmen con heerlgko sport on do cafêbaas wéêr
woodond dat wo otis in ons nakie voor z~jn uitspansol stonden om to
kiodon. lets am to horhalont En eon prima sanonworking not ESAC; onze
dank hiorvoor. (19. 20 oktobor; [Coos, ESAC).
Voor dat we hot wiston was do sportweek aiwoer aangobrokon en
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I.v.m. hot doopfeest, d.d, 6 februari 1986 ( zie ook elders
onderstaande spullen, creatieve idegen en mensen gezooht:

), warden

Eon zestal namen voor onze nieUwo vloot.
• Ben zestal Inensen1 die niot bang zijn voor water en oindoliik eons
gebnhik willon maken van hun ongevallenverzekering.

*

realiseorden we ons pjjnljjk dot we do von9 jaar gewonnem waterpolo—
bokaal m6esten verdodigen. We sprongen to water, verzopon onkole
rugby—dames, maar slaagden er toch net niet in do bokual to voroveren.
Oak onze hockeyers, badmintonners en volloyballers golukten h~t~3kete
kisar to spelen. Gofrustreerd roageerden we ons at tudoms hot touw—
trekken. Hole rugbyploegen trokkon we omvor, vorbiufto tenslotto
iedereen door in do finale te komen. Daar stondon do ukkies togenovor
do oersterke. breedgoscbouderde togenstander. Holsas, dat laatste
stukje lukte net niet niec-c.~ (16—19 december; Coos).
Nanneke Pis luisterde ons afsluitendo weth—Okawa feest op on
gooide en passent enkeleeieren in bet rond. H~ leek eon boetjo
beneveld en kakolde aardig. Do opkomst van do loden was laag (was er
soms eon voetbalwedstrjjd op t.v.), maar enkelen hebben zich tonrninsto
toch flog gearnuseerd. (10 docem~er; iarc H., Gert, Coos).

Per deelnemer wordt bij do W.W.—safari eon schare supporters verwacht.
Nainen vGor de vloot en doelnernors, meldon bij I4ichiel
Teznperamontvolle casanova zookt hot hoger op, vandaar dat hij op zook
is naar het volgende~
• Oude woterfietshelxn, sneouw of moterbril, lange witto shawl, overail,
kaplaarzon.
• Pillen, voor hot overwinnen van do “ springplank—vrOeS
• Echte wilde Alnazones.
Melden bij Don (Juan) Ruudt
Paul K. is ten slotte nag op zook naar:

Okawa kan, ondanks bet niet doorgaan van enkele activiteiton en
hot sons tegenwerkende weer, terugzjen op een succesvol activiteiten—
jaar, uiteraard!
Natuurl{jk wens ik nUn opvolger, Harcol Dovens, eon minstens zo
succesvol jaar toe,

• Eon fotograaf die van wanton woet.
• Ben stemirtig sfeer verhogond “ Zaate Herremenieke
groopie muzikale soliaten.

of anders eon

Do oud—activitejtencoinmjssaris
Coos van Hoek.

Don
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Cominissie Interno Oploidingon Okawa
Afgekort: 0100, sprook uit ala
See You
Doze ‘cie stolt zich ten cloel: hot vergroton van de konnis omtront
W.w.—rivieren binnon do E.SS.V. Okawa en gemotivoordo W.W.—kanoërs
do inogelijkheid biedon do W.W.~~podde1toCbniOken te leron boheorsen.
De 0100 bestaat voorlopig uit flea, Sjaak en Ruud. Zi3 begoleidt on
co6rdineort potonti~1o Okawa instniktoU~rS.
Do OttO organisoort zeif goon aktivitoiton, we]. sal zij nauw semen—
werkon met do
Mctivisten “. Ala ‘do zaJ. zij autonoom functioneron.
Onze doelgroep is vooral do huidigo jongo generatie kanoth’s.
Hot strovon voor do toekorast is dan ook, dat do intemo oploiding;
zich zonder hulp van buitonaf zaj. kimnon boholpen.
Do 0100 tracht do hiorbovon woorgegevon doolsteiling op eon volgendo
wiize to realiseroifl
• Hot lovoren van instnzktours voor do beginnerscUrSua in hot voor—
en najaar, als ook W.w.—ektiviteiton onder do voronigings—vlag.
• Hot organisoren van eon kadoroursus voor govordordo W.W —vaarders
in do Ardennon.
~ot bogeloidon van do zwombadtrainingen.
• Hot vorzamolon van litoratnur of andoro info—bronnon over hot
W.W.—kano~n on dezo intogran]. of samongovat weorgovon in Akwa.

“flu
4-

GOIYVORMING
4TRQOMR(CHTIH~ONPIEPrE, GRINbBAN KEN

I-IIHDEPHISSEI’I IN ‘LI

D - Jo hebt hior moor kans op ondidpten dan aan de
andere kant van bet eiland. Maar als dit eiland in de
buitenbocht, in plaats van in do binnenbocht zou
liggen, zou do smalle opening “D” wE! bet diepst
ziJn.
E - I-Her kun Jo boslisson, of Jo in do kom aan do linker
(bakboord) kant aan land wilt gaan, want:
F - or staat bier een lwerstroom.

~/1LD-~JATEP P/V/ER.

Do beschreven situatie zul Jo vaak op buitenlandse
rivioren togonkornen; probeer daarom oak voor Jezelf
Do oorsto aktiviteit is de kadorcursUs in hot weekend van 22 en 23
de logica van do vorschillende stroomrichungen to ont
maart in do Ardonnen.
dekken.
Ook is oen start gomaakt met oon sorie van artikelon ovor hindoxuisson - Een versnelling. Jo neemt de hoofdstroorn die to
herkennen is San do V-vorm van de golven. Voordat
in W.W.-rivioron.
Jo op de versnelling toevaart, kijk je eerst wat je
daama togenkomt - Jo kunt dan aluast je vordere
Namens do 0100,
route uitzotten.
Ruud N-;st.
3- De rivier maakt een scheme bocht naar links. De
storke hoofdsftoom loopt daar ondor eon paar
bomen door. Dus: rneteen na de versnell in9 inks
houden anders kom Je in de takkon terecht. Niet té
wee! naar links; daar is een ondiepte. Dat zie je aan
lichte, regolmatige waten-impelingen en een andere
kleur.
- Eon eiland judo rivier. Mn de worm en het verloop
van de covers kun Jo zion, dat do hoofdstroom hier
de breedste opening (E) neemt.

~cS

G - Do hoofdstroorn en bijstroom van achter bet eiland
komen woor b~ elkaar: golfvorming! Meestal
onregelmabge, steile piekgolven. Vaar inks voorbij,
ten2iJ je ziot dat daar eon ondiopte is. Let op do
watorplanton - die verraden Jo precies hoe bet
sfroomverloop is.

1\
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Hot alom govreesde Okawa—kano—poloteam was sinds eon Jaar
al niot moor bjj olkaar geweest. laat staan dat ze samon gespeeld

KteINE

WAL,S

IN EEC4 RIVIEI~

hadden. Naar zaterdag ii januari ji. kon Okawa eindeluk weer eons
spolon en wel tegen de Genneper Molon.
Okawa’s kano—poloteam wil zoiets zoggen ale eon stel ka—
no~rs in hot water, die kriskras door elkaar varen, some zelfs
-

—.

‘t~

‘zZ~s,~

proberen do bal te bemachtigen, half stunt(ol)ond de tegenstandor
omver varen, maar altud in do aanval zijn, oak al is do bal niot
in hun bezit. Dit stolt hogo eisen aan onze keeper, zo doze al
woet dat hij de keeper is. One prinoipo is dan oak: een êdnmans—

~EVAARUUKU WAL4 IN E~N W06L64K ~CHTER E&M STUW

verdediging (lees: keeper) met daarvoor oon ondoorzichtig net
work van do andore kano~rs, dio or voor do tegonstander oon on—

Waterval en wals
Achter eon stuw of rotsdrempel kcmt eon watervalletje
voor. Vaak zit or cen “gat” in do rivierbodem op de
plaats van die waterval: dat kan door do kracht van bet
water ontstaan zijn. Als dat :o is, staan daar vaakkeer
golven. Hot water wait aver do drempel naar beneden,
stroomt langs do ri’jierbodem verder naar ‘t eind van bet
gal, wordt weer omhoog gedrukt, stroomt temg aan de
oppervlaktc en verdwijnt viak voor do waterval weer
naar beneden.
Voor ons is dat een onpiezierigo toestand. We noemen
bet eon “wals”. Ale die wals viii klein is (fig. 1), kun jeer
met voile vaart doorheen schieten. Is bet eon grotere

doorgrondolUko tactiok op na houden en dit allos am diozolfde
(fig. 2), dan moetje rnaar liever omdragen.
Grotere, modeme stuwen hebben soms eon bodemhef
Mop. Dat is eon segmentvorrnige stalen dour, dievanuit
de rivierbodem omboog gekanteld kan worden. Die
dingen zijn levensgevaarNjk; or staan enorme walsen
achier. Vaar daar noolt vanaf, zeus niet bij extreem hoog
waler.
(Achier eon stuw kunnen betonblokken of woelbak
ken liggen. Die dienen am do stroomsnelheid to
verminderen en do zuurstofgraad van bet water to
verhogen. Afvaart is bier erg gevaarlijk)

0100.

togonstander in do grootsto vorwarring to brengen.
En ik kan zeggen, hoe angoloofljjk hot oak may klinken:
onze tactiek is gesl~dI ZJawel! we verloren flu slochts met 4—2,
door hot perfect uitgovoordo

principe. Ovorigens bowoerden boze

tongon binnon onzo veroniging dat we slochts met 3—2 vorloren
haddon, miar dit berust toch op eon misverstand; eon duistore
poging Okawa op to awopon tot ongokondo prostatios.
Net Okawa storrontoara was samengestold uit eon stol ouwo
rotten, die do knoepjes van hot polo—spol konden (zoiden ze ton—
minste); to woton: Paul, Ruud, Sjaak. Honk en Mark N.; en eon
paar jonkies, dio in hot begin dan oak prompt achtorstovoren in
do polo—bootjes zaten; to weton: Nichiel (Jo weet wel, die met
die overdreven achternaam) en Kees.
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Hot wodstrijdvorloop zal ik fist schetsen. Hot was to
chaotisch on waar to

£qaandagavond 16 december, do oerste dag van do sportweok,

zgn. 1k geloof dat Ruud in ioder goval

stand badminton op hot programma. ~1arcel, Eric, Koes en ik

eon doolpunt voor ens gemaakt hooft an wie hot andore maakto is
mU ontgaan. Door do helm met hot enormo

hokwerk ervoor, dat ik

op nun høofd moestzetton, word hot hale zaakjo top—zwaar. Oat
ik omsloeg

was dan ook niet to w~ten nan can duw van do togon—

stander, maar ann mUn top—zwaro combinatie, waar onmogoljjk moo
to varen viol.
-

voor mU eon raadsol gebleven. Oodel[jk vormoeid

sleopton mc oerst onszelf en toen do kane’s uit hot awembad on
boklonken onzo prestatie..in do kantine.
En daarna

Er nioosten eon aantal onkels on dubbels gespoold warden.
Aangemoodigd door onze supporters bogonnen we, owertuigd van
onze eigon kracht, af to rekenen met onze eorste tegenstanders.
Maar algauw bloek dat g~n team toch echt te stork voor ons
was.. Eon werzook tot diskwalifikatie van dit team omdat hot

Oat we ondanks allos, or tech nog plezior in lokan to
hebben, is

waren gekozen om bij doze sport do oor van Okawa to vordedigen.

to good speelde,

plaats, not niet gonoog voor eon plaats in do finale.
f~aar hot doe], van do sportweek was tenslotte niot hot
winnen,

tja. daarna tufts bet Oafje rustig

mocht niot baton. lie oindigden op do tweodo

maar hot meedoen en plezier hebbon tijdons hot sporton.

En dat laatste hebben we zeker niet gomist.

huiswaarts,
Keen.

Ukawa’s eor moest en zou

1009

wordon gohouden, vorig jaar

haddon we per slot wan rekening nog gowonnen. hot doze dwingondo
kennis plopton we maandagavond hooggespannen in hot water
om onze eorsto waterpolowedstrijd to winnen, dachten we.
Nou dus mooi niot, met 3—C woroen we dik ingemaakt en hot
orgste was dat we niet eons eon kans hadden gohad om to scoren.
Na eon met eon hangend hoofd opgedronken pilsjo gingen we
voor do twoede wedstrijd hot water in, en we spoeldon beter.
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zomsar, noonoo, maar met 8—0HZ
Eigenlijk hadden we moeton winnen,, maar door Ben Zeor Onto—

vorloron met 15—5.

glomontairo goal van onzo tegonspolers word bet 2—2. Na woor
Ben zeor lange pauze maakten we hot helemaal, do Elephants
worden door ons dik ingornaakt.

(~)

Ze hadden echt goon schijn

van kans hoewol ze allemaal zoker 90 kilo wagon. Hot word
uiteindelijk 3—1. 0

ja,

hot was eon damosteam.

Ruud togen) word ondorgotekendo op bet laatste moment
godwongon moe to rennon. Vanaf hot oersto moment
waren we absoluut kansloos

Hot enige louko detail was dat onze ondor—

tusson alwoor ex—voorzitter onze clutklour oor aandeod,
armo ziel kroeg eon rijkelijk druppelendo bloodneus,

do

huldo!

(sorry).
Sij hot donken Ban hot volgondo evonoment schioton do
tranon nag steeds in mijn ogon, van goluk, jawolL Met eon

,Oe cross. Door oen ongolukkig toeval (ik <warn
~

Vijf minuton later haddon we

(en toon had Ruud nag

publiek van eon pear honderd man werdon we twoedoZz on nag
eensZ. Do zware jongens van do Elephants hobben we goslacht,
do armon worden tnt eon team ochto bodybuilders gerukt on
zolfs .Joth word in eon gruwolijk lange (voor do mededingors
(twee van mijn vingors hobben nag steeds goon gevoel)) halve

to laat bogonnon.

Hot was in ostafettovorm gepland

en Roeland was dus to laat bogonnen.

In de twee

km. die do ron lang ~,as lukte hot hem ochter am van

8

finale goklopt.

In do finale waren we kansloos tegen do

Tantalusboys. Voor oo statistici ondor u: or doden 26 teams
aan hot touwtrokkon moo en do glorimuze Okawaploog bestond
wit: Ruud, Marcol, Marcel, Eric, Anja, Rooland,

Ruud lopen, on hooft gelopen, nouZ on lang, noul
Nag
steeds op
eon af
~ tona komon,
laatstohuldeZ
plaatsToon
mocht
ik gaan
do laatsto
pleats
moost
rennon.

Hot was langor dan je dacht,

vooral dat laatste stuk met eon windkracht 9

on Joseph, eon tweo motor lange 95 kilo zwaro bonk.
Do door ruil verkregon taart was hooriijk, ovonals do daarna
gopakte drank.

—

1’

storm tegen. Met slechts eon kloino achterstand

Paul M.

op do twoo na laatsto kon Michiol in hot strijd—
gewoel warden gogooid.

Hij vorrichtte zijn taak

op eon goode manier on ondor

Luid gojuich van

(

zijn toamloden <warn hij eeruol als twee na
laatste over do stroop. Er deoon ongovoor 10 teams moo,
goon drio jammer genoeg.
Hot volleybal, oon ramp,

hot was vorschrikkolijk. Do oorsto

wodstrijd als voorboeld. Vol goode mood oogonnen wo tegen
Tantalus to spolon on zio, we kwamon voor to staan, en niot
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ACTIVITEITEN OKA.JA

VoorJ ear.
22,23 meart

Kader—weekend

Ardennen, w.w.

31 meart

Voorjaars —kemp

Ardennen. w.w.

—

TI LB URG

4 april
7~8 april

Voorjaars—intro. Auditorium.

19.20 april

Dommeltochten, intro

26,27 april

Club—weekend

Ardennen. w.w.

3,4 mei

Speciaal intro—weekend voor

Ardennen, u.w.

v.w.

*

ZELFBOUW

niet—leden
31 mel. 1 juni

Club—weekend

Nederland, v.w.

3 uli

Zomerkamp

FrankrUk, w.w.

REPARATIE
SURFMODE
WINDSKATING

Kloine woosdagmiddag/—avond activiteiten:
~Speciale. treiningen
—Afvaarten Brabantse beken

V RKOOP

Volmolen, w.v..
v.w.

Maandelukee verenigingsavondon:
6 februari, doopfeeet niouwe boton;
26 februari
19 maart
29 april

*

VERHUUR

FUNBOARDS

28 mci
27 juni, afsluitonde barbecue.

TlJdens doze avonden worden dan tevens
do komonde activitoiton besproken.
N .B.
w.w. : wildwator:
v.w.
vlakwater.

Supersurting . Konlngsplein 214 (hoek Piusstraat) -5038 WJ T Iburg - Tel. 01 3-433960

