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Van do voorzitter

Aye, surfers! Mt is dun al veer hot

mutate

otukje dat ilc

aim voorzjttor nag schrljven.Aan hot begin van dit Ceizoen sal
eon niouw beotnur hot Ovornemen.

•

I

REDAKTIE

Hot woflt vast een heel druk soizoen, mode door hot lustrun.
Hot do niouwe funboards orb)j zullon godurende weekends steeds
moor Benson zich kunnon oofonen in hot fun—surfon.
Voor do aktivitcjten hooft het beotuur do modowerking !~‘~

HALLO

WETH

SURFERS

do loden nodig, bij voorboeld in do vorn van commiasies.

Vernieuwd; geheel en nauwelijks veranderd; een frisse wind door het
redaktielokaal; professionele opset; meer commercieel gericht; agres—
sievere aenpak; flu nog voordeliger en handzarner.
Zie bier allemaal kreten die op dit nummer kunnen slaan, meek je eigen
interpretaties near.
Okawa is niet meer in dit numner; gevolgen:andere kaft, andere naam,
goedkoper, dunner en koff ic met gebek aengeboden door do scheidende
Okawa—redaktie can ons, Frans en Rob, WETH—redaxtie.
Hoe het Cr nu uitziet weet 1k op dit moment niet, deer 1k dit stukje
een week voor bet definitieve plakken schrijf; misschlen staat er nog
wel niets op do kaft, misschien ook wel vol.
Verder is er niet veel te nelden over dit nusroer; alle WETH—leden Ver—
keerden de laatste naanden in een diepe winterslaap Eodat Cr buiten
voetballen C’s nachts) alleen maar tussen door even op krachten ge—
koleen kon worden middels een fondue.
Maar nu gaat bet tech weer gebeuren, Eie de agenda.
Het nieuwe bestuur en de diverse cos-roissies wenst de redaktie veel
succes toe; ook do redaktie Is (tijdelljk) uitgebreid: zelf ben 1k
(Rob) waarschijnlijk de komende maanden op stage in Frankrijk en tegen
de tijd dat ik terugkom (ala 1k terugkom) gaat Frans near Canada.
Gelukkig heeft Rein de Vries beloofd ons geEelschap te houden op een—
race avonden om bet bled in elkaar te plakken.
Verder bedanken we Sandra voor bet typeri, de trouwe bezoekers van de
WETH—training + de postbode voor het bezorgen van dit blad en de adver—
teerders wooF bet financiele gedeelte.
Ook namens de overige redaktieleden wens 1k jullie een goed winderig
en zonnig surfseizoen toe ne hopelijk kom 1k jullie weer tegen op bet
surf—zomer—kanp,

1k hoop dat ho~ niouwo bostuur met eon geruat hurt onkole taken
ken blijvon dologoron, souls dat ook in hot verlodon is gobourd.
lodoroen die mjj hooft geholpen mot bestuuz-swerk on andere
kJ.usjes, vii ik blj doze nog eons ~en harte bodankon, want vat
is hot bestuur zondor do oteun van do loden?
Voor hot niouwe bestuur: veel succos on behoudon vaart!

Pool.

AU REVOIR!

ROB.

LB. Mi do redactie zijn flog enkolo exemplaron van oude
flonmero aanwozig. Togen inlevering van eon Bosohe Bol hun
je jo archief completeren.
Van to voren even beflen io ann to ra’Ion, dear or niet van
aXle exemplaren voldoende aanwezig zijn.
(040—442173)
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ZWOC kalender
datum
12/13 april

WETHAGENDA

24—25 maart

Standje in Auditorium

26 maart

Seizoenopening 16.00 uur
+ doopceremonie

5 april

voorjaarsfietstocht (bij43 Beaufort)

I

oocrt teernooi
onjerliog

crganioatje
Euroa

wator
Langstaarter Poelen

19/20 aprIl

NESTOR/training NESToR

LooedrecI~

1/2 n.j

NSK

Hietoa

Looodrecht

17/18 mel

NESTOR

Orionis

Sloterplas

24/25 mel
eind mept
4/5 okt

I,natrum
NESTOR
onderling

Blauwe Schuit
?
Lcefbijtor
Nookee Pins
Blauwe SohuI~Wjjde La

Surfdag Roermond (bij > 3 Beaufort)

Menoen die dccl wilien nemen sat de wedotrjjden, s.v.p.

(vertrek loads 10.00 uur)

contact opnemen met: Roeland Cerfonteiju
Tjalkotraat 24

10 april

Nag nader te bepalen aktiviteiten
040—528143

wordt besproken bij een glaasje (fris)
Cafe Berlage, Kleine Berg, 21.00 uur
19—20 april

Surfweekend (plaats en vertrek infar—

MEDEDaINGEN van de LUSThUMCQMMISSIE.

meren bij Bas Timser of Ruud Erekens)
eind april

lie 10 april

3—4 mei

Surfweekend (informatie Bas of Ruud)

8 mci

Hemelvaart
prima dagje year gezamenlijke aktiviteit
b.v. Boswandeling

Naart ‘86 wordt het ocizoer. geopend, dit is tevens de inlaiding tot do
start
van hat lustruinjaar,
zijn is dat handgemaakte
pas 24 Naart 157•
Vocrijitlopen~
hierop hebben zoals
vU flu hekend
reeds nag
zelfontworpen,

I

Posters vcor dit lustrunjaar. One unieke posters zijn in beperkte oplage
gemaakt, haast u duo om doze to kopen. Dc prijo is .1’ ~
Dc posters waren te bezichtigen op do ALV. j.1.. Had je toen geen gelegen—
heid on ze to beziobtigen en efl. te kopen dan kun je alanog contact °p
nemen met ei$, Edith v. OIjk, Heilige Geeststr. 62, Eindh. , 040—455339.
Wees Cr vol snel bIj, de oplage is beperkti! III!

Fietstocht
EDITH.

Surfen
17—18—19 mei

Pinkster surf—weekend

eind mei/begin juni

Barbeque

Surfinstructeuro genaagd
De stiohtjng Kamp-. en Reiowerk VOJO nit Utrecht zoekt
menaen die onrfinotractie willen geven op jeugdkampen in

Rlk weekend waarbij wind meer dan 3 Beaufort en bet wed

Nedorland of Pranh~ijk.

een voldoende scoort kan voor surfen in aanmerking kcmen.

Heb je zin in een gezellige en goedkope vakantie, bel don:
050—315271

Del dacron je aktiviteitencoài,issaris of je
vrienden (w1T11—ieaen)

-

~iij~déHniàfia.~
4
5

Cluboompotitio 1986

Hello surfvriondjo. on vriendinnotjos. Oak do woonadagmiddag—

‘niEE PLANKEN

conissio is woor tilt zijn wintormlaap ontwaakt. Op do voigondo
Komend seizoen konnen onze funboard_aktiviteit0~~ weer omboog

data zijn do wodotrijdon gapland: 16 april, 30 april (do

geschroefd warden.

koninginnowedatrijd), 14 moi on 28 moi,

Op de beurs in Dusseldorf werd voor jets seer dan f. 1300,——

Toovalligorwije vallon at dozo dagon op woonadag, wet wel

een hi—f ly—funboard van ± 150 liter aangeschaft. Eon ietwat

good ultkamt wOOF do woonedagmiddagale. Do manvangstijd van

extreme plank.

dovodstrijden is ton opzichto van wang joar vorvroogd.

DC wayler 290 P slalom (±130 1) werd bij surfzaak van de Bigge—

Dit jeer ia do aanvang am 15.00 uur, zadat wo oak indordaad

laar in Eindhoven aangeschaft.

am 15.30 met do wodotrijdon bozig zijn. We hopon door dezo

Een omschrij wing van de planken is we’ te geven, beter is het

vorvrbeging van do aanvangstijd to voorkomon dat we wooF zo

on je in te schrijven voor een weekend, zodat je or zelf op kunt

weak warden goplaagd door windatilte.

varen. De planken zullen gedoopt warden op do sejzoenopeningsdagi’

Voor do duidolijkhoid horhalan we nag ovon do apolrogolo waarmoo
do wodstrijdon gevaron warden:
—

Ow

GliDE

aktiviteitOn_C0Tfl.S5~1s,

or wordon in totami 6 wodstrijdon gevaron, alt do woersoostan.—
dighodon ans tonminsto niot hool org togon zitton.

COEN KONINGS

—

hot aantal punten dat Jo per wodstrijd vordient kun Jo berokonon
met do formula: aantml punton

101
—

—

+

1000 log (aantal doolnemors)

lOUD log (numoor van aankomst)

bavonstaando punton wordon por govaron mancho borokond met dion
vorotando dat ala or tijd on geloganhoid is voor oon twoodo ntis
hot aantal punton van do twoodo sorio borokond wordt over silo
eanches. Do anolato menoon uit do oarato merle wordon bij elkear
ingodeold on zij verdolon dan oak do hoogete punteneantailon.

VOETBAL

In do formule wordt hot eantal deolnomoro fist moor gorokond por
sancho, maar oak of Jo in do “iangzamo~ of °onollo” mancho zit.
Goede voetballers gevraagd H

(snik)

(Do oplottendo lozortjos hobbon natuunlijk allang opgomorkt dat
doze volzin lottorlijk is ovorgonomon uit Akwa, jaargang 3, nummar 2).
—

silo punton vordiond op eon bopaalde middag geidon ale rosultaat
voor die bopaaido dag.

—

do bosto vior rosultaton van do moegovaron wodstrijdon worden opgo—
told on zie dear, dear vorachijnt do Woth—kompotitiowinnar.
In hot goval dat or gaon 6 wodstrijdon govaron Runner, worden, hoort
do woonodogmiddagcio eon olin algoritme, waiko bopaalt hoevool
wedstrijden nootolion am to bopalon wio do koapotitie gewannon hoort.
Bolangsteiiondon voor dit algoritmo kunnen achriftolijk kontakt
opnomon met eon van do iodon van do woonsdagmiddagcio.

6

7

Hallo allemaal,
En, on flog maa~ oOfl~ op eon oud thoma torug to komon, on moo to
don oat do kompotiti0 hoof jo ooht goon Stophon to hotoh of con
oupotatl0~~ to run. Kom moat goWO°fl gozollig moodoon.
go~igo ~~nson doon wol wat ~5natiok, ~ xc tenon hot ocht wol
good.

Do ~ozatting van do woonsdagmi~0gti0 is troUwoD’ niot vorandord
no do au000SVoll° ,amonworking in 19S5. Wi~ (Sort 3an, Maartofl on
Ruud) hopon julliO 01100001

doOr

~n to troffon op OflZO aktivitOiton,

to aotofl do konpOtitiO, do Aquothlaflt do TH kampioOnSCtIOPP0I1 on
andoro wodotriid0~.
Tot slot, ala or ovontuool toch flog vrogofl zijn no dit holdoro
botoog, schroOm niot an .sorvoag jo onvorwiild bij 000 van do
~ Hot zijfl don missohion wol boroardo

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is hot al weer eon
graad of 35 C. warmer dan zo’n drie weken geleden tijdens
de Elfstedentooht, dus de opening van hot surfseizoen komt
net op tijd. Us je dan ook nog ziet wat we aan nieuw
materiaal erbij hebben gekregen, te weten een Hi-fly 355 en
eon Wayler, dan denk ik dat we niet mogen kiagen!
Zoals je weet begint WETH aan het 5e verenigingsjaar en de
lustrumcommissie heeft daarom een aantal feestelijke akti—
viteiten gepland gedurende hot komende jaar. Dat zij al
flinic bezig is geweest, hebben we kunnen zion aan de
schitterende WETH—lustrum—poster! Heb je die nog niet
gekocht den moet je snel zijn, want voor je het weet zijn
ze Op.
Verder wil ik Coen en Roel nogmaals bedanken voor hun inset
gedurende de jaren dat zij in het bestuur zaten.
Bedankt voor de WETH—viag Roel, we zullen hem laten wapDeren!
T8t slot wens ik jullie een spetterende start van ons
5 jaar toe.
Groetjes,
Marc Vos

lui, float toch flog niot ro boroerd on jo eon zinnig antwoord op
jouw brafldofldo vraag to govofl.
Do ~

I

B

Verslag bestuursaktiviteiten van oktober ‘85 tIm febr. ‘86
I.

Enkele van de belangrijkste aktiviteiten waren de aanschaf van
de 2 funboards en een enquete die samen met iemand van Nestor
gehouden is. Eén funboard is door de club zeif betaald.
Vor een mooie prijs kochten we op de beurs in Dusseldorf
een Hi—fly 355, een funboard dat niet al te moeilijk is.
Met tweede funboard, eefl Wayler 290, is ons door het sport—
centrum in bruikleen gegeven. Dit board is een semi—zinker.
Op deze manier zal ook het fun-surfen binnen de club beter
van de grond kunnen komen.
De enquete die samen is gemaakt met de secretaris van Nestor,
was bedoeld om meer van andere surfclubs te weten te komen.
We stelden bijv. vragen over het aantal leden, materiaal,
aktiviteiten, en ook vragen over het eventueel organiseren
van wedstrijden. Imniddels hebben drie surfclubs positief
gereageerd op dit initiatief en we verwachten dat we binnen—
kort met hen rond de tafel kunnen gaan zitten cm een evenement
te gaun organiseren,dat regelmatig terugkeert.

FOTOGRAFIE’

Hoemeak
~1 je fascine~
rende
surffofo‘s?
-~

de techniek

Met ledenaantal is het afgelopen halfjaar gedaald van 49 naar
43. Er waren 8 opzeggingen en 2 sanmeldingen. Van de 43 leden
zijn er flu 4 buitengewoon lid.
Voor het werven van nieuwe leden koint er binnenkort een
standje in het auditorium.
e
Omdat de vereniging aan het 5 verenigingsjaar begint, hebben
we de lustrumcommissie gevraagd een aantal aktiviteiten
gedurende het kon-Lende jaar te organiseren. In de plannen
staan onder meer wedstrijden met andere clubs, een foto—
tentoonstelling en een feest op de dag van het “echte”
5-jarig bestaan, 24 maart 1987.
Zoals jullie in de AKWA hebben kunnen lezen wil het sport—
centrum deze zomer een kamp in Frankrijk organiseren,
samen met WETH, OKAWA en ESAC. Met bestuur heeft hierover
contact gehad met Edo Storm. Hij zoekt nog enkele deelnemers,
die surfinstructie willen geven.
De AKWA zal voortaan alleen nog maar voor WETH worder.
gemaakt, omdat de banden met OKAWA wat losser zijn en de
kosten lager sullen uitvallen.

T.kst en lob’s HeIn von Mso.dljk

Roel en Marc

~S
‘ii
S.
‘5

14

-.

Waar we de vorige keer over de
.estetische kant van bet fotograferen
van windsurfen hebben gesproken, wil
1k mij dit keer bezighouden met de
techniek. De kamera’s, de Ienzen, de
films en alle speciale apparatuur die je
Runt gebruiken om bet soort foto’s te
maken waarop je trots Runt zijn en die
mogelljkerwijs nog eens gepubliceerd.
zouden kunnen warden.

Net Is duldolI)k bosh hIJ nog moat hot olulvalent
dat Jo. on goods van ongoveor eon 180 mm lens op
surltobo’s to maken. eon 35 mm kanora en dot Is nIot
niet eon on handelbare ‘ISIS’ genoeg voor eon aantal van
zware kane’s moot do fob’s die we wilbon naken.
dozen nsa, blj voorkour Oe kwatlbolt van kloinboeldlllms Is
een klein ItcH inatnimont. In do nate Jaron zo stork verb
Dea5mmkamero fe beale ted, dat eon 35 mm die in vrtjwei
keusdie Je kunt mflen voor bet alIt onstandlghoden brulkbaar is.
soort 010$ waar wij over sproten. Want zells eon Hassolbiad met
Sen van nun koilego’s world met eenSOO mm Ions, en gobool med,t
eengrolezware6 x 7AssIiirotlex- Is nlet lets dot Jo zondor static!
camera en do (clot die hij maakl, kunt gebnjiken, geolt Jo goon bole
zijn inderdasd fantastiach moot ro vergrotlng dan eon 3~nm Sb
van kwaliteit maar bet ding is lood’ tioftolo op Son ktelnbeoldkamora.
zwaar. Zeift ala rIiJ eon 300 mm Dus de konklusto kan rustig luldon
lent gtbruikt,waar000F hij een vr’j dat we eon kletnbeoldkameragaan
wel onhandeibsar apparast krulgt. gobnjiken.

SURFEN IN BINNEI1— EN BUITENLRND

(Deel 1)

In doze WETH—nows sal worden gestart met eon fouil].tton over surf—
ervaringon op vakantie.
In doze eersto aflevering;
Interviouw toot Mister Xl

0. voIgendo vr000 is wat voor
abort kleinbooldkamora? En op do.
10 V,000 is slechls èen antwoord
mogetijk: eon spi000lrotles. We
hobbon lange onion nodig on die
kun Jo praktisch alloon moor go.
bruikon op spi090lrotlexlcomo,as
En daarin is do toss onovorzlchto.
lijkgroot vanat dozoerduroprotos.
sionolo sysloemkomoraa zoals
do Nikon, do Canon en do Asahi
Ponlax waarbiJ jo vriJwol alias kunt
uitwissolon, via do voolzijdigo vol.
automaton, zoats MinolloonOlym.
pus, 101 do goodkoporo camera In
do groto warenhuizon I-tot ivordt
duo eon kwoelio van do diklo von Jo
porsomonrice.

Auton,atjscJ,?

kVejk systeen,?

eon ochte telebans. ziJn dit
obJoktioven in hot algemeen good • sinds kort onder andoro golovord
genoog voor de amaleur en do at- door Vivitar voor do middollango
t’aktieve priJs helpt out eon hand. zoomlonzon on dit goon do mogo
lljkheid om met ten Ions 000boroilc
Jo.
van 75 300 mm to ovorbruggon
Tamron eon andorejapanso Ions
tabrikant, brengt eon spiogotlons
Spiogeltenzon. ot katadioptrlscho van 500 mm op do marlct met eon
onion zoals xc otticioot helen. bit extender dio hot brandpunt ver
den 00k eon mogohiilchord. Oil longt lot 1000 mm.
‘°O~t telelenzon verlcort do werko. Jo diont Cr ochtor rokoning moo to
lijlto longle van do lens door go. houdon, dat Jo biJ hot gobruik van
bruik to molten van eon syatoont eon extender die tivoomsal vex.
van Spiegels, woordoor do lichI grool oak twoo diatragma’s vor.
otraton intern gorettokteord wor. host: eon lens die normaat eon
don; hetsolido principe dat go- maximalo opening van I 4.5 hoolt,
bruiki wordt in prtsmo-vorrokiJkera zat biJ gobruilt van eon lobeon lot eon handzamo lengto Ic extender nog moor C aanwlfzon.
kunnon komen.
00cr dit systoem to gobruikon, is
het mogelijic om ten S000lGbomm Do moose bolongniileo atop voor.
tolelens to bouwon die met longer woarts in do totogroilo In do
ia dan Sot lOom. Dc Irontopening looteto 10 10cr is do tntroduktio on
van ion tons wordt echter wet org vorbotoring von dozoomlonion go
groot.
w005t. Voor do aporlfotogroof ziJn
Do beoldkwalitelt van do moesto doze lenien 000 ware uitkomst on
spb000tbonzon Is niet zo good ala vriJwel todoro kamorafabrikont o
dio van eon eChte tololons en dot vert eon zoomleno von orgens tus~
valt voorat op biJ do hoekon waar son do 70 . 250 mm. Het meest
men Ibohlvorlies kriJgt. Toch love.
voorteomond Ia 80 . 200 mm. Voor
ron zo door do bank genomon eon hot lotogroferen van windsudon Is
zoor bohoorliiko kwolitoit.
oen zoomlons oen gowoldig Inslru.
Vanwogo hun biJeondoro ontworp mont, wont ala Jo surfers In eon
vortotconen ui onechorpo licht. boot volgt,goo(t hotiodom090tlJk.
punlJoa ala kloine cirkeltlos woar~ hold om otooda boeldvullond 10
door Iota’s die met spiogellonlon workon, 00k 01 varleei-1 Jo afetand
gonomon ziJn. meostal makiceliJit tot do aurlorsteoda EondergollJko
ziJn to horkennen.
ZOomlens bohoort duo tot do otan
doord ultrustlng von ladoro serbs.
zo oponrotograaf,
Extondors biodon eon andoro no
gohiJkhold on dlcht biJ Jo obJokt to
komen, Eon extender is eon op Eon groothooktono wordt zeldon
115th element dot Jo ochtoraon Jo gebruikt in windsurffotograflo
lena koppolt on dal do brondpunts. ondat we It vex van on, ondor.
otstand van die benavordubbolt. on worp at zlJn am daormoo flog
in sommige govallen zeUs vordrio. beeldvuhlond to kunnen werken. Do
dub be II.
uilzondoring is eon oxlrome gr000Tot voor kort ging do booldkwall. hook van laton we zoggon 17 mm
tell NJ hot gobruik van extonders die in eon ondorwatorhulo voor op
stork achtoruit, moor 00k hbor is do plank gomonloord wordt; oen
eonduidohhike verbetoring oppetro syotoom dat ik vriJ rack toopoa on
den on sommige tabrikanton bron woarover it hot later nog zol hob
gon, wot ziJ noomen motchod Ox. ben.
tondors op do markl. Oil betokeN Eon fish-oyo lensdlozoor grotovor.
dot do extender opeciaol is aongd. tokoning oplovert kan ovoneons in
post aan eon bepaalde lens en oen dergoliJk ondorwaterneuio go
voor dezo hens gekorrigoord is, bruikt wordon. Voor vriiwot allo on’
woardoor do beoldkwaliteil opti. dam windsurlopnamen ziJn we tO
moot is.
vex von 005 obiokt vorwiidord om
ion matched extender’ wordt groothooklonson to gobruikon.

Er zitn bladzltdan cot geschrovon.
welk systeom to prolereren is.
flair in one geval zoala in alle
sporllotogralbo is or moor àen
Ices,: stuitervoorkeuzo
In bet govat nametiik van do dia.
Iragmavoorlcouze kies Jo loll hot
dialragma on do sluitortijd varioort. Oat tan in on, gevab tuned
ziJn, want lust ala Jo met lange tenZen werkt en snot bewegendo on
dorwerpon lotogratoort moot Jo or
zokervan ziJn dat Jo eon i;tooo ,ekondogobruikeomdea~ti0~0510~
pon on bii cart diatragmavOorkou.
zolcamera bob Jo eon goode kana
dat Jo kamora onder bepaaldo om
atandighoden eon langero sluilortiJd kiost en don kriJg Jo bewegingo.
onsohorplo
Terwijl Jo aan do andero kant biJ
eon tiidvoorkotjzo alliJd zekor bent
vanje l’IOOOsokondomotoendio.
tragma.opening die variotrt. 0~
hat moment dat ik dil sobriJI bobben zowol Canon ala Minolta ka.
moras op do markt die Jo do keus
goven ttisaende tweo syatomon ~
dat is notuurlijk do baste optssing. 1k ben or van Ovortuigd dat
binnenkort 00k ondore komoratabrikanton dit voordeol ashen bitdon.

Jo vlndt togonwoordig nauwolijles
moor eon spiegolreltexkamora dIe
goon Ingebouwde Itchlmotor bach.
Of dat nu eon systeom Is met eon
noald die Jo moot volgon ot oontJe
met rode ted’s moaroon lichtmeet
syatoom hobbon so vriJwol die
meal.
OIJ doze kamera’s stol Jo do bolich
tlngatlJd tn en door don do dlafrog.
mann9 to dnaaton, brong Jo eon
noald In bowoging of Jo zorgt or
voor dat hot Juisto tichtJo goat
brondon. Daornaast brongon do
mooste Fabrikanton vollodig auto
malisCho kamora’s op do morkt; In do moosto govallon ash Jo onion
dlt betokent dat Jo. nodal Jo hot met lango brandpuntort nodig betJulato fllmgovo.Ilgholdsgolal go. boo on goodo windsurttotoa. to
progrommoord hebt. alIoon nog molten on golukkig ziJn or 000 donmoor hooft scherp 10 atollon on at tat onathankollJko lonslobrilcanton
to drukkon.
in Japan die lange lonion aanbio
In prlnclpo ztjn or two. 500nton au~ don voor zoer rodoliJko prlJzon,
tomatlacho kamora’s: ton oeroto Is In reel govallon ziindogoodkopero
or hot zogonoamdo diafrogmo. tolelonzon goon werkeliJko taboo.
voorkouzoaysteem Ott houdt in moor tango.brandpuntobJokt,oven
dot Jo zoll hot diatragma Inatolt on Hot verschil Ia dot oon ochle 1010dot do kamera automatloch do OIJ. Ionsdoorgobruik tomakonvan bo
behorendo sluitertlJd kioat; dit is paabdo optische systomon do longhot moost voorkornonda typo. Hot to van do Ions kortor houdt don do
twoodo sysloern lo dot van do slul vorkrogen brandpuntsofatand dot
loniJdvoorkouzo waarbiJ Jo do stul wit zoggon dot eon Ions mot eon
tortlid Instolt en do kamora auto.
brondpuntsafatand van 300 mm in
matisch hot biJbohorondo dtatrag. workollikhold
kortor is don do be’
ma thea?.
nodigdo 30 cm.
Do taatato ontwlkketlng ziJn kame. Ooze konstruktio is rolatiolduuron
to’s wear Jo eon van do twoo syate. daarom ziJn or eon oonlal goedko.
mon kunt kiezon on biJ doze model- pert lango.brandpuntslenzan op
Ion is en zolts vn005tal eon stand do ma,kt, woarbbJ eon 300mm Ions
woar do camera zowol do hid als 00k worltoliJk 30 cm lang is.
hot diafragma kioat.
Alhoowet do kwalitoit von dit soorl
benren ntet zo goed Is ala die van

Lenzen

Spiegellenzen

1. S.K. Mister >1, waar ben jij in do zomor van ‘85 op vakantie go—
woest?
5. 0 ja, dat was in zeeland, op Camping do SChotsman natuurlijk.
aan hot Veerse moor.

2. S.K. 5, hoover was do afstand tot hot water vanaf de kampoer—
pleats?
5. Ligt eraan hoe je staat.
3.

5.5. Hoe beviel de Camping?
K. LuKe Camping, wel vol moor toCh ruime plaatsen.

4.

S.K. Mat voor surfmogelijkhtden zijn or?
K. Optimalo omstandigheden.
Aan do kant vol met surfers verdorop is plaats genoeg.
Jo kunt or mooie tochton maken on o—ver do dijk ligt or
do Noordzoo.

5.

S.K. Hoe stoat do wind?
K. Gemiddeld zo’n 3 Boaufort met af en toe enkole dagon tot

Zoom!enzen

6 Beaufort.
6. S.K. Wolko plank is hot best gesChikt voor hot Veorse moor?
K. Hot voerso meer heoft weinig golven do Kailua is eon lange
vlakke plank die eon lang planeervlak heoft en dus kun jo
or lokker mee racon.
Do can bovenstaande tekst verbondon psyChOlogische tost voor Mothers.
1. Wio nu al weet wie K is, was of
a. Aanwezig bij bovonstaand intorviouw
b. is oen door— en door— IIETHER.

Extenders

Groothoeklenzen

2. Ha dit idiote antwoord moot eigenlijk iedereen woten wie K is,
tonzij jo hetzolfdo antwoord zou gevon.
3,

4,

5. sedenktijd.

6. Diegeno die nu woet wie mister K is, hoeft daar wel erg lang
over gedaan en moot vakor meedoen aan WETH—aktiviteiten.
Diegeno die hot nu nog niot weot gaat vool te weinig moe op
weekend met WETM on wordt aangeradon mu onmiddellijk do WETH~
aktiviteitenCortlnissaris to bellen on eon uitgebroid ovorziCht
to krijgon van alle komendo weekonden en aktiviteiten.

S.K.

=

Surf Koning.
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HET D-NIQHT TOERNOOI

Het “Seth Alt Stars Indoorsoccerteam’ blijft in de publiciteit.
Ditmaal door doelnase dan bet beroomde Totolos D-Night toer—
nooi. Het jaarlijks terugkerende carnavaleske zaalvoetbalspek—

takel, dat van start gaat bij bet invallen van de duisternis
en pas eindigt wannoer bet begint te dagon in bet ooston.
Geen eenvoudig toernooitjo dos maar een ware uitputtingsslag
voor de deelnerners en niet te vergoten bet barporsoneol dat
or voor moet zorgen dat bet vochtverlies gecompensoerd kan
wordon.
In totaal waron or 32 deelnemendo teams die, goduronde do
eerste drie ronden, werden verdoeld over acht poules van vier.
Jasmer gonoeg konden wij niet beschikken over een reserve
omdat twee basisspelors, Rool en Rood, bun boil haddon gezocht
bij rosp. een team van autohandelaren en eon team van aids—
lijders (mij token hot eerdor verdwaalde indianen)
Nij moeston
bet karwej derhalvo Zion to klaren met vijf man, to weten:
Coen, Teroen, Maarton, Rob do 0. en ikzelf. Zoals bijna iedor
team haddon ook wij ons op oen wat vreemdsoortige manier uitge—
dost, alloon onze uitdossing had ook werkelijk eon funktie.
Wij traden onze togenstanders gehuld in zwemvoston togomoet,
in een poging 20 de gehelo nacht bet hoofd boven water te
houden.
Waarschijnlijk was bet drijfvormogen in do eersto wedstrijd
nog niot voldoondo want we gingon direkt al met 2—1 kopje
onder. Goon beste start dos maar gelukkig Wd5 or ruimschoots
do tijd om, voor de volgende wedstrijd, wat lucht bij to bla
zon. Oat hiolp inderdaad. Do oven90 twee wodstrijden in do
eorste rondo lovordon ons eon overwinning en eon gelijkspol
op. Hot bleek echten net niet voldoonde to zijn voor bet be
halen van do tweodo plaats in de poole wat, zoals ons later
bleok, automatiseb een plaats bij do oorste zostien botekendo.
No, als we dat vantovoren hadden gowoten dan hadden we van
hot gelijke spel wel even eon ovorwinning gemaakt. Wij loefdon
in do heiligo overtuiging dat die scheiding tussen do eorste
on laatste zestien pas zoo plaatsvindon na do derde rondo.
En speolden daarom niet op ons best zodat we do tweedo rondo
in eon zwakke poole zouden torochtkomen wat ons dan woor drio
overwinningon on vool punten zou oploveron....mooi niet dos!!
Wij moosten hot voor do rest van de nacht zoeken tusson do
kneusjos.
Maar, dat hobbon ze wel gowetem, die kneusjos. Do one na do
andoro pakten we in met dikko cijfers, rondo na rondo. Zo
ook “Mistral’s Daughters’t, bet enigo meisjostoam. Vrouwvrion—
dolijk als ik ben bosloot ik to gaan koopen, zodat 1k do
“daughters’ niot zou kunnen lastigvallon met mijn onstuitbaro
doelpuntenproduktio en zodat ik vanuit bet dod allos prima
kon gadeslaan. Eon juist~ kouzo, achteraf gezion, want do
wodstrijd was oen fantastisob kijkspol. Do “daughters” spreidden
warompol onig vootbaltalont ten toon. Daarvan schrokken we
zo org dat we niet in ons normalo spel kondan komen.
Maarten zwalkto wat afwozig door do zaal met vrolijk fladdoronde
trainingsbrookpijpon die waron opongoritat.
Dat laatste had hij toter niot kunnon doon, want in oen lijf
aan lijf govecht stapto hij pardoos op zijn brook
zwik, zwik, schour, bonk! Daar lag Naarton dan. Hot meisjo,
inmiddols in balbozit, kook verbaasd om naar Maarton en Hearten
vorbaasd naar de schour in zijn brook. Do wodstnijd ging ochtor
vordor on we kwamen even later zowaar OP Con ~n—nul voorsprong.
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Do “daughtors” blevon desalniottemin verbazon. Coon die ~&n
van hen met eon lichto schoudorduw van do bal wilde zetten
kreog zo’n onormo zwiopor torug dat ook hij, onder bid ap—
plaus, do grond op moest gaan zoeken. Dat kon Maarten niet
op zich baton zittan. Bij oon torugspoolbal stopto hij zo
abrupt dat do achtor hem aanhollondo “daughtor” hom niet moor
kon ontwijkton. En ja boor, hupsakeol Daar ging Maarton woor
languit ovor do vloor. No is hot afgolopon, dacht ik bij me—
zoif, even do taak vorgotondo die ik had als keeper. 1k nam
do bal aan do voot, zetto hot op eon lopon on bolandde via
oen fabuleuzo rush, dio slochts even onderbroken word door
eon 66n—twoetje met Coon, voor do keepstor van do ~‘daughters”.
Met eon knipoog trok ik haar aandacht weg van do bal waardoor
eon soopelo voetboweging voldoendo was om de bat in hot not
to laton rollen, twoo—nul. Daarna kwam or wat rust in ons
spel wat vlak voor tijd nog Con dorde doelpunt oplevordo.
In do kantino hoorste inmiddols eon stevigo carnavalsstemlfling
dio nog vordor word aangewakkord door eon profossioneel boom—
pa—pa—orkost. Do organisatio vorlootto tusson do rondon door
flessen wijn en linturgso vlaaion maar om nog onverklaarbare
redonen was hot lot one ongunstig gozind. Zo verstrokon do
uron waanin aewissolond gevoetbald, godronkon, gelachen on
in toonomondo mate uitgerust word.
Rond halfzeven bogon do finalorondo waarvoor wij ons natuurlijk
haddon geplaatst. Dozo bestond uit twoo poulewedstrijden on
bij eon good rosultaat, do finale. Nou ja, finalo? KneusjeSfinalo!
Zo heotto bet voluit. Doolnamo daaraan look one niet bopaald oon
goode roclamo voor “wETH”. Vandaar dat wij bosloton om ons op
to of foren voor do club door do tweo poulowedstrijdon op halve
kracht af to werkon.
Dat rosultoorde in twoo golijko spelon. voldoendo on (not) niet
in do finale to komon.
Moo maar tevredon (we haddon tonsbotto do naaa van do club gorod)
kondon we togon half acht do douche op gaan zookon. Ondor do douche
flitete bet hale toernooi nog eons aan mijn ogon voorbij. Eon
schittorond ovonemont, dacht ik bij mijzelf, en ook ons eigon
rosultaat, slechts ~6n (do oorste) verloren wodstrijd, was na—
tuurlijk prima. Do volgonde koor doo ik ongotwijfold woer moo,
maar aan mijn voeton to voolon is 6~n koer per jaar moor dan vol—
doendo,!

IMCO.
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Wedstrijdpraktijk
door Marc Gordos
Topsnelhoid
‘S Winters is hot koud, dot weton we allemaal. Sorsuige monson
houdos, orvan, ik—ze].f holomaal niet.
Als hot bonodon do 5° wordt bogint do ellondo: do plank opgaan
is niot vorstandig C je bont zo ziok) moar toch zit jo jozolf op
to vreton want hot waait zo hard (waarom teen niot in juli toon
hot 25° was near hot water oen spiegel, goschikt voor vriondinnon
vol zonnobrand dio jo plank in beslag noreen waarfla jO woer OOfl
uur bozig bent do plank votvrij to makon; org is dit niot Want
jo had too), niets botors to doon, hot waaido irnrnors niet.
Bonodon do 0° is hot al holomoal misorabol: hot duort flu nog langor
voor hot bovon do 5° uitkomt bovondien moot dat uitgokristallisoordo
water woor oplosson; jo nocht eons eon gat varon in jo kostbaro
kwotsbaro surfschip.
1k blijf dan hot liofsto binnon; alloon naar buiton am brood to
helen
Do olfstodontocht is prachtig: alle monson Zion lijdon, (bovroron
ogon, gebrokon bonon, goamputeordo teflon etc.)
bovondien komon do diorbaro horinnoringon Woor bovon van hot zomor—
kamp. Ja bij die brug daar waron we aan hot wachton tijdens do
groto tocht door hot Friose watorland; toon floton do vogols on
zworsaon do visjos, nu zie ik zo niot. Do bomon waron groon en do
struikon in vol ornaat, nu niet. ‘loch durvon die schaatsors to
Zoggen dot hot land in do winter zo mooi is.
Nee, mij krijgon zo or niot uit tijdons doze kou golf.
Zondag 2 maart, do zon schijnt, zou hot bovon do 0° zijn of niot.?
Jan: vriondjo van mijn broortje kwan vanmorgon met zo’n rare plank
binnon: hij durfde hot zolfs oon surfplonk to noomon, holomoal
plot, driohoekig net eon paor schaataen orondor. Semen gingen zo
naar hot ijs. surfen zoidon ze, onvoorstolboar in doze kou.
Toch bon ik niouwsgiorig; hot is boven 0° en do auto is boschik—
bear, dis wat lot no. ik ook near dio pbs.
Doer schoot al eon zen over hot wstor, pardon ijs; near dot ging
hard, dat kon niot, doer noost iots van eon motor can vastzitten.
1k naar Jan; noe goon motor dan zokor voortgobrecht door eon lior
of zoiots near goon touw to zion, good ik woag me op hot ijs kijk
angstvallig en ongeloofwaardig do diepte in (staan op hot water) I
pak oen surfzoil vast en go op die rare plank stoan. Zeilhand
aantrokken en zoof. .dag Jan.
Ongeloofolijk steeds harder on ik sta nag steeds.
Ooi eon schaatsor, hoe stuurt dit ding toch? Bong, to boat, ik
op do grand, pardon ija, on pbotseling twoe halvo schaatsers.
Nog eon koer proboren en h6 hot ding stuort hetzolfdo als een nor—
male surfplank: verder bob ik goon ongolukkon moor gemaokt.
Resrien kon dot ding niot, near dot is toch niot erg: je goat toch
niot stilstaan met eon racomonstor?
Terug near huis ging ik met oen bbauw 00k; ik was vorgoton dot
Jan voor hot donker ook nag wel eon keortjo wilde surfon.
Jo. dit was pos surfen, bat die funboordfonaten maar lulbon welko
plank 35 km/uur goat on welke dat niot haalt: volgend jaar ga ik
80 km/uur,
1k hoop nu al dat hot gauw goat vriezen on ik ken nauwelijks wachton
tot do volgondo winter, eon ding woet 1k zeker; mijn ijssurfor
staat in do herfst ol stand—by: or rnocht toch eons een vroogtijdige
koude—golf komonl I

Ron.
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Rogolmatig borolkon ens vorzoeken
vanult do Iozorskring am cons wet
moor aandacht to bootodon can do
tochniok en do tactiok van
wedstriJdon, Hot Is schtor altljd wat
lastig am do formula van zen reeks
artlkolon to bopalon. Immors, op win
moot dat atgostomd zlJn? Do orvaron
cracks wolon or zoll wot gonoog van
on eon ochto boglnnorscursus past
oak wear nlot zo good in eon blad ala
Holland Windsurflng.
WI! hobbon daarom gokozon voor oon
middonwog. Van do lozor wordl al
non bootjo surforvaring
vororidorstold, zodat hlj do
tormlnologlo bogriJpt. Eon on andor
wordt door lokoningon vorduldoiljkt.
WIJ hobben oon van do moost orvaron
wodstrlJdsurtors van Noderland, Marc
Gordea, boroid govondon om ult do
school to klappon. Marc is ondanks
zlJn botrokkolijko Jougd oon bogrip In
hot wodstrlJdclrcult on zljn
condultostaat hoof I, dachton wlJ, nlot
to wordon toogolicht. WI! zlJn zoor
vorhougd mat ziJn boroldhoid tot
modoworklng.
(Redactlo Holland Windsurflng)

startllJn. gevormd door do sorters.
moestal eon holle lijn zie tokontng 1
Cit kon,t omdat Jo ats surtor mooilijk
kuni zion of Jo op do lijn ligt. Jo kunt
bosto zoIf oon oriantoringspont zook
bljv. (tokoning 12).

hg. 12
fig. 2

Cm nu do gunstigste plaats to bopalon
kun Jo Olin hot middon van do startlijn
gaan tiggon mat tiapporond zoil en do
plank in do richting van do IiJn (wet
meet je or Moor zorgon dat do plank
goon snothoid hoolt).
Ann do hook tusson hot zoil on do plank
zio Jo nu wolko startbooi gunstigor is.
Hoo kleinor do hook a hoo gunstigor
booi A ligt (tokoning 3).

‘I,

Starton
Starton is eon bolangriJk ondordool van
eon wodstrijd. Na eon goode start heb
Jo goon last van andoron on vuilo wind.
Eon good begin Is hol halve workt
Eon goode start moot aan drio
voorwaardon voldoon. on wol:
a. Juisto plaals,
b. op llJd.
c. mat snolhoid.

fig. 3
Cl Jo bopaatt do voordoligsto plaats
door ovor zowol bakboord als
stuurboord ovor do staruijn to varon on
dan to kiJkon ovor walko bool Jo hogor
aan do wind meet surfon. Do kant
waarnaar Jo hot hoogst can do wind
meet surton is dan hot gunstlgsto

a. eds do starlliJn proclos loodroohl OP
do wind ligt maakt hot niots uit wear Jo
start. (tokonlng 1).

1.

(tokoning 4).

Op do plaats van x kiJk Jo over do h~
startbooion A on B on Jo ziot bl)v. or
boom. Ala Jo nu op do_starllijn tigt bi
on Jo kiJkt over booi A dan moot Jo
do boon, btllvon zion. Zo kun Jo duid
vaststollon of Jo bovon of onder do
slarlliJn ligt.
Do juisto positio op do startllJn warc
tovons bopaald door do slogan, die
besto gomaakt kunnon warden in hi
kruiarak (zio volgondo aflevortng).
b. Cm op tlJd to starton is hot botam
dat Jo eon horlogo not socondowijz
h bt. Eon spoctoet dour starthorlogr
wC makkotijk mear niot noodzulcolijl
Bij eon gowoon horiogo hood Jo do
stand van do sooondowiJzor In dog.
op hot momont dat hot voorboroido,
soin wordt gegovon on dan kun Jo d
start procios timon. Do tlJd van do
wordi door hot startschip aangogov.
met vlaggon, ondorstound door loot
of stoton.
Veto surtors vrogon zich of wuorom
altomool zo ingowikkold gerogo4d we
Do radon Is dat optlscho eotnon hot
allordutdollJkst ziJn. BiJ ctutwodstriJd
iou hot 00k raadlaam ziJn om met
vlaggon to workon, dan wennon do
surfers or atvast man. Zo ingov,iidrok
hot nu cok woor nlot.

i

4,
aoeu

__

blew,

8

goel

I ig.5

Blj tokoning 2. 3 en 4 is do A.kant hot
gunstlgst.

5g.

1

Do at to loggon aistand om bij boot ito
komon Is goliJk.
Llgt do slartlijn niot loodrocht op do
wind dan is eOn kant Man do l~n
gunstigor. (tokoning 2).

Vool vatse starts kunnon wordon
voorkomon door do wodstriJdlolding. Ala
do startlljn toodrocht op do windrlchtlng
tigt zlJn or niot vaak algohoto valso
starton. Is COn kant van do startliJn
duldoliJk veal gunstigor dan liggon doar
do moosto windsurtors, die woor door
andoron or over hoan godrukt warden
met at, govolg: algotioto valso startl
Van hot startschip at bokokon is do
4=

‘10 minutori procoduro: (to4co*Jng 5)
4h~i. Klaasp vlag omhoog. 4 slot
omhoog, 3 staten.

omboog, 2 stolen.
stoat. oJia vioggon

tn,do club~9dstrlJdol1 wordt weak do
5~q)tnutanprOoodurO gohor.ttolt
(tot~ninq%.’

Wet iedere wedstrijdleider en
-surfer moet weten
Ilggen. Jo kont de nak dan nag
overzien en Jo loopt goon risico Over do
liJn been gelootd 10 worden.
Op do gonstigsto pleats Ii9t vaak eon
kiowen sorters. waar Jo moeilijk uit kunt
komen. Er wordl dan nag wel eons aan
gioken gotrokkon. aanvarlngen warden
gemaakt. zolten vallen per Ongoluk on
or wordt met do voet gepoddold,

5 n*i. 4 stolen.
2½ iNn. 3 stolen.
½ mm. 2 stOton.
Start: 1 schot, vlag near benoden.
On, blJ do vlaggon to blilvon: Individuoto
valse starters warden toruggoroepen
door do Xvlag ondorsteund door I
schot. (tokening 7) Hot probloem is
editor dat Jo zolt n,00l bepalon ot Jo
vsls gostart bent.

EDEIILIJST LINDHOVENSE STUDENTEN VINDSURP YERENIGING OP 26 fEB 1986
Eén van do suitors kan als starter
tungeren.
Starlen nil Jo toch mooten Ieron door
he, vaak to doen; er~aring en durt z~n
hiorbiJ heel belangrijic.

Do twee VOornaamslo regols waar Jo Jo
bij hot starton aan diont to houdon. ziJn:
— 1 minuot-regel, die van kracht worm
“a I algohole valso start: Ooze regel
vorbiodt dat Jo 1 mlnuut vôór do
start bovon do slartllJn (aan
baanziJde) en hoar vorlongdo tigt. Dit
houdt Otis O.a. in dat Jo geen dipstart
mag maken. (tekoning 9)
I nun.

42Dcslart
mig.7

WaLT.

—

BiJ eon algoholo valso start (als or moor
dan 5 valso startors ziJn) wordt hot hoto
void toruggoroopon door do oorsto
vervangwimpol. onderstound door
meerdoro stoton.
c. He, bosto is ant met sneiheid to
starton. Ms Jo op hot schot pas Jo zoil
aantrokt. dan moot Jo nog op gang
komen on kom Jo achter te liggon op do
suitors die al sneiheid hobbon. Jo moot
proboren 10 aS sec. voor hot startsoin
vaart to gaan maken. athankoliJk van do
ruünto on do wlndkracht die or ta Wear
hot druk is op do startlijn Is hot
moelliJkor on, met snelhoid to starton.
Deacon, kiozen voel goode
wodstriJdsurtois vaak eon lets mindor
guinstigo stertposille, ofndat zlJ daar
moor lens hobben on, met snelhold to
konnan starton.
00k eon goode method. Is an vanult
do tweed. nJ eon gal to zoekon on
door met snelheid in to schieten.
(tokoning 8)

indringslart
Surtors A en B mogen C niel
hindoren (lokening 10)

C~a
tig. 10
Do andere beperkingon en regets. waar
Je Jo aan moot houdon staan in hot
handboekJo van do K.N.W.V. over
roglementen van het wedstriJdzeilon.
Oak do wedstriJdregots van do IYRtJ
ziJn van groot botang.
Oetonen In starten kun je hot besie
doen door vole startJos to makent Zet
oen korlo baan oil met een kloino
startliJn. wear relatiot voel sorters op
liggen. 3 boelen ziJn votdoende, (zio
tekoning 13).

2
13

fig.
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Poate. ,PlaatS

— meg cee plank macsemen wider bepaalde voorvaarden
+ — sag met do aanhatiger tijdtti

1g.

In do praktiJk kant hot orop floor dat Jo
nlet to vroeg op do IiJn moot gaan
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