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KOPIJ SLUITINGS DATUM: 27 OKIOBER

1

VANDE

Van de vooraitter
Zo, de vakantie is weer voorbij en de colleges zijn ncr
begonnen. Het is we! even wennen am elke ochtend acer
wakker te warden in de callegebanken in plaats van in je

REDAKTIE

tentje in Robe!, am je been hoar je geen knauwende Friezen
meer, naar overheerst het gegans van zachte g’s. En ala je
tussen de middag je boterhanmen oppeuzelt dan doe je dat
niet omdat je het gevoel krijgt dat je mrmen de heift
langer zijn gewarden, maar gewaon omdat am half ~n de
hele TU zijn kraketje naar binnen schuift.

Beste surfers,

Reikhalzend kijk je uit nasr de surfweekends van WETH.

TH is niet meer ( flu TI) ) maar WETH blijft WETh.
Het 4e zomerkamp is traditiegetrauw afgesloten met een week
wind en de chinees en zoals altijd blijkt dat de redactie eefl
betere weersvoorspeller is dan Jan Pelleboer en wij hadden
dus voar het surfen de beste week uitgekozen; welke week ge—
zelliger was kun je misschien nit de versiagen halen of op de
foto/dia—avond die er natuurlijk nag aankomt want de pers—
dienst moet natuurlijk zijn 150 plaatjes flog slijten.
Ondertussen staat bier wel de bekende zwarte fles C waarom
zwart? ) en bekijken we de interressante kalender voar bet
najaar waarin naast de bekende waensdagmiddagen en weekends,
ook de freestyle— en TH—kampieonschappen en niet te vergeten
bet lustrumweekend.
Een f cit is dat driekwart van de WETJI—leden flog steeds niet
bij windkracht 10 kan varen C zomerkamp 27 aug. ) en on daar
fysisch en psychisch iets nan te doen komen we ook dit jaar
weer op maandagavand in onze stamkroeg bijeen.
Frans S. doet ons en iedereen de groeten en bedankt de wereni—
ging voor de overweldigende haeveelheid past C
hint, adres
opvraagbaar bij de redactie ).
Rein is nu on 23.00 uur nag steeds ann bet typen; we denken
met weemoed terug aan de tijd dat Sandra nog bij ons haorde
en bedanken haar dan ook in onze gedachten en met deze woorden
nogmaals voor a! die jaren; haar gemis kunnen we dan ook a!—
leen met héél de vereinging opvangen C
wederom een hint ).
Nag een vraag van de redactie: Wie weet wet van Naarten en
Bert ? Er zijn voor hun nag steeds krantjes beschikbaar bij de
redactie en een ewentueel lidrnaatschap bij de penningmeester.
De tweede vraag ( namens het bestuur ) : wie weet een goede
apbergplaats voor onze funracers + materiaal,? Dan kunnen we
volgend jaar ook nag blijven varen en is waarschijnlijk niet
alles uit bet Paleis weggehaald.
Genoeg geschreven, we toasten nag een keer op WE~H en bet na—
jaar en beginnen met bet plakken.

De eerste pagina die je dit trimester van buiten hebt
ge].eerd is netuurlijk de aktiviteitenkalender.
Tat zover de simpele gedachtenkrankels van een doorsnee
V/tHU—lid. Dit najaar staan er weer aerdig wat aktiviteiten
op het pragramma. Neem bijvaarbeeld het lustrumweekend
op 4 en 5 oktaber of de TBt—ksnpioenschappen windsurfen.
Aanleiding genoeg, oak voar degenen die zich jammer genoeg
maar at en toe laten sien, am aktief eec te doen!
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WETH—ACENDA
Infornatie van de Lustrumconmissie.
8

sept.

Training van de watersporters 18.30 tot 20.00 uur.
Ja, ja, zelfs in de vakantie zijn we aim lustrumcQmil~ie actief ge—

10 sept.

Ciubcompetitie. Aanwezig om 15.00 uur, starten om 15.30 uur.

weest. Op 4—5 oktober 1986 organiseren we een speciaal weekend, wear—
Mj ook andere clubs zijn uitgenodigd. Be lokatie is zoals hat er flu

13—14 sept. Weekend.

uitziet Bad Hoophuizen in Hulshorst aan het veluweseer. Be planning

15 sept.

Training.

17 sept.

Loodsmiddag.

Er is een heel programma gepland met wedstrijden en feestelijke acti—

20 sept.

TH—kampioenschappen.

viteiten. Bit weekend is een Nestor—activiteit, maar wordt vanwege

22 sept.

Training.

24 sept.

Clubcompetitie.

29 sept.

Training.

1

Clubcompetitie. Laatste wedstrijd.

is on in 6én grote vakantieboerderij en wat huisjes te gaan zitten.

het vijfjarige bestaan grotendeels door ons georganiseerd. Als je mee
wilt doen geef je dan zo snel mogelijk op zodat we weten hoeveel er mee

okt.

gaan. Voor verdere informatie kun je bij ons terecht:
Hans Schepman

4—5 okt.

Weekend. Cecombineerd Z.W.0.C.

6

Training.

okt.

•

Hans Rooijmans
Edith van DIJIC
(ThiJs zit in Australia, de groetjes van hem aan aile leden). Be

lustrum weekend.

kosten van het verblijf wordt geschat op

15 okt.

Freestyie—kampioenschappen.

13 okt.

Training.

f

50,—

,

exciusief reiskos—

ten. Laat snel iets van je horen.
EDITH
P.S. : Aanmelden vóór 21 september i.v.m. organisatie!

18—19 okt. Weekend.

I

20 okt.

Training.

27 okt.

Training.

1—2 nov.

Eventueel nog een weekend, dat is afhankelijk van hat weer
en de animo.

Denk je er aan dat je, je uiteriijk woensdag kan opgeven voor een
weekend.
Voor meer inlichtingen, aanmeldingen belien naar Bas.

4

S

f~

han alle leden en nieuw—leden van Weth.

Zamrkap

16—23 augustus ‘86

Het herfstsurfseizoen is veer begonnen en zo oak de Weth—

Omdat ik bet dringende verzoek van de redactie, die wederom een be—

training. Voor de nieuwe leden zal ik even uitleggen wat

roep op mijn schrijfkunst leek te willen doen, am een stukje over bet

die inhoudt.

zomerkaap, en vel de 1e veek, te schrijven niet kon weigeren, zit ik

De training wordt gegeven door Jacques de Mooij. Er wordt getraind

nu, vermoeid van de training (door drie man bezocht) maar gesterkt

sasen met Okawa, de kanovereniging.

door een glas melk voor n’n neus.

Er wordt begonnen met een goede warming up. Tijdens men looppas

De eerste week. Se, die blijkt traditiegetrouw de week met de minste

worden de diverse spiergroepen die je hebt of niet hebt opgewarmd

wind te zijn en te warden. Oak dit jaar hielden de weergoden die tra—

en losgewerkt. Na de looppas wordt ‘op de plaats’ nogeen aantal

ditie vol. Eerst zal ik de deelnemers aan deze week aam jullie voor—

l~erkoefeningen en een aantal stretchoefeningen (bet oprekken

stellen: Coen (met zijn Aquata 255), Imco, Jacco, Anita (huize Gar

van spieren) gedaan. Pas wanneer je goed ingewerkt bent kan je

field) en Peter, Joep, Nichiel met boot, Ruud met Monique (zijn jong—

aan de circuittraining beginnen. Voor elke willekeurige sport

ste aanwinst) en ondergetekende. Al met al een groep met gevorder—de

geldt dat door een goede warming up blessures voorkomen kunnen

en beginnende surf(st)ers. Vooral de laatstgenoemden zijn deze week

worden (dit geldt ook voor schaken).

f link aan bun trekken gekamen, want de storm kwam pam in de tweede

De circuittraining besteat uit bet tweemaal doorlopen van ongeveer

week. Net terrein, aan de noordzijde van bet Tjeukemeer, bij gelijk—

elf oefeningen waarbij telkens verschillende spiergroepen gebruikt

genaamde camping gelegen, was schitterend. Vlak achter de dijk, geheel

worden (benen, buik rug en amen). Elke oefening wordt gedurende

omsloten door een bomenrij, en vlakbij het water. Aan bet water was bet

é~n minuut gedaan waarna je doorgaat near de volgende oefening.

meestal lagerwal, zeer geschikt voor beginners dus.

De gewichten van de halters en toestellen zijn zo afgestemd dat je

De inwendige mens werd goed verzorgd en er werd uit de kunst gekookt

spieren voor 50% of minder belast warden (t.o.v. maximale belasting).

(vat wit je met twee meisjes!). Maar er moet worden gezegd dat iedereen

Hierdoor train je vooral je snelheids—uithoudingsvermogen. De spie—

op z’n tijd bereidwillig de handen uit z’n mouwen stak. Gegeten werd

ren werken a~roob zodat er geen zuurstofschuld opgebouwd wordt. Na

onder andere barbeque, chili, rUst met kip—kerrie en babi—ketjap.

de training wordt nog een keer gestretchd, zodat de spierpijn later

Donderdagavond werd besloten te gaan stappen in Heerenveen. We aten

hopelijk meevalt.

daar in een heerlijk restaurantje, smulden van Dame Blanche en rookten

In bet begin zal je beslist veel spierpijn hebben, maar je condi—

sigaren. Later op de avond bezochten we de (boeren) disco Bacchus,

tie verbetert erg snel.zodat je na drie trainingen er veel minder

waar sommigen van ons hun energie, overgebleven door bet weinige sur—

last van hebt. Na verloop van tijd wordt de training verzwaard

Len, op de dansvloer kwijt konden. Oat we twee meisjes bij ons hadden kwam

(drie ronden i.p.v. twee) en elke aefening wordt langer gedaan

(oak bier!) goed van pas, we konden ze steeds ten dans vragen. Amde—

(anderhalve minuut i.p.v. óón).

ren van ons wermaakten zich alleen ml bij hat aanschouwen van bepaal—

Naast dat het goed is voor je spieren en je conditie, heb je nag

de anoureuze en lachwekkende taferelen op de dansvloer met by. als

meer voordeel van de training: je houdt contacten met mede—Wethers.

motto: hoe verover ik m’n ex, of zoiets. Vraag dat Michiel maar, De rest

Se blijft op de hoogte van vat er in de club gaande is, zoals b.v.

van de avonden zaten we bg elkaar in de grate tent. Alles vat los en

informatie m.b.t. de surfweekeinden, surfactiwviteiten, de voetbal-.

vast zat werd gelezen. Er werd ge—ezel—d, er werd f link wet afgeboomd

activiteit en evenementen. Meestal zijn er wel bestuursleden aan—

em bepaalde personen warden steeds op de hak genomen. Bijvoorbeeld Coen

wezig (na de training), Tevens kun je zelf ook bet nodige inbren—

over

~

hondje (...leeuw) Boy en ook ondergetekende. Het feit dat

gen.

ik bij het windsurfen een windgliderzwaard een stukje kleiner had ge—

0 ja, De training is van 18.30 tot 20.00 uur op maandagavond in

maakt, versterkte weer mijn imago van ~ kapot maken’. Oat Rued

de krachttrainingszaal en de zaal ernaast. Tot ziens!

eerder ‘n mast brak werd even vergeten. Bij deze wil ik dan ook een

DE SURFOHOLIC
6

7

~LET WEER

‘Storm ov~P4ioógte~unt
Iz mat — flit wier wt woai~&4 onlek Toot w3guaus ~t stood cit
ifidge tnidww.aiwhtd dii Soil ne vnjwil ais~cbt,kea stcnnacbtlg w~,
tirwUl a bier en daar windkncht motto, steno dug, wad g000teerd. Zolea
Iaa bntt eon knit loden mend gtmidddd alechte eeomaal pa vhfa

einde oaken aan dat twijfelachtige imago dat ik schijn te hebben. ‘k
Zal maar zeggen: als itt net zoveel kapot maakte als dat ik schreef voor

Di arm zwecpte bet vain no di Noordise hocg op. Ccwoool4k kent
list water NJ flldweateratorn nil mbida hoot S naibrolkeilike copb4’
mad. van aniboodeode n dwn~ergtorm hogs di anpbi a Schnup
9oetkusta iaawennt,mbo,enftm~
McliJk&dvam
voor do bog. watestal die eta wed

Sweths, zou er van ‘t clubmateriaal niet veel meer heel zijn, of waar

gehakt wordt vallen spaanders. ltaar goad, ik zou bet over bet surfkamp
hebben. Alleen op zaterdag is er op de Wayler gevaren, de rest van de

I

week deden we bet met windgliders, kiepper, zelfbouw, hifly, tiga,

van men dan rd miter, nit
—, waard die door bet KNIJI
mboveod.
dog van di
I stormatb.
hid wat rign,
tot 35 millimeter
Woaahg viii di riga

spacer en mistral.

-

Een seer leuke ervaring was wel de surftocht (de enige in twee weken)
die Joep, limo en ik maakten naar Slotenv.v. B~ een NW wind van 3

a

4

Bft werd deze tocht in 5 uur volbracht. Onderweg leerden we hoe Jo

tnperansur van rood di
‘a did van bet 31st. Alto toe
-a Rot zwaartipemt van di
stiliJkg hdft van bet land. Di
tied. wind sam no a op bet

een brug met een surfplank moet passeren (Joep deed bet lopend door een
mestvaalt, boo een kwartier lang kruisend in de luwte, ik peddelend),

r~L

aten we ijs in Sloten en spoten we met ruime wind binnem ‘n uur terug

wit minda onstulml&Wd
iidoorgoatmetbit
~ aid. even Win
wwb

naar Rohel. Vrudag was bet windstil en toen zaterdag de meesten ver—
trokken begon bet hard te waaien (waarschijnluk 6 Sf t).

etbeer
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Maar over die week schrijft een ander.
1k kan terugzien op een zomerkamp dat zeer geslaagd was, wat mu be—
treft, en volgend jaar ga ik zeker weer (twee weken natuurlijk!).
Maarten Luykx

ZWOC— agenda

Oat surfers ook kunnen zeilen kun je bewijzen op:
—13/14 sept. Histos (Loosdrecht)
—20/21 sept. R.S.Z.V. (Rotterdam)
95

—27/28 sept. Loeflijter (Nijmegen)
—3/4

okt.

ORONINCEN2-

Blauwe Schuit (Leiden?)

op betogeoblik bovet OosWngebnd

En dat we de beste surfers zijn op:
—4/3

okt.

WETH (Veluwemeer, zie stukje Lustruacomnissie)
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Goachte medecoll egaclubloden.
Zomerkamp

*86 of zoiets.

Ala lid kwann hot nij tor ore dat van eon aantal loden do adressen op do
Windkracht 9 en golven van 4 m met uitschiotors tot 8~ m aldus
het KNMI. Veracheidene jachten vergaan, 3 watersporters vernist en weggeblazen
caravans. weth rat weer eons op de goode plaats op

hat verkeerde tijdstip.

Bet begin: zondag 24 augustus vertrok de tweede generatie zomerkanpers

in 3 auto’s (nou ja, tenminste 2) riobting Tjeukemeer in Friosland. Bet
kampterrein block eon door bomen prettig omgrooid veldje en dus met toilet—

lademlijst niot meer up to date is. Als socretaris verzook tIc die loden
dan ook on de oventuelo wijzigingem nan nij door to govern.
Do aecretaris kan dan do adninistrateur opdracht geven bet lodenbestand
weer in ordo to makan.
Vorvolgens verzoelct do adninistratour do programmeur do lodenlijst bij
to worken, zodat do rodaktie en hot bestuur kunnen beschikken over eon
kloppendo ledenlijst.
Voor do slimmertkkon; Gelievo adroswijzigingem on dergelijke door to
geven aan ondergotokemde.
Marc Nederkoorn.

gelegenheid rondom. Even bet meer besurfen en toon was bet makkelijk dat bet
muntjesapparaat van de douche ook op gedoseerde slagen reageerde.

Werkabtios, wat zijn dat?

Maandag was er geen wind maar een roserveblikie remolie van Willem—Jan
zorgde volgons Baa voor do snelste reparatie allor tijden van diens BMW.
De door Rein meegenomen opblaasmotorspeedboot werkte als gewillige trekezel

Werkaktioa zijn bedoeld cm do clubkas en die van jezeif

voor de ala monoski gebruikte Wayler en toen was de dag al bijna om.
Dinsdag was bet prima

surfweor

windkracht S of daaromtrent

Sf on toe wat bij to vullen. Bijverdienen ken je natuurlijk

Bet is do

vraag of flugo en Disk Jan (zonder streepje 00 diens uztdrukkelijk verzoek)

oak via eon uitzendbureau, in je oentje. Werkakties doe je

er ook so over dachten. In elk geval Icon Marc Nederkoorn net eon tevreden

samen, aet andere WETE—loden. V.’ETR zorgt dan voor eon klus
waar verschoidene mensen voor nodig zijn.

gevoel naar huis treinen.

Van do opbrengst gaat eon dod

Woensdag konden alloen de weth—kreks uit de voeten met do tot orkaankracht

naar de veroniging voor

aangewakkerde wind. Rob. Cees en willem—Jan knalden per Gun over bet water. Na

bijvoorboeld do aanschaf van niouw matoriaal. Zo bob je

enkele koren been en weer was echter ook bun kruit vorschoten.

dus dubbel plozior van je werk~
Wanneer or eon workaktio wordt gehouden, word je doerovor

Donderdag ne dinsdag. Na bet voortdurende gekibbel tussen Ellie en Wilier

so snel mogolijk opgobeld.

Jan werden de Wethters getracteerd op eon echte rune tussen de Luykx—brothers.
ten scheurtje in Martens jas was voor horn aanleiding on sun broertje met
slaapzak on al uit do tent to gooien.
vrijdag regende bet met emmers tegelijk. zodat do meesten onder ons be—

Ate ICSAv~T~Z?T~!4~Mfl
F~~oT Mn*~ YROOW ACTOD 20 r~
jH15T00155

sloten zonnebrillen in Snook to gaan kopen. Rob kwam in do verkeerde winkel

)€05000LT t*kT*URL$<

My4TaW’~oi

~EI5T0R*aL.

w:v

20 •LX!IO __________
oowrgosaNj
~urn 05 stoQi

~::~_zj~

-

terecht en keerde terug met 2 kruikjes Pickmaster Beerenburg. Of wij ~k
good woer gehad hadden, vroeg eon kleumonde Marc Vos toen We terugkwamen.

~

Bier had de non van 3twee tot twee geschenen.

___

zaterdag was hot opruimen en wegwezen. Droog hidden we bet ook vandaag
niet (understatement). Do balans Icon inmiddels opgemaakt wordon: eon gernolde
giek, mast on zwaard en geen indigestie van bet voortreffelijke oten. Imco
(want die moot ook even genoomd warden): bedankt voor je uitstekond vervulde
vaderscbap. En waarom scbreef Frans dit stukjo? Dan wordt er tonminste niet

Noton kraken

gezeurd ovor zijn vrooge slapen gaan olke avond.

Ala do rodaktie eon noot bij eon artikol plaatst, govern so duarmee to kemnen
hot beter to woten. Zo godragen rich dan due als do Spreekwoordelijko steer—
lui aan wal. En noot van do rodaktio is dus
eon walnoot.

Prans.

12

Noot van do rodaktie: Al eons eon walnoot met tobasco geproofd?
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London, 20 july 1986
Landgenoten,
Na eon vlucht van 74 uur landde de Wilbur Wright op Pearson Interna
tional Airport in Toronto. Eindeltjk in Canada, hoewel; do eorste die
ik aansprak na de douane bleek eon Canadeze Nederlandse (of andersom?)
to zijn. In do bus naar London nog zoiets. Reizen door ‘Europe’ bla, bla
bla, en dan ineens een verhaal over do asperges in Nederland! Do weg
van Toronto naar London deed me aan Frankrijk denken, net als van Parijs
naar Bordeaux; veel groen, lange b~jna rechte weg en licht heuvelachtig
terrein. Onderweg drie surfplanken gezien. London zelf is eon stad met
270.000 inwoners, Er is wool groen en weinig hoogbouw. Alleen in Down
Town zip bankon en governmontsgobouwen. Na 9 uur reizon, een frisse
douche, maar toch plof ik in bed. Ret verblijf beet Saugeen—Mailland
Residence. Normaal zitten bier studenton, maar ‘s zomers kan iedereen
er terecht. Be volgende dag op naar de windtunnol. Do prof leidt me
road. Zo doen voornamelijk onderzoek aan gebouwen en bruggen. Met work
komt vanover de hole wereld; china, noorwegen, V.5. en ook Canada.
‘5 Avonds bij hot diner leer ik Andy kennon. Hij is eon van do studenten
die samon do Residence runnon (in dienst van do University). Samon met
Mark, een Oostenr$jker die vaak in Amsterdam verbleef en nu voor zijn
Engels in Canada was, zijn we naar Down Town gegaan om eon paar pils—
jos to proevon. Echter in do oorste kroeg (Joe Cools) word om ID go—
vraagd, Bier in Ontario zip or nogal strongo rogols wat botreft alco
hol: 19 jaar, niet in hot oponbaar drinken. A! tin wij hadden geon ID,
dus goon bier. Do volgende kroog, the Coops. Hior is bet bier bet
goodkoopst CANS 0,95. Do kroogon zijn veel grater qua opporvlakte dan
de normale kroegen in Europa. HeinCken en Crolsch konnon ze ook. Jo
betaald or ochter wel voor, Om 1 uur sluit do tent. Dit is ook weor
Ontario, in Quebec is bet 3 of 4 uur.
Do volgende dag french fries (=friet) met erwten en saus als brunch
op do nuchtere maag. De canadezen hebbon altijd wel iets warms voor
breakfast, lunch of dinner dat maakt niot uit. ‘s Avonds pizza eton.
Marty bostold eon kloine. 1k had best wel hanger dus nsa ik eon medium.
Even later zagon we pas dat éón botalen twee halen was, on do medium
size was 30 cm in doorsnee! Eten is voor mij niet zo’n probleom aaar
tvoe van die LP’s is wel tovoel van hot goods. Koude pizza is echter
lekker als ontbijt.
In do windtunnel leer ik Albert Daly kennen. Hij is eon ierso student
die al vUf jaar in Canada is (work). Hij hoof t eon kamor vrij in zijn
appartement. Hot is goedkopor voor mU en or is een keukon zodat ik wat
aan kan zooien met vlees en groente. Hot vloes is hior van goode kwa—
liteit oil naar verhouding niot duurder ala in ML. In hot weekend met
Marty naar Down Town. Woer iets niews: hot lijkt wol Moskou: or was eon
‘line ~ om bij Barney’s naar binnon to kunnon. Dit is eon half over—
dokt terras en volgens onze maatstavon was or nog plaats genoog. Mamr
do brandwoorvoorschriftom warden strong in acht genomen.
Donderdag hadden we do jaar].ijkso picknik van hot windtunnelvolk: dit
gebeuron vond plaats at Fanshawe Park. Dit is ten moorden van London.
Er wordon spollotjes godaan en oorspronkolijk stand ook eon windsurf—
wedstrijd op hot progranma. Er was ‘s middags echter weinig wind. ‘a A—
vonds kwam or wat moor wind. 1k kon met do windsurfor nog mardig ovorweg
alhoowol bet drie jaar geleden is, toen ik er voor hot laatst op stond,
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Do zon ondèrzion gaan vanaf bet water is hior net zo fantastisch als in
NL. Do BBQ gaf dezolfde ‘problemen’ als overal. In hot begin wil iede—
reon zUn kippeboutjes hebbon. Met hot gevolg dat zo nag rouw zijn van
binnon. Ret goduld bracht mij wèl lekkere boutjos. Ook do karbonaat—
jos warem lekkor. Tegen 11.00 uur was iederoen weg. Wij waren met acht
personen als laatste on slechts één auto (Mazda, kleintjo) aanwezig.
Maar ma duwen on trokkon lukto hot toch wel.
Mark, eon student uit Quiboc gama volgond weekend naar Montreal. 1k
kan met hem meerijden (overigens do moeste mensen zijn bier org vrien—
delijk).
Dit weekend is org warm; we hebben eon stukje van de hittogolf die in
do V.5. hoerst. Vanmorgen on 8 uur was hot al 27°C. ‘s Middags rond 34°C.
Hot is echter vooral do luchtvochtighoid die nog erger (75%) is als in
ML, die hot warm laat voelen. Eorgistoren besloogon mijn brilglazen toon
ik vanuit bet airconditionod Moasonville Mall (=winkelcentrun) naar bui—
ten kwam. Na 20 mm. lopon kon je je opniouw douchon. Ret onweer dat
gistoron plaatsvond is oak interessant. Do bliksemschichten liepen
horizontaal in do lucht in plaats van naar benedon. Blikson zonder re—
gen dat is oak wel grappig. Vandaag op lake Muzon ‘gosurfd’: rolatief
woinig wind en golven van 1 ~ 14 meter. Met eon windsurfor bob jo dan
niet veel te vertollen. Do golvon besturen de plank. Hot water is re—
delijk holder en licht blauw van kleur. Dc temporatuur was boven ver—
wachting aangenaam, ook zonder veol zon. Op doze stok waren goon an—
dero surfers. Wel eon paar kilometer vordor, waar we nog even gekokon
hebben. Algomene dingotjes:
— olektriciteitskabels en telefoonkabels zijn voornanolijk bovongronds
— wool sportfaciliteited op do university
— 24 hour shops. Deze zijn wol duurder, maar hot is makkelijk als jo
‘s avonds nog wat milk of chips nodig hebt.
— voolgroen voor eon stad, London schijnt echtor vat dit botroft bijzon—
der te zijn.
— uitoraard do commercials overal tussondoor,
zelfs de weorsvoorspol—
ling wordt onderbrokon.
— computer is vorder in do maatschappij doorgodrongen:
winkels net
barcodos, voorraden bijhouden, voel meor geld automaton, banken
ondorling gekoppold etc.
— eon bolangrijke
~ canadezen zijn goon anerikanen.
1k hoop hiermoo oen kloine indruk over to brengon (letterlijk on fi—
guurlijk) van mijn orvaringon bier in London. Volgondo koor hob ik
iota moor to vertollen (hoop ik) over Quebec city on Montreal. Bit
schijnt heel andors te zijn dan Ontario
Veel plezier gedurondo hot zomerkamp.

Wisten jtillie.
Op de koffie bij:
Henri Duysters

14 sept.

Cees de Lange

14 sept.

Frans Koene

28 sept.

Dirk Jan Luykx

28 sept

Win van de Rootselaar

28 sept.

Jeroen Bookelman

30 sept.

Bas Tinner

25 okt.

Cert Visser

25 okt.

Roel Hoff

28 okt.

Rund Erckens

11 nov.

Dim Mureau

12 nov.

Edith van Dijk

15 nov.

—dat de warme douches tijdens de tweede week van het zomerkamp
gratis waren, terwiji ze in de eerste week een gulden per keer
kostten....
—dat er daaron wel een persoon net de initialen OIL op zijn echte
drinknap deze laatste week nooit alleen ging douchen.
—dat de roddelaar zich afvraagt hoe een mast gebroken wordt bij
windkracht 1 en een 4cm dik windgliderzwaard kapot gaat bij kracht 2.
—dit dus eigenlijk alleen bet werk kan zijn van onze twee ‘kampioenen”.
—dat Marc N. vrijstelling krijgt van de krachttraining omdat hij een
beuze kleppergiek omboog.
—dat onze huidige TH—kampioen, Ruud E. • ook tevens clubkampioen is en
dit in de eeuwigheid wil blijven door onze clubkanpioenschappen ineens
te verdonkere—manen.

—dat de cWb mu twee echte Luykx—brothers kent en dat onze jonste aan—
winst meteen al welkom is geheten door de roddelaar in deze rubriek.
—dat er geruchten de ronde doen dat Frans S. .zijn studie stopgezet
beef t on een surfshop te openen in Canada.
—dat hij echter alleen windsurfers nag verkopen en dok voor WETH—leden
“goedkope” surfvakanties naar Canada organiseert.
DE R000ELAAR
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deze leden kun je taart verwachten on een bijzondere reden; vergeet
bet cadeau niet! Bij verhindering een kaartje sturen.
.sv~

Op de borrel bU:
-

San Sam Tsjat

27 sept.
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Eon aantal roacHes en wagon
bobben mi) bereikt naar aanleidtng
van hot eersto stukjo. Hot extra.
pyramidalo systeem was mooilijk;
good, dat is hot ook maar dat laton
we even staan. Er komen nog moe,
nummers.
Zoals aangekondigd zoudon we het
over spleren hebben.
Spleren maken bewogingen mogolljk.
Do belangrijksto eigonschappen ziln
dat zo zich kunnen verkoqten, dat eon
aictief proces is en kunnen verlongen
dat eon passief proces is.
Do arm
Ms we do arm bokilken on we stellen
ens vow dat we do arm gaan buigen.
dan hebben we in principo maar een
wior nodg om dit to bewerkstelligon
namolijk de biceps. Eenmaal gebogen.
rrx,oton we dus andere sp’oren hebben
oft do gebogon arm wear to streldcon,
Dat is do triceps. Dus bij buigon is do
triceps passiol (d.w.z. wordt uitgerokt)
en do biceps verkort zich, eon aktiet
procos. Bij strekken is do biceps
passiof on do triceps aktief.
Als wo doze op zich eenvoudigo
bendoling voor onszelf gedaan hebben.
dan wordi hot tijd am een paar
begrippen in to voeren. Bij hot buigen
en strekken van de arm hebben we dus
eon tweetal spiorgroepon: biceps en
triceps. Moellijk? Het zijn namen voor
een spier die uit Moe bundels fbi =
twee) bestaat en eon andero spier die
uit drio bundels bestaat (tn = dnie).
De biceps ia do buiger en de triceps is
do strekker.
Verdor moot do spien, die zich miners
ken verkorten en vonfengen. ergens aan
vastzilten. Dat ken met hot bottenstelsel
Ottewel hot sketet. Dit Is een ossontieel
onderdeet van hot
“bewegingsapparaat dat bestaat uit
sketet en spieren.
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door Jan Westgeest
bong voor ~I en bong). Dm060
bepaalde tcracht to verkrljgen ken 1k ear
bong maken ult veerkrachtlg materlaal
utt eon stutc. Oak is hot mogellik cm
eon boog op to bo~von met
veerkrachtlg materiaal dat ult
verschitlende lagen bostaat. Doer de
ronding van do binnonste taag anders is
dan van do buitenste taag. molten daze
versohillonde lagen onderling
verschuithaar Zijn. Zo Is do biceps ult
Moe bundels opgebouwd die e5c
verpakt zijn in eon lascia en soepel
toy. elkaar bowoeglijtc ziJn. Do triceps
Is opgebouwd, volgons dit principe uit
drie bundets en hot bovenbeon ult
ottotljke bundels. waardoor eon
krachtlge maar 00k eon gevsrlaerde
bewoging niogelijic is.

2
1’

Is

I

Anabolica
Er was oak eon vraag over bet gebruik
van anabdica hormonen die do
opbouw bevorderen Oat’s flwsetwl,
als je zorgt voor votdoonde eanbod van
eiwitten (vlees eieren, melic. ens.) On do
bekende training volgens
eerdervermeld model. dan ontwlldcelt
rich een spier vanrelf of je wilt Of niet.
Os votgende maci sullen we verde, en
doper lngaan op do spioren en
iroopen die bij bet windsurfen
belangrijk zijn.
Tenstotte: spieren run als mensen. Hot
Is niet do kwantitelt maar do kwalltelt
deirTidoot “

Do teohnlek
Dot er in do arm en het boon
verschltlendo splerbundols zijn. Is
dutdelijtc zichtbaar. Span ze maar eons.
lnderdaad. bij body builders Is dit good
zichtbaar. we spoken van “moole
Øerbundets”. Dit is uiterst functioneol.
Edn bundet last in prlnctpe beweging In
slechis éen richting toe. Willen we
zojets ingewikkelds doen waar v4 als
topsportor too in staat run, den hebbon
we meerdoro spierbundels nodig. Dank
maar san hot bovenbeon bijvoorbeeld.
Al die buridels zljn venpakt In vilezen.
fascia gonoomd, die bewoging toy.
etcaar vergelnakketljken. Ze schulven
gernalcketijk langs etkaar. Cit is
essontieel. dus zal ik probenen dit wal
to verduideuijken. We stoiten ons eon
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Maca
Adres
Pestc.~ Plaats Tel.
3 arig
31— 8
448096
SHY
Joost Bogota
Paradi3slaan 46
43,934
30— 9
Jeroen Boakelmana
5612 LB SHY
Yerweretraat 117
24—12
Ton v/d Boomen
5671 GP Nuonen 040—83 1285 S
Kerkstraat 18
444696
7— 7
Ken Boownan
14. do Zwijgerstr. 6 5611 JL EIIY
25— 8
04902—13 78 5 S
Robbert van Deoraen Heezerweg 256 f
SHY
15_Il
119197
gdith van DiJk
aoefkosscraan 47
5611 RI. BY
Zephyr Droog
1251 GJ Larea 02153—11977 den. 12— 7
Yredelaan 40
14— 9
115854
anti Duyaters
5643 HV ERY
Distetstr. 27
524842
11—1 1
Rood trckons
5653 GB SHY
Sellinistr. 6
8— 8
049 90—7 32 28 S
taco Goudewaard
5691 US Son
Aaatellaan 36
S
24— 3
439531
Cock do Groat
5621 JA flY
Boechdilk 343
S
454479
2,—ti
Rob do Groat
Boschdijk 337
5621 JA sac
S
28—10
535417
Severeiad S
Rod Hoff
550 22 WV aid ho yen
S
28— 5
817613
Jet. Soschln.231 5642 AS SHY
Thea Huizinga
511426 S
28— 9
Fran Koene
Zeelsterstr. 86
5652 SN SHY
3— 3
126232 5+
Tongelreaestr. 40
Itoh Koli.
5611 YK SHY
520671 S
20— 3
Cacti Konings
Allerama 147
5655 CD SHY
26—il
Paul Koopsan
Rilceadreef 15
6081 EA Haelen 0475 9—39 09
523767
14— 9
Wuulenstr. 97
Coes do Lange
5616 CC SHY
1— 1
520821
Gestelsestr. 156
5615 t.IC SHY
Naatten Luykx
28— 9
Gestelsestr. 95
Dirkjan Luykx
5615 LC SHY
7— 9
Catharinastr. 48
431721
5611 JD SHY
Ed Ifotichen
12—11
Bescerdplein
5014 HN Titburg
Dim Ktireau
452932
8— 2
Yerwerstr. 139 T
Macc Nederkoern
5612 SC S flY
Wilgenhorst 55
Raoul van Noorden
2742 DD Waddiixzveen 01828—19130 19— 1
528486
26— 8
Sibeliuslaaal5
5654 CZ Shy
Leon Peters
21—12
Boutenslaan 24—8
111851 *
Bert Jan Post
5615 CX SHY
454748 *
23— 7
Con Coeederslaan 13 5623 1.7 51W
Sort Ritter
3861 U Nykerk 03494—53594 * + 28— 9
liLa vanRootselaar Steenbeek 96
115829
2— 3
Hans Rooyiaans
‘SIt a Kenptslaan 82 5643 NY SHY
5—1
515881 *
Boutenetaan 24
5615 CX SHY
thija Roland
124307
2— 4
fleezerwegl22
5614 NH EHV
Hans Schepsan
12—12
442173 *
Franc Schoren
St. Phiiomenastr.13 5622 CC SHY
120341
3— 6
Leon Sprenkels
Wilgenrooastr. 6
5644 CR SHY
518372
10—1 2
Albertusy. Stroe Sibeliuslaans3
5654 CZ SaY
117582 * + 25—10
Rae Tinner
Schweitzarlaan 13
5644 OK EHV
27— 1
537202
Hale Toornoy
Do Borchgravest 55 5503 SO Veldhoven
524842
14— 2
B v. Veldbovon
Bellinistr. 6
5653 GD SHY
3—12
Lodger v. Yilsteron Aaieterweg 132e
118101 *+
5615 CJ 21W
527359
24— 3
Leon Vinken
Sibeliustaen 51
5656 CZ SHY
25—10
Cert Yisser
Pisanostr. 388
432793
5623 CL EHV
Marc Yos
Jan Steenlaan 15
5591 AU Reese
04907—1837 *
~5 1
Rein de Vries
435988 0 + 10— 5
Naoritsstr. 8
5616 AS 21W
1—1
520394 *+
Michiel van Wijck
Heydaalweg 4
5616 SV SHY
8—8
Willea Jan Withagen Laarstr. 15
5582 HI. Waalre 04904—16928 0+
18—11
Sandra Zuidena
Aatsterveg i32e
5612 CJ SKY
118101
4— 7
Cees V. Zwoi
Doanelatr. 5a
5611 CJ SHY
*

a

+
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nag eon plank neenenen onder bepaalde veorwaarden
nag net do aaahanger rijden

