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VANDE

‘Jan de (nienwe) voorzi:~er

‘Coed gelozen jochie (neisice):’ Er is een nieuwe voorzitter.’En dat ben ii:
dust’ Na een jaar op de centjes te hebben gelet,heb ik flu de voorzitters—
hamer van Marc ‘Joe overgenomen. Ook Ruad Erckens is bestu~rslid af. Seiden
,il ik vanaf deze plaats nogr~aals hartelijk bedanken voor al hun wer&zaam—

REDAKT IE

heden. Twee bestuursleden weg,dat betekent natuurlijk dat er ook twee
nieuwe zijn. Henri (ver)Duijsters is onze nieuwe pennimgneester en Robert
(met den ‘b’) van Deursen volgt Ruud op als commissaris.
Ret surfseimoen loopt op 24 eind. pat betekent echter niet dat we nu onze

Beste surfers en surf innen,

winterslaap gaan houden. De winter zit boordevol met activiteiten. Ten eer—
Heiaas, helass, planken de kast in, spelletjes eruit. Near voordat
die dingen de kast ingaan wil Bee graag wat hulp hebben em ze op
te knappen, dus kijk even in de agenda en wees die dag beschikbaar.
Al zeer snel ma de ALV zijn de notulen beschikbaar (bedankt NarcN)
wear alle ESHCOLS die niet even de soette genomen hebben em even
langs te komeb. Misschien ben je wel verrast. Warden de woensdag—
niddagcompetitie en de maandagavandtraining echt afgeschaft?
Waarom blijft de vrouwencommissie sear steeds in fase 4 van hun bee—
verover—ik—vrouwen—project steken? Reef t bet bestuur na de kapotte
nokkenas van Rein inderdaad een nieuwe voorzittershamer? flit en
nag veel meer in de notulen.
Er zijn twee stukjes m.b.t. bet lustrumweekend. Een zeer gezellig
en geslaagd weekend overigens. Een weekend wat sommigen zich nag
lang zullen herinneren
In de eerie Surfstekken behandeit Lace zijn meest geliefde surfstek:
bet veerse meer (bij de Redaktie welbekend). Volgend mummer wordt een
andere stek behandeld, ale tenminste iemand even een stukje typt.
Ce Redaktie beef t een brief van Frans uit Canada gekregen, maar dear
de vele copy was er geen ruimte em deze te publiceren. ilet gaat goed
met Frans en de brief ligt ter inzage NJ de Redaktie.
flit is de laatste keer dat ik year een redaktielid die op stage is
inval. Net plezier heb ik meegeholpen aan bet in elkaar zetten van
bet blaadje. Als biJzender—redaktieiid heb ik geprobeerd wat meer
laden naar de training te helen, wat miet gelukt is. Nee, flee, geen
enkele ESHOOL beef t gereageerd. Geen animo, geen enthousiasme. flat
valt me vies tegen. Wat m~ wel duidelijk is, is dat WETH absoluut
geen sportvereniging is, maer een gezelligheidsvereniging. Jammer.
Naar genoeg gezeurd. Ale je in de agenda kijkt zie je dat WETH niet
stilzit in de winter, dus laat bij de verschillende aktiviteiten je
kop zien. Tevens vermeld ik nag even dat er, ondanks dat Frans
Schoren veer terugkomt, een nieuw redaktielid nodig is. Voor meer
inforsatie kun je terecht NJ Rob.
namens de redaktie,

ste krijgen de Windgliders een grate heart en zal de zelfbouw een liter of
vijf aan water kwijt moeten raken. Verder is er een dia—foto—video-’avond,
eem mossel en fondue—avond,er wcrdt gebowld,we noeten nag kibbelen over
wat voor type plank we gaan kopen,kortom.

we maken er een gezellige winter

vans Ret bestuur kan dat allemaal echter niet alleen orgamiseren. Daar—
voor he’oben we jullie hulp nodig. 1k vertrouw er op dat jullie die hulp inder—
daad sullen bieden.
Naast de vele aotiviteiten zal bet bestuur zich buigeb over de vraag,wat we
moeten doen met de woensdagmiddagcompetitie.Restaat er geen interesse meer
voor bet wedstrijdvaren? Persoonlijk vindt ik het nog altijd erg leak. Ret
is en blijft tech surfea? Of zou bet aan de Windgliders liggen?’Nee,natuur—
lijk niet’,zegt een stem in mij. We zijn teveel verwend door klethe ,glim—
mende,snelie rlankjes waar we nag niet eens een behoorlijke gijp op bun—
men maken. Vragen,vragen en meg eens vragen. Gelukkig hebben we nag een
lange koude winter cm de antwoorden te vinden.
Imco.
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P.s. 0 ja, bet jochie dat zithnu voarzitter waant heeft oak z’n sukje
geschreven. hips
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CDnditiatrainjng voor watsrspotters (elke rnaandaaauono van
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Fctc—dia—vidoo avond.
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Schaatsen (elke dinsdaaavand san 20.00 tot 22.00 uur).

II dec.

Ooltslaqbad ‘de Tungelreep”.

13 dec.

Onderhoudsdeg.

3. Versiar bestuursac-tiviteiten en cotnTuissies.
Mare yes doet namens bet bestuur versiag. Wet versiag is el
ders in deze S”ETHS, (nr 5, jaargang 4) te lezen.
Rag Timmer doet verlag namens de activiteitencie.
Hierna is Ruud Erekens sail de. beurt namens de woensdagmiddageie.
en in zijn functie aim vrauweneotnmissaris. Oak van deze versia—
gen staat een schriftelijke versie in demo SWETHS.

[5—10 dec. Sportueekr
1

jan.

I

all.

Nieuujaarssur~e

4. ~inancieel versiag van tie penningmeester en van de lus—
trumcie.
Cees do Lange vraagt naar aanleiding van hat financieel versiag
(zie de bijlage van de uitnodiring) waaroin het overgebleven geld
niet aan zeilen wordt uitgageven. Antwoord: nit geld is gereser—
veerd voor andere posten. 70cr zover er reid heschikbaar was is
dit al uitgegeven.
Hans Rosy-mans doet namens de lustruncie. beknopt verslag. Tie
activiteiten die geweest zijn, zijn bekend. Tegemoet te zion
is nag een feest in manrt. Wet Lustruuboekje zal tegelijk met
de volgende (deze dus) SWETHS verspreid warden. thinancieel
draait de Lustruncie. momenteel nag positief, d.w.z. dat door
giften en andere inkomsten bet budget nag intact is.

(of schaatsen?) am 14.00 uur hij tic loans.

Avond on te suorloqgen eat jcor. meteriaal er ad
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1. (‘toning van tie vercladerinr.
Aanwe~3i~ run IS leden.

-1~GUtu0f~
ret.

am 20.30 in bet soortoentrum van tie

13 ert~. ronduec-u:nd.
Vast meer inlici,tiroen, aanmeldlnqen ballen near Ro$bert of Bern.

LE PLUS CELEBRE
CABARET DU MONDE
OP BE ICOFFIE BIJ
Edith van Bijk
Ruud Erkens
Dim Mureau
Paul Koopman

Vervoluzens bedankt tie voarzitter de kascie. , au moeten nag
een half jaar aanblijven.
Oak tie woensdagmiddagcie. wordt betiankt,
er warden nag nieuwe
kandidaten, die in deze cie. zitting wullen nenlen, ezocht.
—PA!’ ZE—

15—11
11—11
12—11
26—11
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3. Restuurswisseling.
Marc ~as en Wuud Erckens verlaten het bestuur.
Us nieuw bestuur wordt gekozen:
—Voarzitter
Inca ‘~oudswaard
—Secretaris
I ‘~arc Nederiroarn

cc

Jacco Wiersma
22—11
Sandra Zuidema 18—11
Ludger van Vilsteren 3—12
Sint Nicolaas 5—12
Frans Schoren 12—12
Albertus van Stroe 10—12
Bert—Jan Post 21—12
Maarten Luykx 1—1
Michiel van Wijck 1—1
Thijs Ruland 5—1
Marc los 15—1
Raoul van Noorden 19—1

NOUVELIE
REVuE

L.JPP

CI’o~~pa.e’ Re,~ 4 8SF
flh 15 a Oh 38

CI’c,.p,g,.,

—Penningmeester: Henri Tuysters

—Commissaris
I Pam Tinner
—Comtnissaris
: Robert van Pearson
Rij zijn afscheid aim vaarzitter schenkt Marc tie vereniging
eon grate wedstrijdboei, welke ann tie woensdarmiddagccnitnissie
wordt overhandizd.
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SERVICE coepes

Voor deze leden zal het bestuur 20 feestmutsen op huurbasis
beschikbaar stellen in tie kleuren bordeauxrood en wit.
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“aekrnst.
fle begroting (zie uitnodi’incr AL’J) v,ardt aansçenomen. M5~p
aanleiding van de bezrating vrar,’t ‘Tarc ‘ins wanneer er heslist
w,rdt welke plank at gekocht gnat warden. Antwoard: 7 januari.
“at hat gereserveerde celd kan er in ieder geval den plank
zekocbt warden. davendien constaceert bet hestuur dat de
~ravj Red niet of nauwelijks qebniikt wordt. Voarstel is ore
te proberen de Crazy Red met toesteimning van bet sportcen—
trum te verkopen. “et ‘vat extra geld (nag. 900,—) kan er dan
een moderne plank gekocht warden. Een tweede voorstel is am
het niet al te goede tuig te vervangen Cong. 700,—). T)e ver—
gadering is bet duidelijk oneens met deze voorstellen, Een
aantal mensen moeten eerst maar proberen nit te testen hoe de
plank veart, evt. met een profielzeil van een andere plank.
De Crazy Red is bet afgelopen seizoen vrijwel de gehele tijd
kapot geweest, en due was er geen gelezenheid de plank te
gebruiken.
Verder wil het bestuur de Windgliders grondig reviseren, door
o.a. een nieuwe goede antisliolaag aan te brengen en de repa—
raties bij te werken. Dat kost namelijk veel minder ale de aan—
schaf van 6 nieuwe identieke planken, en de “lindgliders zijn
alleen in gebruik veer de competitie en de oursus.
1)e Klepper gaat een nieuw zeil krijgen.
fle behuizing is niet meer inbraakveilig. Er kan een zeecon—
tamer gekocht warden met geld van het sportcentrum. Er wordt
geinformeerd naar schriftelijke toestemming het ding bij de
loads neer te aetten.
Een tweede trailer wordt niet nodig ceacht qua capaciteit.
Pijdens de activiteiten blijken de p~anken altijd mee te kunnen
en het blijkt al moeilijk genoerr eel ddn auto met trekhaak te
regelen, laat staan twee. ~ovendien kan bet benodigde bedrag
volgens ens beter besteed worden.
De vaste prijs per km. veer gas—autos wordt als proef (flog
steeds) verhoogt van 13 naar 15 cent per km.

10. R~ndvraa~.
~uud Erckens merkt op dat er ddn vrouwelijk lid bijkomt.
Rob de ~root vraaTt hoe bet verder eroet met de ZW°C cis.
lIe data van de wedstrijden zullen warden daorgegeven. ‘ianuit
Okawa is de helangstellin~ voor de TV~C verdwenan.
Er dient can zeilca~rdinatcr te knmen, die een lijst met adres—
sen van belangstellenden bijhoudt, en die de deelname regelt.
Willem Jan Withagen merkt op dat bet wenselijk is am met Edo
Storm afspraken te maken over de cursus.
Sevens vraagt hij hoe he.t zit met activiteiten seals bowlen
en mosseleten. Antwoord: Veer de winter staan can aantal acti—

viteiten gepland.
Dirk Jan Luykx vraagt hoe de nieuwe leden wegwijs genaakt
worden binnen de vereniging. Antwaord: Door het infoblaadje,
dat hen binnenkort wordt toegezonden en door anderen te vra—
gen wet men niet weet.
traarten tuykx vraagt hoe de uitleen van planken momenteel
verloopt. In principe haalt men bij het sportoentrun een sleu—
tel van de loads en ddn plank. ‘et systeem werkt momenteel
niet door de inbraak.
Verder deelt hij mee dat er nog steeds op rnaandag een training
is, die overigens slecht bezoeht wordt.
flok vraagt hij wie Cr lid van de verenigmnre kunnen warden.
Antwoord: TJ~ studanten, IT°0 studenten kunnen danateur worden,
omdat Se anders een Zn. ccnditie—sportkaart moeten kapen,
waarmee Se slechts 1 sport mogen beoefenen,
Sevens deelt hij mee dat do mast van de aelfbauw niet past.
11. Sluiting.
Din 23.17 wordt de vergadering gesloten. ‘iolgens insiders

was dit de kartste algemene leden vernadering tot nu toe.

7. Contributie.
Er wordt voorgesteld de contributie voor bet volgend jaar op
65,— te handhaven.
s.
P5K ‘57
Ruud Erckens en Rob de ~roat ondarzoeken of het haalbaar is

oar dit evenement te organiseren.

9.

WVTT1~.

Er zijn plannen on nieuv,e sweathers te laten maken. lIe volgende
procedure wordt gevalgd: Dntwerp publiceren, intekenen en beta—
len, bestellen. Dit cm te vcorkomen dat er weer een aantal ex—
emplaren overblijven die onverkoopbaar zijn.
Veer de sportweek zoeken we nez organisatoren.
On werkakties te kunnen houden dient men zich persoonlijk in
te schrijven bij uitzendbureaux. Vervolgens kunnen we dan als
groep opgeroepen warden.
Rueflici
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Cuor hat aiq000en un Ce weekenden o’sad ,,erloPen.
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te nrganiserwn.Eéne’aal r.amel’k

set eersts najoars—i.eekend hebben us eon

b’Jsjrs moeten nuren.-EVRwOI hot busjn op zich once neviel z$tr,en or ook
cen cantal nedelon aan.Hot bleek

niet

see te vallon op dondordaqovond
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Do bolangrijkste gobourtenis van hot afgelopen half jaar is
do reeks van inbrakon govieest. In totaal word Cr in do Tnaan—
den rnoi en juni drie koor ingebroken. Do eorste keor word or
door do krakers na hot forooron van eon slot voor zen 2400,—
nan materiaal uit do loods v.3eg~enomen. no dievon baddon blijk-.
baar vorstand van zakon, want eon groot doel van hot tuig van
de funboards was vordwonon, inolusiof do twee niouwe storm—
zoilon.
Nadat we botero sloton op do douron hadden gezot bleok dat do
diovon nog eon paar skoggen nodig hadden. Pus waren we op 6
juni 5 skoggen armor en eon gat in hot dakraanj rijker.
Ook gaas spannen voor het dakraam hielp niot. Opnienw word or
ingebrokon, ditmaal door plankon uit do wand to broken. Do
buit bestond uit eon rubborboot on eon iou. Poordat eon voor—
bijganger doze laatsto inhraak zag gobouron, konden do dadortjos
wordon gepakt. Do dadors van do oorsto twoo inbrakon zijn
onbekend goblovon. Do schado van deze twee inbrakon is over—
igons vollodiz door do vorzokering vorgood.
Hot verdwonon materiaal is voor hot grootsto doel ocnieuw ‘o—
kocht en in hot sportcontrum otgosla~en. In overlorr met opniouw
hot sportoontrum wordt flu genroboord on zo snol mogelijk eon
stalen zeecontainor nan do Karpondonkso plas to plaatson.
Hot lodonaantal is woer op hot poil van 1 jaar golodon. Na 3
opzoggingon en 7 aanmoldingon zijn we flu woer met zijn 48—on.

ocbtend uertrekken.

Aangozion or good (en sons t~ good) gobruik wordt zomaakt van
hot nieuwe fun—matoriaal, is hot leuk als we af on toe eon
extra stormzoil of iets dorgelijks kunnen kopen. nit k~n na—
tuurlijk met de contributio~o1don gefinanoleerd wordon, niaar
ook door workakties to houden. Op die manier verdion jo zeif
ook wat bij.
Op 4 en 5 oktober hoeft WETU (oftewel de lustruracie.) hot
oerste Nestor surfweekend reorganiseerd. nieraan deden 35
menson moo, waarvan de heift “H”Hers en do rest loden van
clubs uit Enschode, flolft on t’trocht. Hot volgondo wookond
wordt wa~rsohijnlijk in hot voorjaar van 1057 gehouden.

QPRECJP:
U1E silL ‘ECIIELPEN CE SPCRTU’ 1k’ TI CRUAF5ISEREN.

cola &JO4cf M3ft4 gjcnr,n600,40900c
Nor 52t VgaSn LeN KVUmNreO I~*4 CO~
Sea Vera £cq” c,s-re Arc NEon 0±4 RNF
wa’gpr Nu
rEN6c&J’ue~EgNawsL
Oil 5~000 MEeT, EN ISO weeg Oa
HEEN’Nv

ft~t. fMtb. #lMt.

Er.,,

130’

E~( NETS
SEQWCE C0’E”S

8

~~r!
‘I

9

de aor ~s er ook voor’
P.5LP~

~~t~:cu mM

~ n bet oiq~mnhe boo tuursver5130 isor ml rielni rrq
inbraken in do 1uods,daa~

r]rrnrsw

t van

re [ft to

beperrc i’.’ cii t’~t do cprnerkinq dot bUns si.

bet qootnien materisal is uorvan~;)r’.r mntt olinen r.oq ~5n sto~rrzeiHnn
00r1 aantat wootbanrion gakocht uarrde’,.Dit LO r’o~ niet ~r,oet~rt omdat we
beslissing ~.on do vorzeLer~ng or ze zouden uitkorer’ habt~3n orgewacht (or
is flu cer

L€

LUSTRI1Yn~mVTIISS(€

iedere do~ en yr

•~or daqen boknnt r’et or wcedt u~tqekoe’

Nasot do inbraken is or dit sei~nen oak nogal wat matoriaBi verloren go—
goon tijdens hot surfer’.
[en korta Opsomming:
—

HiFly—mastraiJ.,iS goreparoerd.

—

uin[rast Crazy Rod uitgebrokon, is qerecareerd.
V1oap~..rgiek qenrrken,mrat non women vnruonqar~.

—

iayler—mast qobroken.OP csrantio niouuz-jn%rnnen.

-

irirly—most qobmn~<en.

—

treilerbend iok,tkreeHe hands hand oeknr.bt.

—

trailorsoatbordefi verstevigd.

e0 o~
A~O

i

$5

heei~ Voor studenten
en scholieren diverse
banen voor kortere en
angere periode

V

—stichting BWS—
Jr KaeSr,.,3.O.SJ,.k.C
.nb~~,Otfl (14.71w,,.

4.7 —
—

10

T&eIoofl~
04a44020a

—‘4

11

LTR-ZAcNVC,ETPAL TEAM

COPY & CO

COPY &
COPY
CO

Kopie
cent inclusief b.Lw.
10% KORTING iLiii.v. een GRATIS
KLANTENKAART

ER DAN RU EEN VERSLAS ‘AN DEE DRUVST OEZOCHTE ALTIVITEIT \‘AN ‘tEETH:
ONZC :AALVOETF:ALVERRTCHTINSEN IN DE 2E KLASSE VAN DEE INT~RNE C.ONRETI
TIE S’OOR T.LL -TEAMS.
TE”ENS DEE BEST ErSLAAAC,E ALTIV:TEEIT’ NOV. RET PESIF~
F-N RET CE17flr~.
tEES TEEtER IN DIE RICI4TI!-K3 VJAtIT GE EERSTE NEIYETPI;P F-~E IIETEEN A~ EEH
DI K[.E 5—0 OVERL4INNING, ONDANICS RET ONTE;REF:EN VAN OF TEEGENSTANDEF,
TREEDE PARTI J GINO NOG PETER: 0-0
OTT LEER MET TEECEREETANE1ER. OLEO’~E
OHCLE’-IE. DERDE
5—I
Jt ROOF: RE NOREEN ‘AMPTOEN.
CEPS 1’<E. VERLOREN. ElAN HOAR REORGANISEREN. NEEIJRE TAr TIEH~I, ~‘OOR: ICR-TIGER SPELEEF~, ETC.
ER BLEER IMMU1JN~ WANT TN CE VI~FrlE I&’EE{STPJ JO SOOSDE RIJ DEE MODISTE
DEAL “~N GE COMPEETTIE: EEN, LET “JEL
ACHTEEROVRRC,EEKOFTE O3EPLOATETE
EM-L. 2RECIEF TL’ssrN ER ONCIER FE BEHEN VON GE LFEE~E~- E~’E REEFER
ONGo~’Ls tEZ~ PI_POGSTOCT VAN TIP
HF-AR VCDRi’L CANE TIJ GE
WOEEiEU~T
tCF-9Tfl~jt~EW VAN MOARTER,
Ar L FE 2- LOGE ArSEROND frET S’AL S
110 SOU’ S VAN
EDEL NOAF COEL)
HEP~E: NE PETE t’JEPSTRIJEI NET 4—I: 0t.JONUEN
r’EZE LED—
S~RI.Jt RB
PCL’WENS TEOCrI GE HLTCISE KO~’LOFEP.
EN TOEN LWAM tIE ZWAA.RSTE NEDST~EJP VAN RET BE1TOEV’ DEE At~_GEEEJREIE
EN GEFE”ISEEREIE OLE SOCCERS BEZORGOEN FiNS ~Lt ER GEM HARTL ~JA~tL
“ITT
IDEETE KRAMER RE NA 10 ‘JINUTEII EN EEL HALVE MARATHON OF 1 —0
GE
RUST NRA-EN DEE OLD SOCCEPS MET EEN NIEUWE ~CTIEV: LARGE FALLEN NAAP
VOREN
WP:AP HUN SPITS STONE’ TE WACRTEN1 RESULTOAT 1-1. MOOR OELL’RRIC
IRAN HET DONKZIJ EEN EERSTE OPTREOEN PIT SEIZOEN \‘AN FRP.NS NOEF-COENA
TOCH TOT EEN 2-1 OVERRINNI’’G.
DOOR KWAM DAN DEE LOATSTE S~ONN!ELDEE LA’TSE NECETTUD, MET EEL’ J”E~LJIN
NUtS ZOUDEN tiE It’! DEE R~CE JELILIVEG’ VODS CE EINDO ‘ERMINNING El: D~ PRO—
F-lOTTE. OP VOLLE OCRLC’C,BSTERKTE TRADER RE OAN~
REEPERt. ROEL
COE-1BINATIE 1:MAARTEN.DIRF.—JON, HENRI EN INCO
COMBINATIE 2:FRONS,RUUG,THEO Err ROE)
BEGIN NEDETRIJO. COMBINATIE I, POEM 0-1. SOUR COME:. 2, SEEN RSULTOAT
CAN HOOF: ‘JEER CON?. 1; PA~S.PATS, HERSTEL VAN CDL?.:: 2—1 s’OrJR.
RUBE, 00MPG CONS]LIE:ATIE, COMB. I SEEN RESTED. VETEINDELItJL CC’MB.2
FATS EN EEN 2—I OVERL’Jfl,NIEJG
EINGRESULTOP.T: SEDEELDE lEE r
ATE: F~ONID~IE HONG’ OF VAN tO’ELSAL.DD
IS ICE NIET BEIIENO ), HOFELIJE: HEBBEN tIE !-‘NDERE TEALS SEN LEER
VOFEETEN TEE FLITTER.
EIENF I

Offset=drukwerk
per aldruk 4 cent exclusiel 111w.
Kruisstraat 132
5612 CM Elndhoven
tel. 040-434553

Westerwarkt 36
5042 MD Tilburo
tel. 013-880173
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ADVERTENTIE
CEVRAAGD:
BASSIST
DIE LID IS VAN
WETH
BEL: RUUD 524842
ROEL 535417

I

JACQUES OVERSPANNEN
.Ta, jullie lezen het goed. Door de aanblik van al die WETH—shirts
is ons sportief voorbeeld in tranen uitgebarsten en in overspannen
toestand uit de zaal gerend.
En geef hem eens on8elijk. Ret is inderdaad huilen met de pet op.
Behalve voor het kweken van spierballen is zo’n training ook wel
handig als je de leden van de club eens wil spreken. En als je
maandag half zeven eeq slechte tijd vindt, doe dan eens een
betere suggestie aan het bestuur. Misschien komen die dan zelfs ook
nog eens trainen ( sportschoenen afstoffen en schimmel uit de shirts
wassen ), Zo, nog even tien buiklapjes en dan bijkomen met een gezond
glaasje melk.
Namens WETH, drie sportieve leden.

NSK—haalbaarheidsonderzoekscomlTlissie WETH of tewel de NHOCW
Op de ALV hebben twee leden, Ruud en Rob, de zeer zware taak op hun
genomen om te onderzoeken of WETH een NSK—surfen volgend jaar zou
kunnen organiseren, let wel 4 onderzoeken!
Dit houdt in dat 4 wat brieven sturen e.d. en ook binnen de club
informeren of bier belangstelling voor is en ook of er leden zijn die
dit evenement willen organiseren; knoop dit goed in je oren want
zonder organisatie houdt alles natuurlijk meteen al op.
De NSIC zou eventueel mei—juni 1987 plaatsvinden.
namens de NHOCW,

Ruud Erckens
Rob de Groot

Weekend Ouddorp
Bij gebrek aan auco~ met trekhaak moest er aan het eind van de week
noz gezocht worden naar vervoer. ilet luktw Marc om nog ceo Ford Transit
te tren met plaats voor ongeveer 9 personen. Zaterdagmorgen werd Cr
vertLolckenuit Eindhoven.
Om jalt elf werd er in Breda gestopt om mij op te halen en koffie Ce
drinken. Na dit onderhoud zette Marc and koers richting Zeeland.
Het busje met daarachter de traile’: bleek wat langzaam op gang te komen
zodat Nedermarc het beslist niet noodzakelijk achce om af te remmen
voor bochten of andere obstakels. Rond half een waren we in Ouddorp met
muoi weer ÷ een bee.tje wind. Snel naar de Brouwersdam waar de wind
schijn aflandig bleek te zijn, dus surfen op de Grevelingen afslag
surfschool. Dit bleek een goede surfstek te zijn, alleen moet je eerst
over een soort zeewering naar open water. slliddaas begon het te mieze—
re
de wind was redelijk, kracht 3—4, goed gesafd.
5 ),vonds delegeerde Has het kookwerk (macaroni met prut), towel kwali—
tier als kwantitief een geslaagde maaltijd. i’aarna nog even de stad
verk,nd, in 4 dorpscafé ,~ezeten waarna wij wear snel op straat stonden.
Zondagochtend gewekt door een paar mensen die op de vroege ochtend in—
eens de neiging kregen om een potje te gaar driebanden.Het leek niet
hard te waaien zodat er rustig werd ontbeer ~n tegen de middag rich—
ting dam. Bij aankomst bleek de wind t.o.v. raterdag te zijn gedraaid
naar schijn aan1andi~. .~et was vrij druk op J~m, het merendeel Duitsers
met kapftaal surfspcl. Na even rondgekeken te hebben toch maar gaan op—
tuigen, maar al ~auw ging de wind vrijwel helemaal liggen.
Die middag hebben we dus nauwelijks gesurfd, de meeste hadden rich niet
eens verkleed. Al “ond half 4 weg van de Brouwersdam. opnieuw Nedermarc
achter het stuur al.aar hij zijn frustraties over een windstille dag
prima kwijt kta. Ii’ Zevenbergen bij een snackbar gestopt.
Wel een gesla;gde surfweekend behalve dan wat betreft het surfen.
En dit is potverdikke de laatste, echt ALLERLAATSTE keer dat Rob een
stukje getypt Peeft.
FR AN S

91~.. cwrse&tawe

gw~eetee~

63OtgZQ*of M€,R?

OmVW Za slEeps PC UEiJR OcEHPE fl&g

C~ekLoPr wef<pK

RAADSEL

IUT
IUT
IUT

twee streepjes toevoegen en dan kan je er op en eraf!
twee streepjes toevoegen en dan kan je erin en eruit!
twee streepjes zetten en dan kan je erop, eraf, Cnn en
eruit!
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HET *~JdTRUMdESKENJ.

Bij gobrok aan schrijftalent onder do deelneoers van
hot lustranweekend, hier eon stukje van lustrurncomsnissie—
lid Edith over Hot ceekend.
Vrijdag 3 ~kt. was de grate verbsekcLs Ta:’ Ie .:~i~ers
on i~IEsters .Hans on Henri ~~ren ‘a orjecis riaar Twente
gegaan a-n do plankon van Ten Cato op to halon. Ze wares
te laat on so in Almelo op to halen. Do jai~en3 uit
Twente k jndon so ~eluckig nag op tiji hales,
‘s Avonds ging de rest van do club. Marc V. naar Utrooht
am hot broor(tjo ?) van Nedermarkon op te halen, Rein

LLIS TR)JN kEEl. END

4-5 CIcTOGER

‘96

Droogpaii~en, staamers, wetsuits. bacimutser. en ardere stark
warehoudende -arti I ci en • all cc was meegenorner door Ca- 17
WETkI—ieden en cen 9Ci ii I: aantal college’s uit andere steden.
Tajdens het weekend black echter al end
dat diegenen die
hun twembroek of hun
flashy’ sL,rfshortm hadden meegenarnen.
veruit de beste keuze hadden gedaan. Het leek Sr de hele

tiid op of we midden in de tamer zaten. Jammer genoeg was
hierdoor de wind nag niet gewekt uit z’n zomerslaap. ‘bar
one was dat niet no erg, omdat Sr voor het varen van wed”
striiden nog best Sen lekkere wind stond (kracht 2 a 3),
maar
ludieke Duitse
buurnnan
dacht
daar wonende
met nunlandgmno—
hele
grasp ante
in droogpakken
gehulde
en in
campers

ging rechtstreeks naar hot veluwemeer en Coos ging taar
wasire a-n selac van Peer Winsurf moo to nomen. Om half
twaalf was iodereen ap do camping ‘bad haophuizen’

ten heel anders over. Ku

ttiigdo meteen zijn 11) m**2 zeilen
op, list ze vervoigens aan de kant liggen, am daarna Sen
pear uur met run tandem <Eundem) door het water te gaan
wandel en. Oat wandelen ken oven gene heel
water was nergens diaper dan angeveer tot
Vrijdagavond kwamen we Ide WETH—ers) San

Do volgendo daá kwamen do andore clubs binnon. Eon
funk goharrowar am hun uit to leggon hoe allos in
inokaar sat, naar am ~ 1.00 was do hole bups aan do
waterkant am to gonioten van do vole son, do weinigo

goed. want het
is middel.
een stikdonkere

O~

camping an een plaatsje waarvan de naam cii ontschotmn
(Gad n’s of to) San het Vol uwemeer - Na een kwartierti C
de entreeprocedure met magneetkaarties voorbui en ging

is,
was
de

elagboom open. Na Sen succesvol gevecht em men bed te
bemachtigen bleek ondergetekende het tUne af te moeten
staan San het vrouwliike dccl van de organisatie. Nadat alle

wind on de stillo rust van hot Voluwomoor. San hot oind

van deco dag waron 6 wodstrijdon govaron, wat nog vool was
gosion do kiacltloasheid van do wind. Na do zai4krme, maar

gehuurde T.C.

binnon to houdon maaltijd (complimentjo aan do koks), ging

verwacht omdat Edith ‘s ochtends em 3 uur al met haar wmkker
en de megafoon aan het spelen was. In de loop van de ochtend
kwamen de surfers van de andere universiteiten

eon gedeelte stappon in Hardowijk. Do rest viol op do to

woinigo pils en do to vole vioux aan:

planken oak eon verzekeningsvrimndalijke

slaapplaats
hadden
binnendie
de korter
muren ward
van het
began
imdereen
aan gekregen
Sen nachtrust
dan hutsie,

~Conminsto wat or

binnendruopelen. Teen hat stel compleet was ken or begannen
warden aan Sen aantal spannonde wedstri i den. Er werd gevaren
in 4 groepen van ste,eds 6 surfers. In miin paula bloken

nag over was van do vorigo avond.
Zondag word or vordor gosurfd tat hot bittoro oindo. Bitter
voar do olub, want nionand van ens word eorste. Hank van
Euros word oorsto govolgd door ?‘aarton on Coon van t1ETH
(uitexaard). Na do afrokening van do drank, valgdo
iedoreon zijn wog. Eon gedoelto ging eton in Hardo:siijk,
do rest ging naar huis. 1k hoop valdaan.
Tot slot wil ik namons do L.C. iodoroon bodankon die one
hooft goholpen, met name Marc Vos voor hot m000rganisoron

NederHans (is. Ja. sen broer van Nederkarc) , Maarten en Gas
te sterk year cii, Lh.a. konden de WETH—ern zich gaed laten
zien t,o.v. de anderen. In de avond word Er echter Sen
klinkande overwinnang behaald, Plank en tuig waren ingeruild
veer vi eu~: en heerenburger. Vooral Pad
Gas en do met
Paracatamollet3es wear tot leven gewekte roddelaar van dit

blad
laetan rich van hun beste en masschaen relfe lets to
goede kant zien ma, ra, wet rat er in de koffie?).
Dc volgende dag warden in do luwte van een hale kudde Duitse
caapars de laatata inanches en de finale gevaren. Hank uit
Twente gang de hoo-Fdpniis bmhalen, maar hii werd door Coen
en Maarten dicht op de hielen gezeten.

van hot woekond en Bas, Hark N. on Thea voar hot opruimen

Cees en Ludger hebben hat hele regatta—gebeuren niet
meegemaakt cedat ni eoer broad zagen in Sen moaie
fietstacht, waar hat natuurliik prima weer voor was.

van do leads. Namens do L.C.
Edith.

~l net al Sen geslaagd en getellig weekend. Op het
‘l,sstrum+l’ weekend probeer i k er weer hi i te rim.

THEO.
PS. WIE KAN TEED’S TYPENACHINE EYEN i-tAKEN?
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SURFSTEKKEN

Dat is fiat ailten a~t:itre1tZijk woo: do taçi!:i.OndL
voor diegenen di~

itt do stai, i~ebbe’

,urfermtar tove fl,

~e .:aakt .aar eon kortor board ~n

natuurlijk ook vuar do spoodfreaks. Zij kumnen bij hardo wind nano harte—
DEEL 1:

‘SET VEERSE IIEZR

lust been en weer scheuren sender afgeremd to worden door de golven.
Ret Veerse Hoer heeft oak veel te bied:n wanneer je graa; tochten maakt.

Ret Veerso Hoer slingert als een lang blauw lint tuss enNoord—Bevela~~,

Dc langgerekte slingerende vorm en do eilandjes maken bet mogelijk

Walaheren en Zuid—beveland door. In 1961 aan de Noordzeezijde afgesloten

zeer leuke,boeionde maar vaak aok aware toahten te maken. Tijdens zo’n

on

door de Veerse Gatdam en aan de Oostersaheldezijde door de Zandkreekdam,

toaht krijg je net alle koersen te maken t.o.v. de wind en de hoogte van

met daarin een sluis om de doorvaart mogelijk te maken. Ret totale opper—

de galven varieert van plaats tot plaats. Onderweg

vlak bedraagt zon 2100 heotares terwijl Ret meer op Ret breedste punt

zoekje brengen aan Veere of even uitrusten op een onbewoand eiland.

slechts 1,5 km meet.

De liefhebbers van Ret ruigere verk kunnen vanaf de Veerse Gatdam op de

kun je nog een be—

Uoordzee varen,waar drie zandbanken voor een redelijke branding zorgen.
Oastersahelde

Wees er echter zeker van dat je uitrusting in orde is en ga nooit sander

Noordzee

pak,zwemvest en mast—plank verbinding het water op. Verder noet je uit—
kijken dat je niet to dioht in de buurt komt van de drie kilometer verderap
gelegen storavloodkering want de straming kan daar verradelijk hard zijn.
De dam is matuurlijk gaed bereikbaar per autqmaar ik kan je aanraden on
er eons naar toe te surfen,het hele zaakje aver de dam te tillen en dan
verder to surfen op de Noordzee. Dat is een leuke ervari’g en bet bespaart
je h~t gehaanes vat bet op-en afladen van de planken.
Aan bet Veerse Neer liggen drie campings,waarvan ‘de Schotsman’ denk ik

Scheiphoek

Walaheren

wel de bekendste is. Deze camping is met de surfsport meegegroeid en
Zuid—Beveland

trekt voarnamelijk surfer_Ac aanpeerders,die in do somer de camping op
een soort Rinwa in do openluaht deem lijken. Bij ‘de Schoteman’ bevindt
zinh tevens de plankzeil akademie van Bep(pie) Thijs.

tWitte Raaf’

Voar do dagjessurfers zijn or voldaende andere surfstekken. Vanaf ~

+

5km

Vooral voor de surfers van bet eerste uur zijn bet Veerse Hoer en surfen
onlosmakslijk met elkaar verbonden. In de tijd dat er enkel nag op wind—
surfers en windgliders word gevarem kreeg Ret meer bekendheid als hot
thuiswater van Derk en Bep(pie) Thijs,onze eerste wereldkarspioenen, en
als bet water waar ieder najaar de speedtrials werden gehouden. Net de
opkosst yam bet brar.dingsurfen verdween dese aandacht eahter naar surf—
stekken nan do kust,zoals Scheveningen en Zandvoott. Dat bet Veerse Neer
desalniettemin een geliefde surfstek is ~ebleven,wordtaangetoond door
het enorne aantal surfers dat iedere zoner opnieuw bet water bevolkt.
Door de ligging aan do kust en de langgerekte vorm heeft hot Veerse Neer
voor so ongeveor ieder type surfor iets te bieden. De geringe breedte
is er do oorsaak van dat de doiven weinig kans krijgen zich te ontwikkelen.

18

Sahotsman’ tat bijna aan do darn

bert een orachtige graenstrook,ranaf

waar jeje plank te water kunt laten. Verder is er natuurlijk de dam en
oak bij Kamperland,Kottgene,de Schelphoek en de Piet bevinden ziab goede
surfstekken.
Het water in bet Veerse Hoer is bijzonder sahoam en helder. Zc holder
zelfs dat je je in een tropisahe omgeving waant,waaneer je tijdens bet
surfen naar beneden kijkemd de zandbodern onder je door ziet sahieten. He
temperatuur yam bet water bedraagt im de zoner gemiddeld 19
de wimdkracht 3

a

a

20 graden en

4 beaufort. Vaor de wat hardere wind zul je jim Ret vaor—

of najaar maeten komen. In de zamer zijm er zeker wel dagem met 5

a

6 beau—

fort maar dat sal beperkt blijven tot gemiddeld son Wee dagen in do week.
Daar staat tegenover dat je de avenge vijf dagen verzekerd bent van. zonnig
en voaral droog woer. Want dat is oem feit,’s zomars vait or gemiddold
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hat strand geen sleolit idee,naar ook stadjee als Veere,Niddelbur~ en Zierik—
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XIs niaunc lid van weth maekte i< op 10 en 19 oktaber nun
tweeds surrusekend mae. Ditmoal werd am boerderij met de katten
in ~1onnickendae onveulig gemaakt door 16 Wethanan.
Op vrujdagevond vertrok~en we net vier auto’s en ne een file
en can sighteeeing—tout door Ansterdee <women we rond midder—
nacht op de pleats van bestenming man, wear meteen de <mabel
werd eangemea~t.
Dc valgende ochtend arriveerden Ruud, Pleerten en Coen zodat
we compleet waren en near bet water en de wind kanden vertrekken.
Er stand een aetige wind, 3
Seeufart, sen echt uindglider—
weertie due en oedot up oak voor de “OPE~” lU KeepioenschaPpen
uaren gekornan, werden Er twee menches geusren op de driehoeks—
bean wearuit 6 finalieten te voorschijn kwanen.
In de finale versloe~ Ruud el zijn concurrenten op overtuigen—
de wijze en behealde zo de felbegeerde lU Surf Championship
Sokeel.
loan we weer in de boerderij <semen zorgde iend’j voor een stevi3e
nanltijd, rijst eet Piles, daerbij geho~pen donr enkele surf—
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ten,is een bazoek aan de stormvloedkering in de Oostersahelde. Je cult

Cp bet Jaurnaal hoorden we dat hat zondeg flink zOu gaan blazen,
dus je beslaten na bet zien van de nnrbtNl~ ‘uroeg” ne’r bed
ta gaan so de volgende deg toprit te zijn.
Zoels beloofd door bet K.i.fl.I. hat de wind hat nint afwatsn
en ondenks de <au weren we van 12 tot 4 our op bet ‘jatar.
Rabbert kon eindelijk zijn self_made_custom probaran en hij
slaagde Cr zeUs in on, enige tucking—duck—jibes te vertonen.
Rand half 5 pakten we onze pullen en gingen near de fritas—zeok
wear wa anze honger stilden.
Oadat da Opel diese~ van Rein nag peer op 3 van de 4 cilindere
reed werd eerst nag de hulp van de bJegenwecht ingeroeoen al—
varene we floe seer voldean weer neor onze qeliefde IL! stad
terugreden, en dat in de strom ends regen.

z

.
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U.F

hujkheden oe de dac door to bren≤en. Sohi~ do zon dan is men oezoekje aan

see zijn de maeite van bet ‘~ezoeken waard. En wat je raker niet aag

-
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—Bas driftig op zoek is naar bet singeltje
I’ll never drink again’
van Alexander Curly.
—er wordt beweerd dat de rneeste leden een ondiepe waterstart doen,
omdat ze de kracht missen om op een normale wijze het zeil uit bet wa
ter te trekken of diep te waterstarten, Meer trainen dus.
—dat de vrouwencoriedssje nog door wil blijven werken omdat zij ‘de
vruchten van haar voorbereidend werk wil plukken’. Verboden vruchten?
—dat Roel zich hier nu snel heeft ingekocht en alleen zijn kapsel nog
even ITloet aanpassen.
—dat Theo al een half ‘vrouwencorps’ oft Rotterdam aan WETH beef t aan—
geboden. Bit is bet betere werk!
—maar dat al bet werk helaas toch voor niets is daar het bij ‘fase 4’
toch foutloopt gezien de ‘vrouwshuwheid’ van WETU.
—laatste nieuws van bet materialenkez-khof: een MAST.
Is getekend, uitvaarder Maarten.
—een maand na bet lustrumweekend degenen die gereden hebbea flog steeds
geen vergoeding gehad hebben. Er gaan geruchten dat met een natte
vinger geschatte bedragen op rekeningen overgemaakt zullen worden.
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JR frunren

ezen w?.t uerc 3 ties z n..~u net surtr

soizoen b:~na uoarbi is, lflkt net s.

~n qesr.ni-.te

tflj no ze oak eons wit

to unoren
Hot beotuor heoft b9 twos uitzendbursau’s (ABA en ~eti~erk-) qewraaqd near
do mogelfl~heden vaor grsepswerL
BIJ ABA hobben to eon syeteeo uaarblj Jo men hat begin van do week kunt ap—
ar.nr~vGn op wel’xe dag( en) Jo wilt werken.Di000ne die dat daen warden ale
eerste gebold.Het aanbnd van ZS~ was; vie ‘Jeth—leden als aerate co to bel—
Ian voor proepewerk.
~et.jrk

iii ala

Zr

oen~r r’~ei veer s’n

p ,secn van Weth later

r~sc ha ran r3~ San nfl cent a’

eten.Dia ret it dar voar do nadige personen.

5eide uitzandbureau’a wilIer, eehter oat do ,ansen die vuor to werken

zich esrat inschriivon (kestentoos).!

wil daaram graaq

satan vie bereid

is rich in to sehrflven.Bel nfl even zjdat ik ken zion of or genceg arirno
is.

flog ever eon past opmer~ingcn; ‘~.et is do bedaeli.q dat is do heirt van
Jo Ln.r,nston dan Lieth atst.,at.~at is nivt do bodoeling datje weken veer
iorb uo~t den ccg is at heal rn,oi.Eb~i ~erniddold Wet~ 110 tat ca.~’6O,—
p’s dag vordier.en.Als do ,eift var, alto loden den dog zoo werken levert
dat jetis a]. zo’n f7Efl,— op.

age, vm WauaJ erie
two I4E001 ~ ~iejZ J
S4~JP Pa. ~4u ~a~q—
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HeaD
Jer000 Bookeiiaann
Too rid Boomen
steno Bouwoac
Antoine van Bree
Robert ‘an Deursen
Edith van 013k
Zephyr Uroog
Anita van Drunen
henri Duysters
Rued Lrckens
taco Goodswaard
Cock do Groot
gob do Groot
Roel hoff
Theo Ruizenge
Rob 1(011
Coca Konings
Paul Koopuan
Coos de Lange
Maarten Luykx
uirkjao 1.uykx
Ed Konchen
Lila Kureau
Marc Nederkoorn
Rand van Hoorden
Leon Peters
ert Jan Poet
Bert Ritter
Wia van Roo~ae1aar
liens ttooynaos
Thija Ruland
dana Schepean
Frans Schoren
I.eon Spreokels
Atbercus V. Stroe
Baa Tiamer
Rein Tourney
Rein v. Yeldlioven
Ledger v. Yilsteren
Leon Vinken
Gert Visaer
Marc Yes
Rein de Yriea
Jacco Wiersea
Hichiel van Wijck
Willen Jan Wirba en
Sandra Zuidema
Cees v. led
*

—

t

—

bi.
don

—
—

Rein Vos

Adres
Yerwerstraat 117
Kerkatraat 18
W. de teijgerstr. 4
Schutaboom i7
Reezerweg 256 1
Koefkesatraat 47
Yrcdeiaan 40
Bellinistraat 6
Disteietr. 27
Belliniser.
Aaeteljaao 6
Boscbdijk 343
Boechdijk 337
Sayercind 5
3cr. Soechin. 231
Bosheide 69
Allersna 147
Eikendroef 15
Willemstr. 97
Gestelsestr. 156
Cestelseatr. 95
Catharicaetr. 48
Bescerdplein 3
Verweretr. 139 T
Wilgenhorat 55
Sjbeliuelaan 15
Boutenstaan 24—8
Con Coenderslaan 13
Steenbeek 96
Tb a Kenptslaan 82
Boutenslaan 24
Gestelsestraac 75
St. Fhilonenastr.13
Wilgenroosstr. 6
Sibeliuslean 53
Schweitterlaan 13
Do So cbgravest 55
Belltnistr. 6
Aaisterweg 132e
Schii.lerstr. 136
Itrwisscraat 132
Jan Steenlaan 15
Kauritsstr. 8
Anerikalaao 23
Keydaalweg 4
Laarstr.15
Aalsterweg 132e
Donnelstr. Se

Poetc.
5812 ER
5671 GP
SoIl JL
5801 OW
5611
1251
5653
5643
5653
5691
5621
5621

ssoz

5642
6391
5655
6081
5616
5615
5615
5611
5014
5 12
2742
5654
5615
5623
3861
5643
5615
5615
5622
5 44
5654
5644
5503
5653
5615
5924
5612
5591
5616
5691
5616
5582
5612
5611

RL
GJ
GB
RY
GB
BE
3k
.1k
WV
AS
C
CD
KA
CC.
LK
LC
3D
dtl

EC
DO
CZ
CX
IS
U
NY
CX
US
CC
CR
Cl
OK
SC
GB
Cl
CS
CM
All
Ak
KA
SY
HI.
CJ
CJ

Plans Tel.
ELIY
439934
Nuenen 040—831285 0
LilY
444696
Yenray 04780—10109
tRY
04902—13785 0
KEY
119197
Laren 02153—11977 don.
hRV
524842 don.
ERY
115854 0
ERY
524842 *
Son
04990—73228 *
LIlY
439531 0
MIY
454479 *
Ycidhioven
535417 0
EHV
817613 0
Landgraaf 045—32i612 bI.
LIlY
520671
0
ilaeleo 04759—3909
LilY
523761 0 +
ER’!
520821 •
tHY
51735
flY
431721 0
Tiiburg
E1IV
452932 *
Waddinxveen 01828—19130
flY
528486
ER’!
111851 0
8KV
454748 •
Nykerk 03494—53594 0 •
LIlY
115829
flY
515881
0
LIlY
522728
tRY
442173 0
8EV
120341
KEY
518372
8KV
117582 • t
Veldhoven
537202
flY
524842 don.
BBV
118101 * +
Veolo — Blerick
bi.
8EV
Hone
04907—1837 0
8KV
435988 * +
Son
04990—71138 don.
ShIV
520394 0 +
Waaire 04904—16928 * +
LIlY
118101
flY

e.g eon plank meenemen onder bepaalde v o
nag met de aanhanger rijden
bijronder lid
donsceur
Cetadestrant 7

57

1966

en

n

Jarig
30 9
24—12
7— 7
26—10
25
151I
2— 7
8— 2
14— 9
$_ 3
24— 3
29—1
25—10
28— 5
3— 4
20— 3
26—11
14— 9
1
I
28— 9
7— 9
12—11
8— 2
19— 1
26— a
2112
23— 7
28— 9
2— 3
5_ 1
2 4
12—12
3— 6
10L2
25—10
27— 1
14— 2
3—12
24— 3
25—10
j5 I
10— 5
22—11
%

8 8
181
4 7

