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Hoi lezers,
Wegens ontwenningsverscbijnselen van de typist staat de
bladzijde flu al stijf van do tipp—ez. Doaros staan er oak
geen tiepfauten meer in.
Het is flog steeds te koud geweest on de stoute (ourt)achoenen
veer aan te trekken, tenrilnate bier in Nederland
Wat vinden juflie in dit blaadje t Eon versiag Van dc bowling—

0

‘p

avond door erie D,L. (ia dit D~ L. ?). Verder geen verslag
van de fondue avond bIj Theo, barrel die zeer geelaagd was.
Do beura in D~saoldorf word oak good bezooht. Ret was Cr wel
schandalig duur

(a

Mark voor een kopje koffie). Ret nieuwe ‘klapzeil’

waax~ee je Irunt zeilvliegen was er oak.
Verder is nag to lezon dat orize nieuwe plank (Bic hard—rock)
door dooping nag snefler zal zijn (of moet de surfer onder
de dope ?), en dat dit eeizoen door ten groot feest geopend
zal warden (uiteraard met een speech van de voorzitter).
do redactie
Rierblj wil ik Rob alvast bedanken voor zijn inzet voor bet
clubblad en voor zIJn wijze raa4~
noel

/

4

De redactie is ook weer gewijzigd. 1k wil Rein de Tries bedanken
voor bet werk dat hij heeft nrricbt gedurendo miJn afwezigheid.
Rob do Groat gaat Eindhoven verlaten en vertrekt daarom uit de

I

redaotio. Oak Rob wil ik bedanken voor de leuke sasnenwerking
tijdena de type, biij en plak avondjea. Roel Hoff die vorige
keer al aan bet redactie werk heeft geroken, zal zich flu dan
echt op bet gladde fla begeven. Welkom
trans

2

3

en wind) hebben ons doen besluiten doze activiteit vooriopig niet

Van de voorzitter

seer to orcaniseren. Misschien dat do NSf. do interesse voor hot
Zet de schaatsen maar in bet vet en haal plank en zeilen onder je
bed vandaan. Ret ourfseizoen gaat beginnenf
Terwiji “koning winter” z’n iaatste (lange) adem uitolaast zijn
de voorbereidingen in voile gang. Dc container en de WETH—SWETHERS
zijn in aantocht, de windgiiders krijgen een nieuw jasje, de trai
ler een opknapbeurt en natuurlijk is or een beleboel nieuw ma—
teriaai aangeschaft. Wat dacht je b.v. van de “Bic Hardrock’, is

wedstrijdsurfen, in wat voor vorm dan ook, weer eon beetje kan
aanwa.:keren. Is dit niet bet geval, dan zuiJen we een geheol an—
dere activiteit moeten organiseren waardoor de loden elkaar ook
naast do weekends regelmatig ontnoeten. Rob gaf in ziji artikel
in Sweths 4’.d (prima initiation) al enige sug~esties. 1k zou ook
graag van anderen willen horen hoe zij hierover donken.
Tot slot bob ik nog eon trieste inedodelinj betreffende do club—

it niet machtig mooi h~?

tent. Doze is helaas onherstolbaar oeschaaigd door muizon ter—
wijl nij stond opgeslagen in do loods. Bij doze roep 1k daaron
Long,.. 2.fl
Brooe,eflV~W
vo,u,r1rcF no
Gewd,e lkaalrR, kg
(sem.-compIearTrkg

4.

iddereen op am ui

t

to kijken naar eon tweodehaiias 6—persoons bun—

calo~.ten t.

Ime 0.
Een onwaarschijn].ijk and

wave/slalom board van 110 liter.

Z’n snelbeid beeft hij onlangs bewezen door bet snelbeidarecord
nor cerieboards, van de ‘Tiga Slalom”, tot op 12/100 knoop te
bnaderen.
Op “das boot” hebben we natuurlijk ook nog onige boodschapjes ge—
daan. Deze bestonden o.a. uit eon stormzeil, eon giek, een mast,
mastbeocbermers en een aantal vario—mastverlengers met quick—
release systeem. Do zeilen kunnen hierdoor voortaan met een aim—
pele handbowoging van plank gewisseid worden.
Alvorens bet soizoen echter geopond wordt en we van al dit moois
gebruik kunnen maken, zal bet oudo (lustrum) jaar afgesloten wor—
den met eon spettorend lustrumfeest. Komt alien:
Dit voorjaar staan or een viortal weekends op bet programma,waar—
onder de NSX. Over dit evenement en ook het ?Iestor lumtrumweekend,
helaao boide op de zelfde datuo, wordt je verderop in dit blaadje
nog uitgebreid keinformeerd. Naast de weekends zijn er

diver

se andere activiteiten zoals eon beginnorscursus, barbecue/fondue,
standje in bet auditorium, zwemrnen en ik zal ook do weekeiijkse
training op maandagavond nog maar eens noemen.
Wat je waarschijnlijk zult missen in dit rijtje, is do woensdag—
middagcompotitje. Do ervaringon van bet vorig jaar

(

weinig animo

5

PLANKUITLEEN EN CDNTAINE9

UnnQ\tn~
WflH—AGENDA

Zoals je elders in deze Swets waarschijnlijk al hebt qelezen beschik—
ken we sinds kort over eon container am ons meteriaal veilig op te

ma 30 art.
Wa 0 apr.

bergen. Fist is niot de bedoeling oe alto planken erin te legqen.
Alloen de tunboards met tviqen en extra stormzeilen kosen erin te
liggen, anders zou de container meteen

cm 20.30 u in bet sportcentrum.

Seizoenopening 16.00 uur bij de loads, met o.a. de
dooping van onze nieuwe BIG HARD ROCK.

11—20 apr.

al propvol z’jn. Bovendien

In dmze periode paaskasp yen ca.5 degen.Waarschiinlijk
gaan we near monnikendam.Ninimssl eon week van tevorsn

is gobleken dat de oude planken niet erg in de snaak vallen van de
heren inbrekers, en dus uril risicoloos in de loads kunnen blttven

ALV

opgeven bij eec.
do 23 apr.

liggen. Het materiaal in do contdnor komt niet op slot te lioqsn,

Zwemsen in golfslsgbsd de Tongeireep cm 20.00 uur.
Deems stappen 7

je bebt dus als je men funboard wilt lenen slechts esn sleutmi van

2—3 ieei

do deur nodig, ~ie je Lunt halen bil Gas of Cees(hieraan ziin sen peer

g—io mei

Surfinstruttie deg/weekond voor beginners.

voorwearden voroondsn).

16—17 ssi

NSK—windsurfen(inforsatie NJ 1mco)/°—~

Omdat we steeds moor funboar’s en tuigen hebben bli~kt het voor loden

Weekend (by. BrouwersdemL

rt weekend

(inforsatie bij Case).

die niet zo veak surfen Sons eon problees Os silo onderdelen van ean

do 21 mei

Berbeque/fondue, afbankeliJk van het weer.

plank bil elkaar te zoeken. 1k wil proberen dit to vereenvotltligen

28—31 mci

Hemsivasrtweekend (waersehijnlijk rionnikmndee).

door codering van de onderdelen. Hoe dit precies gaat gebeuren weet
ik nog niet, mae, dat kriiq je nag wel te horen sic je Ben nlank bent.
Jincgliders kun ja ncg steeds via het sprrtCentrum lenenop vertoon
van lidmaatschloskaert) on erase op de Karpendonkseplas to surfen.

Opm: Netuurlijk is hot oak mogslijk Zn steam men dagje tussendoor
te geen surfsn. Gel els je zin hebt gewoon Ben pear andere,
loden op. Als Jo oak near andere WETH ektiviteiten kant

1k hoop(en verwacht) dat dit, dit beter zal verlopen dan yang jeer
toen het door do inbrakefl

nogal eons misliep met ds sleutels en sb—

/

west je snel gsnoeq wis de schte fanatiskelingen ~

UDOR INLICHTINGCN EN AANrIELDINGEN: BEL GAS DF ROBERT.

I

ten.
GAS

P.S. Als Br jets niet duidelilk is of je wilt seer informatis over
hot uitlenen van Ben plank, kun je ml) elti’d bellen.

ZWOC Wedstriidkalender
11—12 april
25—25 april

Nationeal trainingeweekend
Seleotie Course do 1’Earopo
NSKT LoefbUter

2— 3 mci
99—10 mci
16—17 mci
23—24 mci
7— 8 jmd

Teaazeiltoernooi Daroo
Lustrum weekend
NSK surfen
?ca.zeilwedstrtjd Orionis

13—14 juni (organieator gezooht)
Teaazeiltoernooi Blauwe Schuit 3— 4 october
Lendelijk Surfweckend

Thlichtingen over zeilevenementen bU Coos (523767),
Van de overige evenementen weet bet beetuur acer.

7
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Verbonden Nederlandse Studen ten Zeilverenigingen
NESTOR

WAT 15 NESTOR ?

Do Vorbondon Nederlandso Studonton Zoilvoroniging NCSTOR is in 1967
ontstaan .sit do Ntdorlandse Stodenton ~oamzoi1 Oflganisatie en do Vor—
eniging van studenton teamzoilors.
Hot bestuur bostoat oit 4 vrijoilllgers van do aangesloten voronigingen
on rouleort ondor de vorschillondo studontonvorenigingon, in ons land.
Par aktobor 1985 zetelt Nestor in titrecht. Hot bostuor wordt govored
door leden van do studontonvereniging U.S. Histos.
Nostor is oen voreniging met, in oorsto instantie, ala dool hot con
tact tussen do aangesloton stodonton zoil on plankzeiivorenigingon, to
ondorhoudon on to vorboteran on hen naar buitan to vertegenwoordigen.
Nostar hoeft due met ailo landoiijko activiteiton van studonton plank/
zoiivoronigingon to makon on is niet eileen goricht op hot tewazeilen.

mat zijn do activitoiton van Neator
Cr cordon minimaai 2 algoineno loden vorgaderingon per joar gehoudon.
Some wordt or aan Sen A.L. if. non zon. thema—nuond gokoppold of wordt or
eon aporto thema—avond bologd. Hot argelopen Jaar hobben we hot gehad
over instructiozoilen en morton. Hot ging hierbij am hot uiteisselen van
orvaringen, ideéon on hot oaken van concrete afapraken.
Op 29 janueri 1987 zal zeozoilon hot thema ziJn.
—

Hot mododolingon blad “Do Soiniamp” koet 1 keer per 2 maanden uit. Hier—
in wordt informatio uitgewimseld tussen de verschillendo verenigingen en
Nostor. ( o.a. verslagon van da A.L.V./ thema— avond, adrossonliJat van
bostuuraloden en correspondontioadreason, wodstrijdkalander voor plank en
zoiitoornooion act.)
Do Soinlamp kun Jo vragon aan do secrotaris van Jou voroniging.
—

Hot organisoron van eon Nestor toamzoilcompotitia. Voor hot oitroikon
van do Nostor bekor ziJn minioaal 3 geldiga toornooien nodig.

—

Hot organiseren van eon toamzail—trainingsooekond. Zo’n ooekond biodt
o.a. do mogolijkhoid tot trainen voor vorenigingon dio niot ovor boten,
trainers of uaarwator boschikkon, am hot zoiiniveou op to pappon on niot
to. vergeten eon gozellighoidsactivitoit is.
—

Nectar ondorhoudt contacton met do N.S.5.5. (Nedorlandso studonton sport
stichting) mat naoo ovor do N.5.K. toamzeilon on piankzoilon.

—

Vordor bezookt Nestor rogeloatig A.L.~. van zijn aengoalutHl. veronigingbn
en hooft voel toleronisch contact met desbetroffondo voronigingon voor
tuasontijdso uitioissoling van info.
—

Aangozion Nostor eon landeliJk orgaan is en wiJ indirect met do loden van
do aangoslotan voronigingon to oaken hobbon is hot moos nooiliJk die loden
bij hot Nestor gobeuron to botrokkon. loch hobbon we zokor in vorbend oot
ons 20 )arig bostaan aenk000nd zoiiaoizoon eon bootjo rospons nodig 00 si
die plannon die oo voor hot komond Jaar hebbon oak uit to kunnon vooron.
Heb Jo vragon of suggostios, don kun Jo ons altiJd bollon.

0
Bnte zeilsters/nrs.

Wagoningen. 28—2—1967

7.oals jullie in hot laatsto nummer van de Seinlaop hebben kunnen
lezen bestoat NESTOR dit jour twintig jnar. Dit lustrum wordt govierd
met
een feestweekond. Ce lustrumcommissie wit jutlie vereniging
hierbij uitnodigen your dit weekend. Het weekend wordt gohouden op 16
en 17 not a.s.
in Dalk(Fr.). In hot weekend yak Cr overdag gezeild,
en g~frannnd k,,,,n~nwnrden. Comma ka,i er t t iii de late
uurtjes ge.feemt cordon.
We hebben de beschtkking flyer eon uttetokendo acconodatie. namelijk
yet lachoot ‘Op Iliepanne”, net plants vnnr ruin 15 persnn€’iI. lint
weekend becint ,p vrijdngavnnd 15 mel en duurt tot zondagnvond 17 m”,.
Het programme ziet Pr ala volgt ott; twoc aktiviteiten nenen cnn hole
dog in beslag. naneiijk pen kanotocht en ccii tocht met Vaiken.
Daarnaast zijn Cr vijf mogeiijkheden on eon halve dog moe te vol ion,
te weten zellen not Valkon of Sterns, kanoen,
morton en vlotten
bouwen. Op vrijdagavond ken or voor de aktlviteiten ingeschreven
cordon.
Hot weekend komt 11.65,— per permoon en eton, slapen en bootgobruik
zljn hierbij inbogropont drank is dus exelumief). Hot inschrijfgmid
bedraagt F1.lS,— p.p. te betalon door to storten op girorekentngnuomer
1990483
t.n.v. V.N.S.Z. NESTOR to litrocht onder vermolding van
“inschrijfgeld lustrunweekend”. Do lnschrtJving is pam definitiet aim
hot inschrijf’formukier en hot inschrijfgeld in ons bent zljn. Do
uitermte inmchrijtdatum is 21 maart nanstoando. Do rest van bet bedrag
oftowel Fk.50,—, moot voor I sot aanstaande bijgoschrevon ztjn op de
rekening von do lustrumcomoissie. dit nummier zak ter ziJner tijd
doorgegeven cordon. Ter zijner tiJd zulien do deelnonere verdere
biJzonderhedon ontrent het iumtrumweokend. zoals eon routebemchrijving
en bet progrosrfoa, toogestourd krljgon.
We willen de deolneners crop wiJzen dat or in gevai or schado
gevoron wordt Cr eon elgen risico van F1.15O,— per geval geldt. Cit
eigen rioico zal door de voroorzakor van do mchmde zelf botanld nooton
cordon. Schado moot dtrekt goneld wordon biJ do organieatio. Gobeurdt
dit niet dan zal do organisatio genoodzaakt zijn de kosten von het
eigen risico hoofdeliJk on to miaan over allo doelnemors.
Kochten er nog vragen of opmerkingon zijn ontront do inschrijving
neen dan kontakt op net: Joke Hoogenboom
of Narjolein Voldhuizen
Gerdesstmaat 33
Lange Nieuwstramt 6
6701 AB Wageningen
3512 P11 Utrecht
tel: 08370— 18005
tel: 030— 321609

Comm. aigoooon bolang.
Liliano Plouoen
TJibbo Booms
liarJoioin Voldhuizon

—
—
—
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—
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Not zeilerflgrnet€n,
do iustruncorsmissio.

115K windsurfenJ lesSor 1u~t.~uaweehe~dJ_w1ePaCJ!eLsfisp;.

wanneec je dit leest, do uiterste inschrijfdatum (21 maart) reeds
gepasseord. Nectar hoeft echter pas op 1 april defmnitief de accom—

0. kans is groot dat er in mci, na eon onderbrekinj van dna jaar,

modatie te bespreken. Duo wanneer je snel reageert kun je je nog

eindelijk weer een ottici~le NSK windsurfen sal plaatsvinden. 0.

inschrijvfln. ~iervoor kun je terecht bij Cees (523767).

organisatie is, zoals jullie welllcnt weten, in handen van een
Weth—commissie bestaande uit lUrk—jan, Hem

Vos en imco. De voor—

bereidir.gen verlopen voorspoedig.

Be koelc is nag niet op

Er is nog oem derde mogelijkheid on bet

weekend van 16/17 mci op ceo sportieve wijze door to brengen. Dc
Dc wedstrijden, waaraan zowel WO als HBO studenten kunr.er. deal—
nemen, worden gevaren op 16 en 17 mci. Plaats van handeling is bet
Eic—;estcentrun aan bet Veers. Ileer nabi~ Arnemuiden. Dc opzet van
bet kampie~nschap is geheel nieuw. Er wordt voor bet eindklassenent
niet meer alleen gevaren op de olympische driehoeksbaan. Op het
progra~ma staan o.a. 00k course racing, slalom en ranch. surfen.
tieuw is verder bet feit dat er niet op eigen materiaal maar op.
door Die Sport, beschikbaar gestelde planken sal warden gevaren.
Dit sullen een twmntigtal allroundbaards en eon achttal funboards

kans bestaat ni. ctat cinder dan veertig deelnemers zich inschrijven
voar deNSK. In dat geval zijn er nog slaapplaatsen over voor Weth—
laden die eon weekendje lekker vrij willen surfen op bet Veerse near.
Als rijder.s eon gevoan Weth—weekend dus. Bovendien kun je do wed—
strijden van dichtbij noemaken. De kosten bedragen angeveer f45,=.
5. inschrijving voor dit alternatief verloopt via inca (04990—17225).
Oak hiervoor is ecu snelle inschrijvinggewenst. Hoe eerder je je
aanneldt des to grater de kans dat je mee han.

zija. Daarnaast bestaat er n~ de mogelijkheid am tucson de wed—
strijden door ander Bic—materiaal naar hartelust uit te testen.

de NSK—cornmissie.

On zaterdagochtend op tijd te kunnen beginnen worden de dee~nemers
al op vrijdagavond in Zeeland verwacht. Er wordt overnacht op cam
ping ‘dc Witte Raaf” in zwerfhutten of chalets. Bet inschrijfgeld
bedraagt 15O,= inclusief twee overnachtingen, ontbijt, lunch en
d4nmaal avondeten. Voor deelnemers uit Eir.dhoven wordt een gedeel—
te van dit inschrijfgeld door de ESSF betaald. Inschrijving is no—
gelijk tot 22 april via de plaatselijke studenten sportraad. I.v.m.
het boeken van de overnachtingsaccommodatie en de geringe deelne—
merscapaciteit raàen wij iedereen aan zich so snel mogelijk in te
schrijven. Heb
NSK—commissie

3.

nog vragen? Eel dan even 44n van de leden van de

Jag’s

op.

Het wwekend van 16/17 mci heeft seer te bieden dan alleen de NSk
windsurfen. Ca je liever zeilen, maar ook surfen is mthgelijk, dan
moet je absoluut naar Bals (Fr.) gaan want daar vmndt bet Nestor
lustrurnweekend plaats. Neer informatie hierover kun je lezen in de
brief die op do volgendo pagmna staat afgedrukt. ~aarschijnlijk is,

1’

1,

-

r

KOOK J1J OF KOOK 1K.

veerse meer—arnemuiden
16,17 mei 199’?
Tnschrijving vio plootseli;k
studenten sDortcentrum.

-i

Soms doe Je b1~ ccii (studenten)vereniglng. die van bet borrelen een dod
heeft gemaakt, ti~dens het nastreven van dat dod, toch nog goede ideeën op. Dc
meeste konstruktieve ingevingen ontstaan trouwen, M) ccii gezellig samenzi)n
met enige ailcoholische versnaperlngen, denk 1k. Maar, kortom, er werd ge—o.h.d
over de probiemen van bet “lekker” koken voor grotere groepen. Veel studenten
bebben wel es gekookt voor meer dan ccii mens of zes, seven, vaak ook nog onder
primitieve omstandigheden, met te welnig gaspitten of pannen. Dus was alias bet
besluit genomen om bestaande kunde over (bljna) eenpansmsaltijden maar op
papier te laten neerdalen.
Non ben 1k ook nog lid van een andere kiup, waarmee 1k wet eens op pad ga.
Deze clup geeft een klupbiad uit, waarbi) eefl gebrek tan kopy struktureei is.
Ailes met alles kombinerend heb 1k onze redaktie opgebeld met bet voorstet ccii
receptenrubriek te starten. Tn ledere SWETHS moet voorlopig een recept
verschi~nen, dat:
—
redell)k makkeli)k Ic maken is,
—
maar ook uit te bereiden is tot lets heel speclaais en lekkers 7, hoop 1k.
—
een kielne kans geeft op mislukklng.
met welnig hulpmiddeien Ic maken Is.
—
mlsschien wet wat meer werk host.
—
waarvoor iedereen idee’én mag Inleveren.
—
Ic eten lsvoor 4 personen.
—
flog veel Initlatlef laat aan de kokikin). ens.
Den keep’: HONGAARSE ZUURKOOL.
Nodig:
—
500 gr. zuurkool
—
600 gr. zllvervliesrijst
—
(veTs) spek, event, met rookworst
—
2 aS rode paprikas
luien
—
paprilcapoeder
—
(peper) en (room)

Georgoniseerd door
Eindhovense Studenten Windsurt Ieren’gi.ng Wetl-’ Inlichtinqen: Irnco Goudswaord (04990- 73220).

—
—
—
—
-

ham
appels
rozijnen
knoftook
droge witte wi~n
kruidnagelen
)eneverbessen

Spek in blok)es snl)den en bakken, de iaatste 2 of 3 mlnuten met paprikapoeder
bestrooten (verbrandt mel). RUst droogi koken. Tn een beetje spekvet de
gesnlpperde ulen bakken. Uitgelekte zuurkool opwarmen, samen met de
gesnipperde paprika’s en wat spekvet (en worst). Als tiles klan is moet bet
gerecbt eigenlljk In lagen opgebouwd In een ovenschaal in de oven, maar ailes
door elkaar mengen is ook goed, maar dan moet het wel g~t4 beet sUn. VIak voor
bet opdienen de room erover scbenken en wat peper its je dat lekker vlndt.
Recbts bovenaan In het lj)st)e met benodigdheden staan wit toevoegingen, die
bet nog? lekkerder maken. In de wfln de zuurkool ongeveer even lang koken als
de ri~st, samen met de kruidnagelen en de Jeneverbessen.
Alt iemand flog andere lekkere toevoegingen uitvindt, dan boor 1k dat graag I
Bet Se.

1SIC Sport
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J. F. Kennedylaafl 3 I 5612 AB Eindhoven
TeleWon boven bar

If

040.440635
040 473905

benedenbar
administratle 040.431944
040-443800

de

teleurstellende

sportweek (geen enkele finale) en

de

biina—

Elndhoven/NiJmegen 87/03/01
degradatie

KErN BOWL IWSA4JOND

van het zaalvoetbalteam oak op bowlinggebied Weth

van

geen betekenis meer is
Op

20 januari ii.

bezocht men aantal Wethleden bet

Eindhovense
D.L. (naam en adres bij redactie bekend)

bowlingcentrum met in hun achterhoofd bet idee de baan—records wet
eans even te verbeteren. Op baan 9,

10 en 11

(met records achterin

do tweehonderd over tien worpen) begonnen zij,
die

dominoluities,

can

Hun Impossible

nag fanatieker dan

Mission.

Zie

bier

P.S.

Misschien

dat de voigende keer Cr een aantai

nietiwe

ziJn die Weth weer can de top willen helpen. Komt alien!

Hun

resul taten:
Naam

Aantal worpen

Strikes

20
18
20
16
18
20
20
20
20
20
20
18
18

2
5
4
5
4
3
2
2
1
2
3
3
3

Bas
Dirkian
Frans
Henri
Imco
Jacco
Maarten
Nedermarc
Rein
Robert
Roel
Ruud
Thea

Spares
6
0
3
3
5
0
7
7
S
1
4
1
3

Totaal

Bemiddeld

221
189
217
243
220
143
229
203
192
158
231
158
189

Sportweek

11.05
10.50
10.05
13.50
12.22
07.15
11.45
10.15
09.60
07.90
11.55
08.78
10.50

De sportweek leerde ons opnieuw wat voor onbekend talent we
in onze gelederen hebben. Van ballengooisters tot de drie
inusketiers, bet is teveel on op
te
noemen.
Enkele
hoogtepunten waren het doorkonen near de volgende ronde door
het winnen van een poule,
zoals er bij hockey ,sguash,
tafeltennis en volleybal gebeurde. Maar bovendien was er
sprake van een niet te onderschatten spelvreugde bij
alle
deelnemers.
Er was duidelijk een opgaande lijn in de
sportprestaties te constateren vergeleken met vorig jaar.
Dit komt omdat ,hoewel de trainingen niet zo goed bezocht
worden, er wel veel gesport wordt binnen WETS,
zoals bet
zaalvoetbal of bet squashen wat door veel leden beoefend
wordt.

(NB.
Gemiddeiden kunnen boven de tien uitkomen omdat bij strikes
en spares de hele reep.
halve volgende warp dubbel geteid wordt.)
Ga

nou niet kijken wie er bet slechtst was,

want dat heb

1k

at

gedaan en bovendien weet je niet onder wat voor omstandigheden men
daar aan het spelen was (ais je begrljpt wat ik bedoel).
wel tilt bovenstaand iijstje Ran aflezen (je meet een

Wat

men

informatica—

student oak noait ci if erlijeten in handen geven: hiJ begint meteen
ailemaal tabelien met gemiddeiden te maken),
over

18/20

Is dat niemand

worpen gerekend) ook maar in de buurt

baanrecard (gemiddeid mlnstens 25.00).
lezer bet flog voigen’?)

komt

(zeUs

van

een

1k zal mijn betoog (Ran de

flu maar beëindigen met de ccnclusie dat

C.j.m. Konings

Trapezekoordjes (2).
Er waren eens twee trapezekoordjes in Rohel I
Oproep aan alle vermeende trapezekoordbezitters,
nisschien
hebt
gij
enige
touwtjes teveel minds het afgelopen
surfseizoen. Check nu al uw surfspullen, want hoe langer bet
duurt, des te pijnlijker wordt deze onplezierige situatie.
Melden met spoed!
Black belt coen fu.

IAn Cr niet lemand wat sleepkabel dampen op Allerema 147 7

fla

I-

leden

SURrENSLATIJN

Vraag jij Jezelf oak vol eons at, in nan geeprek met of luisterand

:Deqroog
De solar splat in, boo1. tons men dan q roots, ir,oa do 01

Mjwnp’

naar sen gesprek tusaen doorgewintorde tunboardspocialisten, vat al

tdL

Do odor sop! do plank U~dens do sproog zIa
Do ondou~aas van depbnkv.u~ Wrien ok speog ear doted
geteoid.
ten&urgennt,damkoykk’snasmpbatwduealulg4.din
• — houizoolaj slit bean hot sate haagoo. Ho! ffd,aam hangl in
eaUlaofngoodesdopiant
Foe hofo spmngwwitt do ptok boron do sarlarhesgi adorn.,!

die vaktereen nu oigenlijk precies betekenan ? 1k in elk genial wel.

En voor hot genial dat ik ooit in de branding met ran klein plankje
UPM1Q

uorzeiit reek en mijn gestuntel aan vrienden vii doen voorkoman ala
haogstaand funboard manaevreren, in zan geval doet ft gaed do beschik—

•

king te hobben over enige van doze valotormen. Gebruik zo in in con—

,L~eide dem•

vorsatie met (surt)—vriondjes oct mate, maar cot zo’n avortuigings—

.Ho&rØon tarp’

kracht alsot Ja do manaevre zeif hobt uitgevandan en tat in do per—
fectie beheorst. Tegenovor leken kan hot goon kwaad met bravoure Jouws
surfprostatios uit do doeken to door,, achteloos atraoiend ant ondor—
staande ternen. Pea ochter O~ 013 or konners tussen Jouw aanhaordete
zijn. ZiJ hobben jouw gebral on opschopperij al gauw daor, vaoral als
nj oak nog lijfelijk aan hot water getuige

zijn gowesot van jouw

stunt— en vliegwerL Noigen nj ertoe tegenover anderen jauw surf—
prostatiea to relativoren tracht den doze ‘quasi—doskundigo’ onion

oWhUOdOsWcpL

Swforoeplankbed4ea
moan aprong os, dttst do do of
men
tosizomad slab tigt
ba,d rot’
S~&dj.andjdenseupoongeood&d&niaoi
not, $41 an’ be, lal ,lá gl. To nongolifoon me! en saho.
Ce ,band or wos~ sin boo ,aaawm san dint so kuodi~odd
bedns.M on b zoldoaser din de ,h&opnu tarp’.
Wind of ,tnaä~n err Doplank&asoe!dednd ste. In he! No onl,ads ‘omen ne dl
gto’
ann’. Wanosoor do onglar din aátastt load Ion hal node glob
• kreilmeOdowindmooo.n.
,Maidg~t?
.:Do surfer Ø~gi a’ dnaalo in do bob! A,eodtsefndrneiWw
oonaadlahenarp.kthsj4zdbowr. •.~
at daft woo do ad me
w,Wbnnko he! rot tégan do
wind in dote a oJat onde herd door.
,Ow& gtto boom laboom’ Ms .da& ~to’. Do roster paki do glob dot bard soor hard ores

apart to n000n. Inforn’eer bolangateliend of hij do niouwatesurf el
golozen heeft, of hij iaatst met die stare 00k ap hot water was, of

••mbgkkranmowesgohoeiio~

-

Hot jgan logon roe dot brekondo got op.’
Dep{aakdnaaftotgandewindison~frrgaalsoocdensntnbngs

•G~O tube oW/,lop Ion’
,C~teoKthelip’

hij ook al een fioxitoil onder z’n niauwsto 285 boerdje heeft handon
on vorgoot niot uit to leggen dat je die vaktormon eileen gebruikto

,Ce& tuoP.
rpl&taok’

on too to lichton want jouw pogingon ap hot water op zoudon mooton
Hjken en dat nog onig biJachavon veroist is voordat jo die manoovros

:Do plank dash trgo~ do wind in en do sorter dolt ardor hot rod

•

.

--

‘)%bltz~sa&

storiaon°, eindig Jo dat,” dan ken ik m’n nlouwste dubbal—conceve—

~laakoosalopndrdmen4aemdsamnhdrd
oworlepaictan.,
.
ba-i.,.;, ‘.
Cernh~~tmdefa4rdn41tmtzslnoo&4er
• pldtogondoDak44waot~doplaatowt
r
-,4.4on’dodo?rndothtdWr~.
.~Jfrf1doa~ .:nAr,r
-:
~Titaot,i ‘~t:Den*,$stzqopWguff&AJeotpJr~i.?~?s ~
14,
DohoEs*ade~ooonndegatnade.tak4r4rq~J~.
,,08the~,
gdMraoçi~ t’Ø~P~

hand_shapod_uit.a—low—volumo—180—zinkar uitproberen met hot high—
cut_doorgelatte—cut—awaywave-’fOiirlttylar—6.2 zoiltjo dat ik op do Boot
goedkoop —.sfl.hinet goedkaop— gekocht hob. Dan ken ik in do zomorvo—
kantlo al doze manoovroo porfect showen can do tlediterrsonnoé. Dear
is hot water tonminsto lakker ware; niet dat ik or vaak invol, hoot,
juist niet, zalfs bij windkracht zeven biijf ik op

n zinker nog op

do been, meat dat water is zo lekker warm nan Jo vaeton.
trau~ens, iaatat toon ik

.

.Wist Jo

.

The Windsurling Hawaii store is located in
KaiIua town, just a few minutes drive from
world famous Kailua Bay on the Island of
Oahu. Were Hawaii’s oldest, largest and most
complete windsurfing store. Hare you’ll find
everything you need for your windsurfing
vacation, from the latest in equipment and
boachwear, to windsurfing videos and instruc
tion books. Our friendly staff can help you
select the best equipment for your abilities,
and we’ll give you tips on the top windsurfing
spots. Store hours are from 9:00 am to 5:30
pm daily.

: Do p4mb dod logan do wind in. Donofor&ukllwnzoPnudthd
endnaitdeplast noosrmetdevoetaWumnendoplankgeaoeg
kl&hdouhdrofl.tordordoo,dowfr,d.’
: Doanfngoth44ovn~dwkupdoboogvaadepIsnkanda.1

tat in do porfectie behoerst. “Ging hot in do lente nu meat lekkar

-

wffidarfing hawaII

--

I.

~ozo,ofaphddttaninindoplank,wrptpt
:..OoW4baglv~o4me!dopJglolkinialoC ••,‘J4,

a, Hiar nindigon wij met luiateron

near onne hoofdfiguur, want hi4 is veer komplost loagoalagan en be—
gint veer grote vorhalon op to hangen.

Dan kooen nu do vaktermorl met

uitleg orbij, voel planer met hot aefonen erwan, jongens on moisjma,
on anthoudt: hoagaoed komt voor do val ~
156 C Hannakua Drive • Kallu., Hawaii 96734
(808) 281-3539 or Toll Free (800) 367-5845

Flaarten Luykx

Is

It weekendliJstJe:

Surtweekonds

Mu hot eurteeizoen voor do dour staat en we ongotwij told met WETH
woer web

keron op surt’weekend zuiben goon, leek hot miJ eon good

ides am, ale doorgowinterd weokendgangor enige nuttige tips noor
to schriJven waarvmn eenieder protiJt ken hebben. Doze hebben
voornaoelijk betrokking op mpuibon die Jo op eon weekend aloe kant
nemen on die vask, zaire door gerogoide weekendgangors, vorgeten
worden. ~‘hjn ervaring is dat ‘n lijstje von spulion die Jo see wilt

zakoec mst &koai4p a,

slaapzok Gç’)

matrasJe

lekenzak

trui

zaklantaarn

handdaoken

zonnebril

geld

woshandJe, kam~oI,,

scheerapporaat’’zaar~J bard, bestek

zeop, tendenboretel

dobbelstenen

bekorLxcmj~las

ondergoed

zwombroek

T—shirts,t_sJ1p,

sokken

Woth—sweater

gympios

lange brook

kenton

regonjock

pyJama

~

short ,been.nrn~es

n000n good helpt. Schrijt zo—N liJstjo van to voron en raadpleeg hot
bij hot inpakken. Jo boopt dan niet do kans in Jo nnnozolheid jets

weak vorgetan, moat heel handig zijn:

wozonliJks to vergeton en zondor linkersurtschoen, tendenborstoi

ondor neerzet moot Jo ale rjchtlijn boscl,ouwen. IndividLielo dingan

dikko trui&nto5u,s141h.! winterjae
tttdt t,\., ut. k,t
laarzen
kJeerhangors (vaor surtpok)

kunnen per persoon vorechillen, do eon heoft wel graag schono sok—

theodaeken

o.i.d. hat surtweekond to macten doorbrongen. Do zoken die ik hier—

ken,

‘n ender wear niet, do eon least groeg boekon,

plastic vuilniszokken

‘n andor neomt

hover spolletjos moo. Wet. dit laetst betreft, ohs Jo spellen hebt

Met a! doze spullen ~n Jo surfspuhien biJ Jo ken het surfweekond

schrooim don niet am zo op ‘n weekend ewe to nomen. Enige variatie

eigenlijk oh niet moor kapot, no allaon de wind nag

in speilen kan naoelijk goon kwaad, anders vervallen we zoals zo—

plozier en tot Zion, op do komondo surtweekands Yen Weth

‘

Veel

voak in keerton op blutpoker met pokeretenen. Hetzeltde gold voor
Maorten Luykx

muziekinstrumenten. Oak ondor gutters ziJn best muziksle mensen
zie o.s. roost) en eamen muziek oaken op ‘n surfweekend 1s avonds
bij do opbn heard is best goinig. En a Jo, wat dot hijstJe betreft.
Als Jo no athoop van hot weekend biJhoudt wat Jo avorbodig moe hOt
gesjouwd, krijg

Jo

na verboap von tijd men uitgobaleoceerd hiJstJo,

precies van toepassing op jouw kloed—,was—,eat—,poets— etc

—qodrag.

NB Do surtspullen heb ik in onderstaand lijstjo weggolaton. Die spre—
kon nl. m,i. year zich. Voor kboding o.d. is de hoeveelhoid oak voek
athankeliJk van do lengto van hot vorbliJt, do woorsgestoldheid (zoo.
‘mar of hertst?) en velljcht ten overvloede hot indiv,kloedgedrag.
Er zijn nl, oak eensen die Je altiJd in hetzelrdo T—shirt ziet

,

bij

wijze van aprekon. Voor otonspuilon geldt dot wet Jo ace moot n000n
voek arhangt van de plok wear ~o heengoan. Dp do one baorderij is
wol een komploto oitzet met borden on bestok en op do ondore niet.
Dok hot weer wordt vaak ondorschet. Aarzei nooit as op een weekend
eon warme trui en eon dikko(wiIter)Jae see to neoen, oak al is hot
lente~ Na hot sutton or biJ ‘n nachtwondoling ken zoiete namelijk
zeer good van pea komen. In eon apart kedertJe zet ik die zaken, die
blijkona mijo ervaring zsor handig ziJn oaor week door velen niet
worden meegonomen op surtwookend, oedet xc .t niot weten.

SURFvakantie~~de obank
Stel je eons voor, op vakantie op eon surfplank. Deze Zonler
heb 1k dit echter gezien: Twee jongens met ieder twee
surfplanken, waarbij de tweede surfplank gesleept wordt en
aim pakezel gebruikt wordt. Ailes moet dus waterdicht
verpakt worden. Bet lijkt het ons wel leuk om zo’n trektocht
zeif
te
houden,
al
is
hot maar eon paar dagen.
Geinterresseerden, die denkon in do zomervakantie hiervoor
tijd te hebben, kunnen contact opnemen met C. Konings,
zodat we iets kunnen arganiseren.
surfing, surfing,windsurfing,
surfing, surfing,windsurfing,
w—i—n-d—s-u—r—f,
fun fun fun, everybody has fun.
21
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Op wintersport: windsurfing in Hawaii.
Vanuit Vancouver is bet 5 uur vliegen. Voor de goedkoopste trips
moot je in october of november gaan of na fobruari. Vliegreis
kost ongeveer CAN $400. Vanuit LA (VS) is hot iots goedkoper.
Oahu, jo arriveord op Honolulu International Airport, direct
naastbij is Pearl Harbor. Er gaat eon Grayline vanaf do airport
naar Waikiki ($5). Er zijn twee jeugdherbergen. Eèn dichtbij
Waikiki Beach (alloon voor loden), $9 per nacht. Do andoro is wat
verder van bet strand verwijderd. Do jeugdherberq is redelijk
druk bezooht. Jo nag dan ook maar 3 nachten blijven tenzij or
genoeg plaats is.
1k hob met Ron uit Chicago eon jeep gehuurd ($50) en we hebben
een toer rond bet eiland genaakt. Dit is ongeveer 120 miles en je
kunt het in eon dag doen, not voldoondo mogelijkheden am to
stoppen voor viewpoints. En dat is oak wol nodig want hot is or
echt schitterend. Palmbomen, bloomen, qolven die op do rotson
bonken etc.. Na drie dagen vond ik Waikiki wel genoeg; nadeol
bier is hot grote aantal touristen en je voelt do invloed van do
touristen industrie dan ook bijna overal.
Voor windsurfors is Kailua moor do aangowezen plok. Dit is aan de
windward side van oahu. Mier is goon jougdherborg. 1k bob via Bed
& Breakfast (262—6026) eon kaner van $20 verkregon. Dit is
ongeveer hot goedkoopsto wat je kunt krijgen.
Surfmateriaal kun je huron:
Windsurfing Hawaii
Standard
Custom
Full Day
20
25
Week
100
125
Naish Hawaii
Full Day
Week

25
125

30

150

Mogelijkheden voor alleon hot board of alleen hot zoil huren
zijn ook aanwezig. In Kailua zijn eon aantal eotgelogenheden
(Chineos, pizza, Mexioaan, Mac), maar sons kun jo oak qobruik
waken van do kouken.
Gedurende de tijd dat ik or was regende het nog al veel. Maar
slochts twoo dagon ‘Hollandso rogen’ dwz eon paar uur aan een
stuk. Do Hawaiiaanse rogon duurt vaak maar 20 minuten of zo en
daarna schijnt do zon wear.
Hot surfen
16—1
Eon Naish slalom board gohuurd mot eon Nort Lee Spider (Camber
Inducor) zeil. Woinig wind, dobboren was 1k nog niet verleerd.
Eon langs drijvonde regonbui bracht op hot oind van do middag nog
genoeg wind voor twoo baantjos racon. Hot board is lekker snol on
komt snol los v/d golven. Gijpen mislukte, waarschijnlijk omdat
ik uit hot ritme was. Verdor heb ik met eon houptrapezo gevaren.
Hot is even wennen maar hot geoft jo moor vrijheid. En bovendion
goon last moor van shoulder straps.
18—1
Vandaag zou or wol wind zijn, in do middag aanwakkerend tot 35
mph. Weer eon plank gehuurd en eon Mistral Wave Line van 5.3 MM.
In hot begin was hot windkracht 4 tot 5, voor hot racen was dat
voldoende. Tijdens hat gijpen vorloor ik regelmatig snolheid
doordat or niet genoog power was ow do plank planorond door do
bocht to sturen. Laterna wakkordo do wind aan tot zes beaufort
(mijn favoriot) en soms nog vlagon van wat moor. Len stuk verder
op zijn do groto golvon (2 & 3 K). Maar ik voel me nog niot zeker

22

gonoeg. Als do Eon weg is, is hot zonder wetsuit na verloop van
tijd toch ook nog redelijk frisjos. Op eon gegoven momont vool je
dat je moot stoppen (tenzij hot do laatsto dag is dan surf je
tot je van do plank af flikkert).
19—1
Vandaag woor dezolfde woorsomstandighedon, alleon moor zon.
Dezelfde plank als gisteren, flu met eon Gaastra Wave soil van 4.1
MN. In het begin dacht ik dat hot te weinig was maar al snel
wakkordo do wind aan. Doze dag was schittorond; blauwo zoo, golf
rijden op de wat kleinore nog niot brokendo golvon (1.5 A 2 M)
zonnoschijn. Op oon gogevon moment lekkor schourend parallel aan
de kust, schiet ik eon zeeschildpad voorbij, ongevoor 40 cm lang
op 2 N afstand. Waauw dat is nog oens wat andors als stukkon bout
on of plastic. 1k hob hem/haar daarna nog twoo koer gezien.
Kwallon zitten or ook. Toon ik mijn boon wilde krabben omdat het
daar zo jeukte, had ik or al eentjo aanhangon. Voetjo in hot
water en wag was hij. Ze zijn niet gevaarlijk giftig, maar jo
voolt ze wel eon tijd.
Gisteren oak flog even naar huis gebeld, daar was hot —15. Hior is
hot ongevoer 20 to 25 gradon. Uit do wind heb je aan eon T—
shirtje voldoonde.
22—1
Vandaag do laatsto surfdag. Do resterende andere dagen wil ik nog
wat andoro dingon bokijken. Do wind 15—20 mph. op hot strand
lijkt bet niet so gewoldig. 1k begin met eon soil van 6 MM. Met
eon rolatiof kleine plank ging dat ontzettend hard, maar echt
funnen nee. Terug, zeil ruilen, Mistral wave 5.3 MM.
Ret ging
iets boter maar nag steeds niet gemakkolijk. Do wind is vlagorig,
jammer watt or stonden eon paar mooio golvon verdorop. Hot zal oak
wel aan do plank gelogen hobbon (to kloin).
Vandaag heb ik voor het oorst eon Nodorlander ontmoet in Hawaii.
Pim, hij surft vaker in Zandvoort. Hij vertoldo dat de branding
mooior was dan in Nederland. Do golven zijn langer, daardoor kun
jo moor snelhoid nakon on dus hager springen. Hij had zoil on
giok uit Nodorland moogononen on huurde plank en mast voor $75
voar oon wook. Niet bij Naish maar do zaak ornaast, Windsurfing
Kailua.
Tot slat.
Surfen in Hawaii is zeker do mooite waard. Hot oiland is
schitterond do zoo is maai blauw en voor onzo bogrippen zolfs in
do Hawaiiaanse winter lekkor van tomporatuur. Als je geluk hebt
kum jo oak nag wat beroemdhodon bowonderen. Het vordient
aanboveling am vool magolijkheden voor vluchton op eon rijtjo to
aetten1 dat kan enkele honderdon guldens verschil uit makon. Als
jo langor gmat (3 of fleer wokon) moot jo ook hot meenenen van
oigen spullon (of godooltelijk) andorzoeken. Ga met 2 of 4
porsonon dat is gaodkoper in slaapplaatson en eon auto huron is
dan maickolijkor to botalon. Ga indien nogelijk in do ‘goedkopore’
tijdon october, november, fobruari, naart, april.
En als jo gaat, bel mij even, wellicht ga ik moo!
ALOHA,

Franc Schoron
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door Hanno Snails
Voetsturing is een fenomeen dat in de windsurferij
pas een /aar of vlffbekend is. Daarvoor stuarden we
alleen near me? het zell. Hells dat golfsuiteis,
skaleboardpiloten en skieëis he! ens voor hebben
gedaan, anders hadden we voetsturing misschien
noaH ontdekt en was het windsurten 17001(10
radicaal veranderd. Over voetsturing is wel veel
gepraktiseerd, maar in thearie is er eigenl~k viti
weinig over hekond. In di! verhaal verkfaart Hanno
Smits de krachten die aan vaetsturing bijdragen. Ale
fe de moelte neemtzifn verhaal door te spiften
begrijpje opeens ontzettend veel meer van de vera
van een surfplank.

D

o meeste
twee
manieren
surlorsowkennen
eon
plank te sturen: zeitstuoing en
voetsturing. Zeilstucing woodt
voo,al Wj woinig wind gebruikt.
Voetsturing. ottewel kin, is pas
sinds eon aantal jaron bokend.
Ovorgewaaid uit Hawaii, algoke—
ton van do gollsurtplank, talon
we eons k(ken hoe hot koint dat
eon plank van richting remanded
en 01 wondbaarhoid on snelheid
ccht met elkaar in strijd zijn.
Zedtsfudiig
Uit do praktijk woten we dat soilsturing bij Iichto wind do manic,
is ow to plank to sluren. Door hot
soil voor- 01 achlo;oneI to kanto-

dorsie
ovenwicht vorliest,
Eon sluurmornent
van 3,2 kg.rn.
bij 3 Beaulorl (label 1.) is niet erg
veel, Maar gelukkig heolloen
surlp!ank b~ lage snelheden met
veranderingen.
Daardocr
kane
erg veel weerstand
legen koorsb4 lichte wind door oniddel van
zoilsluring loch tamel~k korlo
bochlen draaren.
voeosuring
Zo gemakflhilk
als zellsluring
to
veiktaren
is. so mocililk
is dal bii
voetsturing. Shapersweten dat
relatiel brode planken met ~‘oet
rocker
en trackoMnnefl
bet
meestwondbaar
zijn. Maarwaarow? It tom lot Iw0000rzaken,

Woenland-effeCt
Aisje
de plank scheet druM
~vcrdt do walerlijn San do kant die
je in bet water diuki anger (leke
ntig 1). Daardocr v,ordl bet wrif
to,.
Do plankviordl
vingsoppoMak
San als
dc hel
kantware
go
school afgeremd. Hel Isle ver
gelilken met eon kanatr die zijn
steekt.
peddel San éen kant in hetwater
Het sluermornent datdoor bet
weerstand-etfect
wordl cpgewekt
is niet erg groot: ong0000r
0,7
kg.m. b~ 5 Beautorl. Oat is onge
veer eon kwa,1 van do stuur
kracht
die le(label
door1.).
zeiISturinD
opwekken
Het wee,kan
stand-effect is kennelijk niet de

len
I.). vale
Ottewel:
aiddoor
Ioelje
hotop
zeilpuni
(tekening
waarvan
probeerdikdevervolgens
bi~drage aan
bobvoetgo—
grotoverOOrzaker
ring, want uit ervaring
van weten
voelstu
we
voor ot achter hot latoraalpunt to
sturing uit to rekenen:
datvoetslliring b( 5 BoautOrtjuist
velptaalsen onlstaat eon no—
I. henweerstand effect
veel effectiever is dan zomisluririg.
nient. dat maakt date sNaIl 01
2. hot liftksacht effect
oplooti.
Do grootte van dii siourillomont
hangi at van de windsterkte en
Told I. Vem5dgdsgswmonl0000000 b~ 3i en? Denidont
van hoover jo hot soil kantelt, Hoe
In de mild ‘iii rrkeow daisgnloideppnnd no demslgts&ia(gWitipiOtOa
harder bet waait. hoe moeilijker
.~ ,. 3.00 ,n~,bgk iii.
hot woidt on hot soil ver voOr- 01
- zn~ £5o’ dsoigdio.
achloraver to kantelen, Als we or- - dek tin. cooa005lo dot
van uitgaan date bij windkracht
5(10 mIs) eon 5,5 m° zoit 10cm
Wind- 1VflndSnOl-1 Vaannot- iZolltturen1 Woerstand- Lltikracht
voorovor kan kantolon. dan norkiacast held
held
1gm.
effect
woke daarmoe eon stuurnio~
rn/s
lull/u 51/5
lmg.m.
kg.m.
mont van 7.2 kgni. (Zie label 1.)
3
~
7.6
3,2 11.8
n.v,I.
Voel grotor zal hot sluurmomorit
iw
8.9 32
7.2
17
niet kunnen wordon, onidat ~ an7
15
11.7 42
7.2 2.4
36

I

i5

24

12.1

Liltk,acht-offoct
Door snolhoid ondoroindt eon
plank opwaailse douR, oftowol tilt,
Doze titW,acht gr~pI vr~ vor voor
op do plank aan (tokoning 33.
Druk coon plank sclsoet dan
bl~tt de dynantscho IitlkrachI
loodrochi op hot bodomvlak wor
ken. Oak do liltk,acht workt flu
dus school, offonvot do IilWacht
k,ijgt eon horizonlalo conpo
nest. Doze horizontalo compo
nent (Pd) ‘trokt do plank au hot
ware do boom in (tokoning 3.).
Hot stounlomont ton govolgo
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Taac Z Weewiseffoct
Majodr pit um olnoteord bide•
inkekts~~rgdtn4ww~ lou
‘no. oç~emak as nosobocod poe.
DauoiroodemosO do rdaeboOO mm
do
mom ni).ts~neemlmd ado

—

I~ehlft Do jOt onto oo book —
g1~~rrwen~odnn’.ooror
no Idiot Do nasnan (F.)
bId mdpiot Do lqmi
-do bolt Oo rooceaaje dMjIt
-not not ‘eo*iti door do 11t
oido Tb. Do. Iufl Wv)
nob
ho lominfrot ‘a do pa
0. reolfalt to omon bale boo soa~ao
~ loves boo baai~t K—jo
lotioO mmcm, a
Ebee memoir lop, do o~Tio do
ac—rio mIst.
Ft ndtnoIo, Ft ,itncbl. C, ~t
lsOus~L-pboSSli)
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Takel 1 Dr,,Sthlsots, die b~bm andes djn op grend tie hot ‘nrsij- dfcce’.

Waartchijnlijker is dan 00k dat

Weo1cotl~ce rocker

Elloclieve

(cm.)

rocker

(cm.)

drasictrfeet
(m.)

1,2
2.3
3.5

1
2
3

100
50
33.3

4,6
5,8

4
5

25

30’
2

45’
1,4
2,8
4.2
5,7
7.1
8.5

4

6
8
10
12

~
,~.5

—

60’

6.9

breed ooniddenschip betekont dat
het midden van de plank relabel

cool lift gettt. Dc liftkrachl L (tokening 3.) schuitt dus naar voron
en do arm van do sturendo kracht
Ed wordt anger.

Diameter

Snetlteld en wendbaatheld

Snolhoid en wendbaarheid worden vaak ala elkaars tegenpolen
opgovat. Eon snoilo plank zou
niet wendbaar kunnen ztjn en
omgokoerd. In hoevorro is dat
waar?
Laten we or gonnaksha!vo vanuit

20
16.6

6

Cnr.diakAiajence phikbipccoteeId4.6ou.roctrrgedit~iendc4derJe&et.ei).
wal ned n.eajcdn&id.pbnk6dl’sckctwai belernodiet n. din bill000ttanx
rca drantcidd ma 15 meter. %tei andere ‘condom ala bei ‘emj-dfccf bcsini ,nnktkt
tooter Intro din n~-

gaan Cat de wendbaarhoid van
eon plank steen wordt voroor-

zaakt door hot hot Iiftkracht-.tfed. Voor dowondbaarhoid is hot
soak hot aangrijpingspunt von do
liltozaclot zovor mogotijk naar
coo, toversclouiven. Voor sodheid goat hot orom do lillkxacht

1’

0

op eon so efficient mogelijke manior op to wekken. Boide dodslelungen sun niot per dotintie
met olkaar in strijd. Hot moot dus
onogetijk zijn on eon snetle en
wendbaro plank to bouwon.

rocker eon invloed heett op hot

.

L°~°’~
~ tit4Iocl
OphMnn&~o5deflThdi
o~

veet rocker gull hot achterste
deol van do bodem in verhouding
minder lift. Oat betekont dat do
ptanklilt (I. in tokening 3.) nag
verdervooraandeptankaangiijpt. t-tetzeltde geldI voor de

wanrncdni.k rd~mmiech. liffl door uija
~,.mna Do tfftbn± (tj hontadi airb
ndjnernoconasi do phil Deknjnedv
ma,akncko(Fn)onottopdcphakan.

life ock rag tea acon.al.i,rmnuakt

dwarskracht(Fd). Dearnivande
dwarskracht wordl dos anger.

doe,d.z,akncttDhmomcaldntktdc
plail
nea000er.
Lcndcdii
.a,siabncfal
F, Deuronichu
.mrtca hrt mona
hoe 0.a ,nnoannta nphotrn.
Aisjrde plank ochet d,nkt kitlat do liiiLncbnLn, bet or comp000el (F4).
Don bbaeutn caeipeocnt Fn g~Dpt op
deonlida plant, Si L dia .4 vcr
iooenade phto&. On-toot idol Fade

Hot it alsot je met eon hotbooni

voetstuurtt
Het effect vail plankbreedte—do

praktijk cent dat oen brede plank
meestal wendbaar is — is op descllde manic, to verkiaren Eon

pinak
ak lotI.)are
hi. DenSe
Dial (Intel
mendodiibock
bet oatntna
ma

deknrhl Ft 4. wndsrtijkn nnrklalioe
near cnoialnriiig meal nt.’ Hoe rorder
taomao hick L(vtIntd knzbl RI ann
ptaob.tcrwea4onrdeplmk~
&Ac&OOIaOnedPIU mdc rnogro
thtgoaad.bclaaling(Fa)naa&plaakia
erabdiLDrIwt0000tnaniaren
centlif a1ale Lnchu (Fc) In Fan_f grotor
din C. Dii betnkeat din ccc enodlore
plink beet WMfl~~~e.
qsnclkld gekeade pleat
lEo ceanilegale knd’t, Fe tool. nnaoo
Sancho. Fdi dnnkncbi. C; sauna lots.).
L plarlido)

‘~~tTâ~CEtcndae rode,

Hot ~ ~

on — ~ on

bond W doer dn bode bat mgk~
hi. rid .wafj. Do locke, aija ta
wnl4Ibotd nod ,ckocr (tad 1) dia

—

jrq
raid ~Ij-dleca be varUrsa Ah er mice ala one ~-et(ecC
beaol.&mdanjdntl~na Dr
IO&SflaiZi diode ~o’rnath
(4. rode din in ‘~-°~e0~
nncka)aoeaaDiea~ bicker ii
aa&,.adephr&0naenenroc*otjr
bet do phil nondijb molt node ide’
,m.Iop4ibaI.
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loch is er eon vorsehil: in eon
bocht is floor .iftk,adht nadig dan

rechluit varend. Ret ptaneerop
peeviak van con op snelt,oid ge
bouwdo plank kan dus veol (on.
geveex tier koor) ktoiner zijn dan
dat van eon op wendbaarhoid gobomvde plank. Het planeerviak
mag in goon gevat al Ia hod zijo
oortdat de plank anders gaat’tui
lolen’. Zowet op snelheid ats op
wendbaarheid ge~ouwdo plan.
ken litton tegen do minimum
lengtevan hat planeeevlakaan.
Daaroon mag eon op snelhoid go.
bouwde ptank wet voel smaller
zijn dan eon op wooodbaarheid
gebouwdo plank. Vior keor so

smal settee, over~ovon. Ook
eon puur op snetheid gebo.nrde
plank heoft narnofijk sat reserve
draagkracht nodig on op gang to
koroten. 01 gaan we ons in de toe

kornst bij speed trials aan laton
slepon?

CONCLUSIES

I

j

pa

bntdfe I. ,~mko, worn! hot
i~adtldotntt,*t
4 Hod Spe wezee,dijke vetamli
linen eon op sndheld en ten
O~ wendbaadiewgeboeiwde
plank?, do breedla.
4>
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Llljwehalgwinrjbiljftzeu,h,.
ring do meat effadae ma
Moron, do plank It sWwn,
msub4lnwlwtnfl.veb&’II09 oogener viii toor zo of
a2. ~or~
rn&een d.p1HelL kradtt-elfectls ven.dtda
belangdfrsk rd.n wUrom
ten piae* op voob*rringre.

n—-s.
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tillk,acht-effect. Bij eon plank met

—

-

van hot ttkracht-etiecl kan op!o
pen tot circa 36 kg.rn label I.).
Oat is onçeveer viji keer zaveet
stuuikrachl ala door middel van
zeilsturing kin warden veriere
gent Hot is des duidelijk dat hel
liftkracht’ettect do vao,naamste
rodeo is wasrom eon plank op
voetsluring reageerl.
Rocker
Uit do praktijk ~veten we dat roc
ker (de kieltijnronding van het
achterschip) eon plank wendbaar
inaakt. Do werking van rocker
wardt a!s votgl verktaa,d: als je
Sen banaanvortnige plank op aim
kant in hot water 1091, ram Ic van
self een bocht. Do plank ‘sni~dr
als eon krom otes door het water.
Do kronttning bepaalt do straal
van Ce bochi, die do plank sal
maken.
Ms je de straal van son bocht
uitrekent (label 2.), kim jeer act~
er dat doze vorklaring nietwaar
han zijn. Dc bochten die jedank
sij do rocker van de plank zoo
kunnen snijden zijn namelilk coot
ruimer dan lode praktijk hot go
val is (tekening 4,).
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Adres

Torn v/d BOomen
Rena Bouwnan
Antoine van Bree
Robert van Deursen

Kerkstraat 18
5671 GP Muenen 040—831255
V. de Zwijgerstr. 4 5611 St MW
444696
Schuteboom 17
5801 W Venray 04780—10109
ERV
04902—13785
Reezerweg 256 f

het voetbaiteam dit seizoen flog bijna alias verloren heeft.

Zephyr Droog

Vredelaan 40

Treedt er saws een voetbaiverzadiging op ? Toch zijn ze net

Anita
van Crimea
IIenrL Duysrers
Ruod Erekens
Into Goudawaard
Cock the Groat

Bellinistraat
Disteistr.
27 6
Bellinistr. 6
Amsteliaan 36
Boschdijk 343

Rob de Groot
Roe! Hoff
Thea Kuizenga

Boschdijk 331
Severeind 5
Set. Boschln. 231

~

—

er meer roddelaan in de club

—

er daardoor voor de echte roddelaar t. weinig rnimte was

?

fiat gedegradeerd en presteerdert op D—night als vanouds.
—

1k dacht dat surfers vaak aen grdte mond hebben. Gaat bet
echter on de aanschaf van eefl nieuv clubboard dan is de
slagzin

hoe kleiner hoe lUnar

Beneden 5 BEt wardt bet

zweiwnen jongens, met din nieuwe plankje en bet waait at
zo weinig I
—

Ruud uit de vrouwenwerfconunissie wit stappen wegens onvol—
doende resultaat. Maarten daarentegen niet, die in nag volop
bezig en geeft niet gauw de pijp aan aichzelf, hij rookt
trouwens niet

—

je Carry met een Lange griekse
“karrie”

—

“y”

schrijft, spreek uit

this geen ge—kerrie of —carrie meer

—

en dat Maarten

r best vel verzot op is. Anderson oak ...J?
—

—

Cees de Lange
Maarten Luykx
Dirkjan Luykx
Ed Konchen
Din Kureau
Marc Nederkoorn
Raoul van Noorden
Leon Peters

.

Bosheide 69
Ailerons 147
Eikendreef 15
Wiliemoct. 97
Gestelsestr. 156
Huygenslaan 20
Cacharinaetr. 48
Koekoekstraet 62
Zeelaterser. 207 K
Wilgenhorat 55
Sibeliuslean 15

Ptaats tel.

Sang
24—12
7— 7
26—10
25— 8

1251 GJ Laren 02153—11977 don.
gay
524842 don.
GB
KV MW
115854
524842 C
03 ER’!
HE Son
04990—73228 C
JA 8KV
439531 C
454479 C
5621 5k 8KV
5502 WV Yeldhoyen
535417 C
5642 AS 8KV
817613 C
6391 CL Lendgraaf 045—3216 12 bi
5655 CD 81W
520671
6081 LA Haelen 04759—3909
523767
5616 CG 8KV
5615 LK EN’.’
520821
5615 LM EHV
518632
431721
5611 SD EILY
3145 AT Kaassiuis
5652 ER 81W
550031 C +
2742 CD Waddinxveen 01828—19130
5654 Cl MW
528486
5653
5643
5653
5691
5621

-

-

Steenbeek 96
Tb a Kempislaan 82

3861 LI Nykerk 03494—53594
5643 NV Em’
1 15829

*

veal op heeft. Pat wordt dus wat op bet lustrunfeest I

Thijs Rulend

Boutenslaan 24

5615 CX Em’

515881

C

5— 1

de veg naar en van Düsseldorf voor veel surfers te moeilijk blijkt

Hans Schepman
Cecile
Scherteer
Frame Schoren

Gestelsestraat
LB 8KV
EIIV
Seroen
Boachin. 75231 5615
5642 AS
St. Phiiomenastr.13 5622 CC 8KV

522728
817613
442173

C

2— 64
13—
12—12

Leon Sprenkels
Albertus
y. Stroe
P Theunissen
Bas Timmer

Wilgenroosser.
Sjbeliuslean 53 6
Veldspaatstraat 30
Schweitzerlaan 13

5644
5654
6216
5644

8kW
120341
8KV
518372
Maastricht 043—432405
8KV
117582 *

3— 6
10—12
61
25—10

pindasaus (bedankt Maarten!) prima geslaagd en leer druk bezocht.

Rein v. Veldhoyen

Bellinistr. 6

5653 GB EKY

524842

don. 14— 2

118101

C

ten, Bas
op de wethfondue veer als vanouds gebeest werd. Ondanks de verkoolde

CR
Cl
3M
DK

(Vr)eet activiteiten zijn bij surfers blijkbaar zeer populair I

Ludger v. Vilsteren Aalsterweg 132e

5615 CS 81W

Bij een vroegere voorzitter van Weth can weth—nuziekeassette schijnt

Gert Visser

Kruisstraat 132

5612 CM EKY

te zijn. Met die BeachBoys muziek verden in de beginjaren op de

hem ¶!og
Woo
Marc
Rein de Yries
Jacco Vienna
Kichiel van Wijck

Ostadestraat
Jan
Steenlaan 7 15
Mauritastr. 8
kserikalaan 23
Reydaalweg 4

5721
5591
5616
5691
5616

Intro de leden gelokt. Zullen Se

O~

bet lustrumfeest veer te aanhoren

. .

zajn 7

—Marten op hat koor hartjes uitdo.lt warop stat “ik hon
van je

terw~ vij niks krk.n.

%odde/Oa/7

Wiliem Jan Withagen Laarstr.15
Sandra luidema
Aalsterweg 132e
Cees v, Zwol
Comnelatr. Se
*

•

+

•

bi.
don.

—

WC
AM
AA
LCA
SY

Asten
Reese
MW
Son
ER’!

+

12— 7
8— 2
14— 9
11—11
8— 8
24— 3
29—11
28—10
28— 5
3— 4
20— 3
26—11
14— 9
1— 1
28— 9
7— 9
12—11
8— 2
19— 1
26— 8

Via van Rootseiaar
Re
Rooymans

veer gereden. Volgend jaar toch naar een routebeschrijving uitde—

—

Rob Koll
Coen Konings
Paul Koopsan

~ostc.

Coen toch naar niet bij bet koor kant. Hij zingt ni. pas als hij

te ziju. Er is daar vat afgekankerd (op de Duitsers) en been en.

—

STLJDENTEN WINDSUR? VERENIGING OP 16 MAAET 1987

Naam

.

—

8 NOKOVENSE

+

+

28—9
2— 3

3—12
25—10

04936—2066
04907—1837
435988
04990—71138
520394

5582 IlL Waalre 04904—16928
5612 CJ 81W
118101
5611 C.J EHY

mag ten plank meenemen wider bepaaide voorwaarden
sag net de aanhanger rijden
bijzonder lid
done teur

17—
15 41
• 10— 5
don. 221t
C +
1_ 1
C
C

C

+

8— 8
1811
4— 7
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