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zolang 1k deze voorzitterspraatjes schrijf ben 1k jaloers op do
redactie. Wat is nl. het geval. Zij hebben altijd eon schitteren—

de kop boven bun redactionele stukje. Jo weet wel, zo’n nooie soepele,

Surfofielen en zonaanbidders!

hot hole artikel omvattende,schootsteek. En ik heb helemaal niets~

Net ann het begin van Nederland—Hongarije, sal do

Tervijl dit toch hot belangrijkste stukje is in do SWETHS. Snap jo dat

redactie haar gedachten bij hot tiepwerk moetea houdon.

iou? 1k niet, vandaar dat ik die kop acne keer maar zelf heb gomaakt.

In dit krantje komen veer do nodige festiviteiten san
bod, echter zonder het voor surfers no vertrouwde

hij is misschien vat soot, mass Ut had niet kleiner.

spetterwrk. Dit omdat de door do enige echte surfafiel
aangevrasgde windforce eleven tot flu toe uitgebleven is.
Verder is hot zangtalent van eon onzer loden op treffende
idjze door hostelS in beeld gebracht, zoals b~j op hot
afgelopea lustrusfeest to bewoaderen was. Voor boekingen
van doze sen4ationelo artiest kan met do redactie gebeld
worden. (P.S. Gullit scoort 1—0 I

)

Wollicht hebben do zangprestaties do loden van het
aJ.om bekende zangkoor van Ruud en Maarten geinspireerd tot
hot oprichten van do zgn. mannenwerfcommiseie, die ens den
ook prompt overdonderde met liefli3k gezang en reclame-.
teksten.

C

Alveer eon doelpunt, 2—0 door Muhren

Verder nog en wazig verslagje over do cocktailavond,
Van eon ondanks bedwelmende omstandigheden razende reporter C.
Pot slot eon zakelijke nededel.img;
Zou iedereen zijn adres in de ledenlijst (achterin dit bled) oem
keer willen controleren en in qeval van onjuistheden en/of
gebreken dit direct doorgeven aan de secretaris.
Vorige keer is or bij do productie en distributie van dit blad
enige vertraging opgetreden. Dit i.v.m. de drukke bezigheden van
do redactieleden en bet niet good coordineren van de schaarse
tijd die wel beschikbaar was. Onto excuses hiervoor.

2

Genoeg flu van doze onzin, we gaan terug near do realiteit. En dat die
sons erg hard han nun bewses bet paaskamp. Zit jo dear vier dagen aan
hot Ijsselmeer met alle benodigde ingredienten voor ten geslaagd surf—
weekend on je been. Planken van groot tot klein en flog kleiner, zeilen
in alle soorten on eaten, eon prachtige boerderij on in to overnachten
compleet met poezen, kippen, ganzen, honda,, en vlooien. Vraag je ook
nog om eon beetje wind. En vat merk je dan? Laten no dat nu net miet in
hum

hebbenZ Wat eon afbiapper. Gelukkig hebben we nog heel vat weekends

voor do boeg on do schade in te helen.
Was het paaskanp niet eoht een gebeurtenis on in do toekomst nog weak
ann terug to denken, bet lustrunfoest nu juiet veer wel. Zeals beloofd,
word one eon spetterende en waardige afsluiting van bet oerste lustrun
voorgesohoteld door do lustrum—commissio (Edith,Thijs,Hans en Hans flog—
meals bedanktl). En zongen so (slijm,slijm) niot pracktig die dames van
hot koor?
Helaas was niet hot voltalligo eerste boetnur aanwezig die avond. Do
drie afwezigen wil ik daarom lange doze weg bedanken voor hun inzet tij—
dens de cerste, zobelangrijke, levensdagen van WETH en 1k reken or op
dat wij jullie bmnnenkort veer tens bij Un van do aotivitoiten mogen
begroe ten.

Door ails aandacht voor het eerste lustrum zijn we ten ander mijlpaaltje
onopgemerkt gepasseerd. Eon simpele rekensom leerde mij ni. dat de vorige
SWEPHS (nr. 5.1) do vijfentwintigste uitgave moot zijn geweest van ons

AG END

olubblad. Eon felicitatio waard daoht ik no. Niet alleen aan hot adres
van do (oud)redactjeleden maar ook aan al diegeaen die do afgelopen 25
nunnors voor do copy hobben gozord. En natuuriijk moot ik hiorvoor ock
al onzo trouwe adverteerders bedankon.
1k

ga

m’ñ verhaal tiler alweer besluiten want 1k vii nog eon stukkie

9—10 mel

Surfinstructioweokend voor beginners.

16—17 mel

NSK—Wjndsurfon C informatie blj Imco Goudzwaard )

21

moi

Barbecue.

23

mel

Goon wind: fietsem, wel wind: surfon.

28—31 mci

Weekend hemelvaart te Monnikendam.

lint overhoudon voor hot programmaboekje van do NSK. Alvorens Jo door—

Voor inhichtingom of informatie grang holism naar:

bladert heb ik ochter nog twoo mododelingen van huishoudelijko aard,

Robert van Dourson, tol.126392, of Baa Timmer, tol.117582.

Mocht Jo bij hot zion van iomand andors z’n WETH—SWETHER eon aanvai van
jaioersheid krijgon omdat Jo die andere kleur tool mooier vindt of, or—

i4

juni

Sluitingadatum voor kopij.

ger flog, omdat Jo or zelf goon hobt, Dan loin Jo bij mij eon niouwo be—
stellen. Zodra de bestollijot groat gonoeg is goof ik deze door nan do
drukkor.
Do tweodo modedoj.ing betreft do clubtent. We zija sing altijd op zook
naar eon ruino 6—pera. bungalowtont (siaaptonton zijn inLet nodig).
Houdt Jo oren on ogon this good open.
1k wens iedoroen tool surfplozior too voor do komondo wekon on duim met
me moo voor eon stovig windje tijdons do 118K.

30’

//
A

P.S. Marc en Lia, ik worse jullio eon hool fijne trouwdag too op zator—
dag 16 moi a.s.. Vaawoge NSK—verplichtingen kunnon ik on nog on—
kolo andoro Wothors die dag helaas niot aanwezig zijn.
Maar wo zullon zoker op jullie huwoiijk tooston on hopon dat lator
in jullio aanwozigheid nogmaals over to doen.
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Aan alto windsurffreaks:

(4 lb
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w&L v~ ate KER

Vanaf 23 juni tot ongeveer 12 $11 heb ik de beschikking over een
mobiele kampeergelegenheid met koud stromend water, keuken, kachel,
geen TV maar wel met pleats voor nag 2 surfers die sin hebben om in
die periode do wind op te zoeken. Zelf heb a vage plannen am met
de caravan (Dat is hot dug...) richting Frankrijk (Bretagne) te gaan,
meat alle andere ideeen kunnert ook uitgevoerd warden. Heb je ideeen,
en zin am see te gaan, neem dan even kantakt met mij op.
(t4eder)Harc

a

Van 4 tat en met 25 juli vii 1k de Bia lemon, am hem eens grondig uit

a

to testen en m’s funboardtechniek vat bij te schaven. Omdat last eon

J’~f
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lange uitleenperiade betreft breng ik Jullie hiervan op do hoagte via

~rr~

dit berichtje. Ala jij hem in die periods oak zou willen lenen flees dan

(So(?StjE

even contact met me op. Hiaschien dat er wel i~te to regelen valt, be—
halve natuurlijk wanneer je self al een funboard hebt.
LocI.tailavond 7 april

S

A

moo.

Niot alleen masten en qielen gaan kapot, oak racktailshakers
beqeven bet als wneste surfers tekeer gaan.
Doze keer speelde
Cees gastheer en brnuwtie hapjes en cocktails.
Bedankt Cees! Then
F<uud en Anita voor de
keer de fatos van bet lustrumfeest
zaten te be~iiFen en hier nog steeds cm moesten lachen en terwiji
do rest dl eniQ-in, zat to lallen en hierom oak moesten lachen,
bosloot ik ricer huts te ~aan.
Onderweg near huis bedacht ik het
,olgende. qctnspiroerd door
oI

Liii

I Ant ta

PaP epnu ~)nn cod tail Anita
drie deleri sines, I wodla
I
chijf citroen
+ I dilk.
:cen
mmmc, dat is tres born ta.
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uw razende reporter, C.

Notulen van do Algemene Loden Vergadoring der ESWV ‘WET!-!”,
Gehoudon op 30—3—’87 om 20,30 in hot svortcentru,n van do TUE.

Het Paaskai~

Y~ Opening van do vergadering.
Asnwozig zijn 19 loden,

In de paasvakantie was bet dan eindeliik :nver:Het eerste
WErH—kamp van 1987 stond op bet programma.
In de periode van 15 tot 19 april ZOU Cr een paaskamp worden
opgeslagen in Sen oude boerderli in de buurt van
Monnickendam.
Ondanks bet felt dat de windverwachtingen niet erg hoog
wares Qespannen waren er uiteindeliik toch zo’n 15
WETH—1 eden aanwez 1g.
De eerste day van bet kemp, de woensdag, was er flog net
voldoende wind voor een planeetie maar die day was nog lang
niet iedereen aanwezig.
Dc meesten arriveerden pas doñderdagmiddag toen de wind bet
helaas helemaal had laten afweten. In de hoop dat de wind de
day erna nog wel iou aanwakket~Un werd besloten Sen
toeristisch uitstapje te wagefl.richting Marken. Met veel
kabaal, hoge snelbeid, zonnebrillen en een kwartie
toeristenbelasting werd deze £ocht volbracht maar bet enige
vermeldingswaardige van bet uttetapie waren de twee pus op
een veel te klein terrasie in~j4p haven.
Na oen gezellig—chaotus~h avo6~$aa,Z (de meeste
WETH—maaltiiden verlop%Io df*4stiil) werden weerberichten?
op radio en T.V. verslónd~i eflJá~arbii daalde de hoop op
wind zover dat rond.middernatfft werd besloten een
Ansterdamse probleem—piraat in te schakelen in een poging de
heersende windkracht te verhogen.
In de veronderstelling dat er~ eon zekere Him werd gezocht
haalden we weliswaar live dezender maar daarna was de
verwarring over Win, wind of winden en over surfofielen of
andere fielen zo groot dat bet aangevraagde plaatie de
uitzending niet meer haalde.
Dc volgende day besloten we ondanks de geringe windkracht
bet water op te zoeken. Na het opheffen van een in onze ogen
overbodige wegversperring ko~den we tot vriiwel op bet
strand(,je) rijden zodat in t~hder geval de autoradlo’s bet
strand (en water) haalden.
Die day bleek eigenluik alleen bet zeil van Bas met rim
aso~o
c a
ewasnn t~pn, - t natuurg
, de rest mont
e& we
Jr v’~44~
A I

2. Do agenda behoeft niet to worden gewijzigd.

3. Notulen SLY d.d. 20—10—86.

Mbt. do rondvraag: Do data van seilevonernonten staan voortaan

in SWEI!HS. Hiorna worden de notuien goedgekeurd.
4. Yerelag bestuursactiviteiton.
Imco doet nnens- hot bes-tuur versiag. Hierna volgen Robert en
Bas met eon versing over do activiteiten resp. hot matoriaal.
Over dna versiagen is niets bijsondors to melden.

5. Yeralag penningmeenter en kascontrolecie.

I
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1

;

An do tegmnstand
is ~
r~ Jan
~Dc raterdagmorgen gaf r~1
~hooP op
jets
hogere luchtsnelheid maar’e rn
aanq komen bii et water
bleek dat die dag :el4s geen grote zeilen noc[iten bateri,
maar bet zonnige weer maakte een hoop goeci.
Die midday besloten do meesten huiswaarts te keren oridat de
windverwachting voor de day erna geen spectaculaire
verander ngen deed ver moeden.
En dat allemaal alleer maw omdat die piraat dat plaatje
over windkracht 11 niet wilde draaien..
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(Zie ook do uitnodiging) Er is onduidelijkhoid over de post
onvangsten op do orploitatie. Do post inbraak roopt nagon op,
waarbij do pm. het antwoord voorlopig sohuldig moot blijven.
Antwoor~d voigt na do pauze.
Ro~ do
vraagt near do post werkakties. Antwoord: dit is eon
bodrag van eon eantal jaar terug, dat nog niet is uitgogoven.
Do vordiensten van het afgelopon jaar zijn al gespendoord.
Coon vraagt do post divorsen ondor to vordelon over verschiflen—
do poston. Hot gaat hiorbij ochtor out kloine bedragen, on do
oxploitatie wordt andors onoverzichtelijk.
Mbt. do verzokoringen: allo plankon sun vorzelcerd, ook do oude
plankon. Dat moot, want die hobben we ondor die conditie in
bruikleen.
Kascontrolocio.: Do booken aijn volgons Roel, die vorsiag doet,
in ordo en netjes bijgehoudon. Enkolo kleinigheidjes zijn ver—
beterd. Goodkeuren oxploitatie sal na do pause volgon.
Do kasoontrolocie. wordt gedechargoerd.
Marc Vos merkt op dat hot saldoron verwarrend is. Volgons horn
is hot boter do posten aan tweo zijdon to vormoldon.
Do niouwe kascontrolecie, sal bestaan uit Marc Vos on ?
?Kbt. do begroting:
Ruud vraagt such af hoe or eon niouwo plank gokooht kan worden
voor 1 844,67, torwijl dit toch elk jaar zou gobouron.
Antwoord: Door vorsehullendo omstandighodon is dit bedrag lagor
uitgovallon.
Rob do G.: Kan or goon geld geresorveerd worden voor eon tuig
op do Crazy Red ? Antwoord: Eerst toston, dan beslisson.
Hiorop ontstaat or eon discussio, on na veol ctoOfl blijkt dat
or onvredo bestaat over hot onbestoed blijvon van f 844,67
niouw materiaal. Dit gold kan botor uitgogoven wordon.
Hierop formuleett hot bestuur hot volgendo voorstel:
“Do post n&oflw matoriaal wordt gesplitot in eon evt. tuig voor
do CR. ed—f 600,— on eon post uiatoriaal ad 1 244,67. Na toston
tijdons hot paaskamp kan dan bopaald wordon of eon niouw tuig
nodig is, andors is hot geld yoor ovorig matorisal.”
Hot voorstol wordt mot 1 togenstom eangonomen.
Rein vraagt of werkaktios niot hogroot worden. Antwoord: Moo,
orndat or goon animo voor is. Voorgestold wordt on 1 150,—— in—
komston uit cursus to begroton, on do post materiaal to vorho—
gen tot 1 394,67.
Hierop rnorkt Rein op dat or nog goen post niouwo muizenvallen is.
—PAUZE—
(l?rans Schoren vortrokt)

~ia..
l1bt. de onduidelijkheden over do post inbraak:

Do inbraak heeft uiteindelijk f 896,65 opgeleverd na aftrek
van de vervangingsaankopen. Dit is geboekt onder niouw nateriaal.
Veraer is de derde inbraak niet gcolaimd om de uitbetaling van
de eerste twee kraken niet in gevaar to brengen.
Hierop wordt de oxploitatie aangenomen,
Do begroting wordt met de aangebraehte wijzigingen geaccepteerd.
Hierbij wordt opgemerkt dat do uitgave. van hot met werkaktjes
verdiende geld wordt bepaald door de intrengers.
6. VerBiagen comujissics.
De vrouwcnoommissie braeht goon vlees in de kuip.
De lustrumcic. was niet vertegenwoordigt.
NSK cie.: Er zijn in het bewuste weekend (16 en 17 mci) drie
megelijkheden, te weten: — Nek meedoen
—
Mee.:naar Nsk als ‘supporter’.
—
Naar Nestor lustrimevenement in Balk.
Voor alledrie do magelijkheden wordt and inschrijven geadviseerd.

a

a

a

•

~•

a

7. W.v.t.t.k.
Niets!

8. Rondvraag.
Ruud: Is de lustrumoie. flog lid? Antwoord: Alleen Edith en
Hans L niet.
Dirkjan: Hij vindt do huidige lokatie voor het zomerkamp geschikt.
(WiJ ook)
Rein: Hij stelt voor hot aomerkamp Hindelopen voor, vanwege do
westenwind en golven. Tevens iser zandstrand en ondiep water.
Coos merkt hierop op dat het daar bij goode condities erg druk is.
Coon: komt or cen standje op do PU? Ja, 27 en 28 april.
ledereen wordt hior dus verwacht.
Maarten: Hij wil een enquete over de behoefte aan aktiviteiten.
Antwoord: Er komt eon enquete.
9. Sluiting cm 22.57
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In ons vorige arlikel hebbon we gozien
dat in de spler melkzuur ala
afbraakproducl gevormd worth, Dii
moikzuur word voor rand 20 procenl
wee, verde’ aigebrokon in koolzuurgas
en water. Hierbij kwam wee, de nodige
energio vrij on do resterende 80
proceni lerug to vOrrnen in voor do
splorarboid geschikle eenvoudige
suikers. Hot z.g. recyclen dus. near
we zitten loch nag met eon tekorl can
sulkots: die 20%; en do
efbraakproduclen koalzuurgas en water.
Qua de suikers rfloeten worden
aangevoerd en koolzuurgas en water
dionen to warden algevoord. Dii kan in
by, do ‘tracius circulatorius’ ottewel
do bloodsornloop. Schornatisch is dit in
bet plaatje weorgogevon. (atb. 1) De
bloedsornlocp bestaat uit grotere en
Ideine tot zoor kleine vaten en eon
clrculatioponip ni hot hart.

blood wee’ door do linker boezem
opgovangeñ en doorgesluurd naar do
linker kamer waar hal met grole kracht
uitgostoton wordl en via do grote
lichaamsslagader, do aorta, woor naar
aile delen van hot lichaam gevoerd
worth. Do boezoms ala ontvangors van
hot blood hobben dunne soepele
wanden, do kamors hebben dikkore
wanden met moor spioiweelsel om
voldoonde sluwende arbeid to kunnen
vorrichten.
Per slag zal bij een volwassene ca. 60
cc blood wordon uligeponipt. Ads we
een normalo hartfroquonlie aanhoudon
van 70 ii per minuut, zal per minoul 70
60 4200 cc ca. 4 liter worden
uitgopon’ipt. Dit noemi men hot
harlmlnuutvolumo. 81$ eon getraindo
sporiman ken dit oplopon tot 25 liter
per minuut. Hierln 1191 do wlnst van
lrainlngsactlvitoiten.
Door do krachtlge linker kamor worth
eon druk in hot begin van do aorta eon
druk opgebouwd van ca. 130mm lwik.
Aan hot oindo van do lange rots door
hot lichaam iso, nag eon druk over van
411Th kwik, dos blj do rochtor boezem.
Hoe dii drukverval verloopt Zion We OP
dit (atb. 2) schema. Axterioen zljn
slagadors en zIjn voorzien van eon

it
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Dat is moat good oak. We zion dot do
stroomanoiheid hot gorlngst Is in do
haarvaten on dat Is lagioch want Nor
moot do uitwissetlng in folio plaata
vindon,
Op hot oo,ste plaaljo hetben we gezlen
dat do S liter blood die we In oai
llchaarn hotben overal tic hit
vaatsysteom ken kotnen; elgenl~k móot
kornon.
Tad, is doze hoeveoheld blood niet
gelljkolljk verdootd over sIlo org.non
near ondor wiasalendo
onstaridighoden zal die bloedatrocin
zich verplaotsen nsa, “voorkatns’
geblodon.
Bij horsenarbeid ken zich tot 40% van
hot blab bboedvolun’te in do herewiot,
bovindon. BiJ zwaro ØorarbeId zal hot
merendeol zlch in do eplerem beihidon.
Tijdons en na do maaltijd In hot
spijsvorterlngskanaal. Web Is bet zo dat
hot bloedvolumo In prlnfl,o weinig
varieert. Dus na hot atm niat zwaar
sporten en tljdons spartan nut ~nr
oton. We zittan echtor nag ateodo tNt
eon tokort eon zuuratot en eon taveel
can koolzuurges on water.
Naannate do koottairgteeoncmtrabo
hager worth zal dli In do longon bldisi
tot koolzuurgas algifta en leo demon
ott ult. Hot tweet can wile,
uligoacheidet, warden hi do t4tfli.
Hot zuuratottolrat uJ bide W1
leiden lot zuoratofopoame hi lab Weed
wan hot via bet hart west
doorgetransporteerd wordt Iwir do
andere dolon van bet hcbaam,
Dii gehool kim je hi (cite alien
verteteren door hat lisle llctiaetn to
trainen d.w.z, do ttmclhe vail ale
organen to vetbeterin. Dit tall bet best
via dynamiache q,oittralrilng at
conditiotraining. boeboap, lntonei.
training, dii gedurende .ueJv..a fl
tijd.
Hoe moor clam eon do prestali
gestetd warden des to Altel’tdeeor list
trainirigoprograrnnio tenelotte. OIL god
oak voor do wedatrlldaurfer.
S

—

— N.i.d..

In hot schema is met eon artistloke
vrljheld hot rochior on linker godeelte
van hot hart ult elkaar getrokken. In
werkoli)kheld liggen doze hartheiften
riatourllik keurig legen elkaar.
Ala we do avootuurIijke tochi van hot
blood beschrijvon. dan worth ult atte
doton van hot Iichaam hot blood near
do rechter boezem geiransportoord on
vandaar naar do rechter kane,. Van
bier gaat hot actiot gostuurd naar do
longon. Hier vindi gasuitwissoling
plaats. Vanuit do tongon wordi hot

spiorwand. Aflorioton zijn klelno
slagadors din nag steods voorzion van
spieren. Capilairen zijn haarvaten (hobo
sniatle vaatjos met eon zoo, dunno
wand). Hier vindt ultwissobing ptaats van
afvalstotton. dus van do cellon naar do
bboodstroon, on van boin.stotfon en
zLcjrstot. van do bloodstroorn near do
cohen. Venon zljn adors die bet blood
woer terugvoeron near hot hart.
Dat do stroonisnebheid niet overal in hot
vaatsysteom golijk Is. Zion we in hot
volgende diagram. (sIb. 3)
15
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SURFERS

Wat dachtea jullie van een swingende voensdagAvOND—
activiteit?
GROEP ‘78, jongenkoor te Vlokhoven (Woensel—Noord),
karnpt met een scbrijnend tekort ann maDmen.
Vooral met bet oog op bet nieuwe project “Muziek
door de jaren been” zijn nieuve bassen en tenoren
van harte welkom,
Nh

ziju er van overtuigd dat er onder jullie,

surfers, beet vat verborgen muzikaal talent zit,
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Enne... bet is geblekçn dat surfen en zingen een
ideale combinatie han zijni~

Dus... horn gain. eens een ~.oensdag kijken en
luisteren

Wedden dat ook jij”overstag gaat”fl?

Groetjes en tot gauw,
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bet l~~’1NENwerfcomitL
Meer informatie:

—

Brigitte van der Soimnen

—

Nicole Seaujean

040—44 31 78
040—12 24 86
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Juist de eerste dag, die bewees dat de winter voarbij
was, had Prans uitgekozen. in zi3n nasite onderkoraen
in een eindhovense pantone had hij en bijeenkomst go—
pland van een aantal nensen. Erans was op dat moment
van de twee, die een sware taak op zich hadden geno—
men. Deze taak bestand daarin on onder leden van en
surfklub, waarvan kij toeval1igerwi~s ook lid was, ge
schreven stuicken te verzanelen. Voorwaarde voor die go—
sabriften was, dat de inhoud op é4n of aMere manier
iets met surf en cif de intnige—ontwikkeli.ngen t.ussen le—
den van de surficlab to maken moest hebben. De gesabre
yen stukken diende hi3 daarna saaen met zi3n lotgenoot
t.e bundelen en zo vaak te venmenigvuldigen, ale er kiub—
leden waren. Bovendien tat hi3 deco bunslels papier,
alweer samen

met

zian handlanger, distribueren otaer al—

staat werden geacht te kunnen lezen.
Waarom deze gedetaillerrde taak)eschni~ving? Oveweegde
Frans te stoppen net de vervulling van deze taak en zocht
ik nan een opvolger? Wilde Prams op deze manier nu em—
delijk eens alle overige leden, hehalve ziaw kompagnon dam,
konfrontereir met de moeili3khedea, so niet onmogeli~khe—
den, die hij moest overwinnen in zijm zware leven? lice,
niets van dit al1es~ Voordat Frans daze taak op zich had
genomen, warn reeds mensen hem voorgegaan in zij* li3den.
En juist deze mensen had hij uitgenodigd on’ te komen ge—
nieten van zi~n uitzonderlijke kookunsten. En, niet to
vergeten, on eens ala vnjenden onder elkaar het geleden
iced ale geschre.en—stukken-verzamelaar en steer algemeen
ala lid van de surfklub te bezien.
Fr’~~~ redenen voor deze bijeenkomat warn duidelijk.
file andere genodigden hadden so hun cigen specifieke
redenen om aanwezig te zijn. Al gauw bleek, dat Ludger
en Sandra seer ge!nteresseerd waren in huizen, die te
heap stonden in Eindhoven en ongeving. Mede in verband
hiermee stelden zi3 ziadrukkeli~k ter kennisgeving, dat
hun huidige won.ing en -vele zich erin beviMende interieur—
elementen tegen een schappelijke pnijs verkrijgbaar waren.
Rein zat met eon ander vraagstuk. hij kwam en openlijk
voor uit, dat Mj seer gecharmeerd was door het luxe—
artikel, dat tegenwoordig aim “ante” grote bekendheid
geniet. Met name zijn bewondening voor het merk jaguar
stak hij niet aMer stoelen of banken.
le leden, die in

Hij liet tevens doorscherneren, dat hiä overwoog een “auto”
aan te schaffen. Dit zou waarschijnlijk geen jaguar,
inaar cen opel of renault worden.
Sandra reageerde alert en hood meteen oak de renault van
haar en haar partner te koop aan.On4erhandelingen over
afleverim€svoarwaarden warden terstord begonnen.
Roel was gekomen, o,ndat hii nu ein~elijk wel eens wereld—
bekendheid wilde geven aan de speoiale relatie, die hi3 aet
de teamsport “hockey” heeft. Trefwoardea: oatspanning,
lichaaznsbeweging, kantine, sfeer in de ploeg, lekker gevoel.
Rob was ter plaatse on voor het eerst voar ean groter
publiek te bewijzen, dat hi2 wél degelijk net stok~es
een chinese naalti~d naar binnen kan krijgen.
Ikicompleteerde het gezelschap. Met welke reden2 Ja,
was eem ex-geschreven—stukken—verzamelaar, maar een
,4~ETid ~s ikniet seer. 1k wou niets verkopen of kopen.

\ (jk wasaktiviteiten,
o≥t niet gekoraen on tekst en uitj.eg te geven over
laat staan dat ik jets van rnijn onpeil—

/
N
bare capaciteiten wountonen. Nee, waarschijnJ.ijk was ik
gekomen ow van de anderen (wel nog lid) te vernemen hoe
‘N
het met de klub atoM En dat luicte. 1k hoorde enige kommen—
tareno≥rent desfeer
)j’,vreemdebe
s1issingen~surfp1anken in. een container~ en onduidelijke
ontwikkelinge≥’(konditietraining voor surfers, terwiil
geen surfers kon~n).
N,’
,/

/

Nadat de verrukeli~jke siaaltijd genuttigd was, verplaatste
het gezelschap zich”naar makkeli~ker stoelen om de avond.
tot een afgerond geheel te maken. Echter, zonder mi3.

C’

Keljap-rijst meinofen
3iIqpa$.
ingredlenien:
400 gr. varkcnsviees
(b.v. hamiapjes)
S lepeis keljap
3 lapels cilroensap
2 teenhjes knollook
1 grote ui
114 I. bilk ananassiukjes
3 lapels rozijnen

Voorbereiding:
vices in ~~~~eisloc,ntin? ~
— marinade maken van keijap, cilro9nsap en knoliook en hieriri
hot viees ! 1/2 lair iaten slaan
— in zeci rozijnen aispocion
— ananas algieten
— ui iijnsnipperen
—

Berelding:
In braadpan ohe en margarine vethitten en hierin het viees ± 10
minulen bruin bakken. uit de pan scheppen. Ui met kerriepoeder
fruiten. Toevoegen: 5 di. waler, zout en rijst. Met deksel op pan in
± 25 minuhe,i zachljes gaarkoken. Erdoor scheppen: marinade,
rozijnen, ananas, gember. amandelen en viees.
in ± 10 minuten heel iaien worden.
Eel smakehjk!

IIA~

äeroen

C Naam van do auteur bij do redactie hekend.)
N

S

19
18

2 lepels die
2 lepeis margarine
1 iepei kerriepoeder
zout
300 gr. droogkokende njsl
3 lepeis bakgember
5 apsis gepeide amandeien

KOOK JIJ OF KOOK 1K.

Haewel de redactie van SWETHS mi)n vorige verhaalt)e uagal heeCt menen te
macten ontsieren door een of auder knipselt)e, nog slecht gecapleerd ook, en
belemaal niet passend hi) bet recept o.Ld., volgt bier toeb het tweede recept.
En nan 1k Loch even lekker aan bet kankeren ben,.,. waarom is bet hi) weekends
en kampen nodig een ware wedren op de waken (maaksters) van “de warme hap” te
antketenen, nadat deze bebben laten weten dat “bet” klan is? is ledereen zo
ultgebangerd? Otis bet ten kwestle van: lkke cent. dan krl)g Ii bet incest? Valgens
ml) getuigt dit van ecu gebrek aan waardering voor de kok(kin). 1k denk dat bet voor
iedercen makkeli)ker en plezieriger Is, dat de kokikin) gewaon ecu stapet borden
naast zich heeft staan. die op,cbept, en doorgeeft. In leder geval zou 1k bet fUn
vinden ala ledereen zich bieraan zau houden, ala 1k beb geprobeerd lets eetbaars vaor
Joule te makea

De ontwikkeling van surfzeilen leek even
achter te blijven hlj die van do swfplonken.
Nu is er vow leder sen op zljn of hew maat
gesneden zell. Wit Jo zo’n speçlaoltje, den
kost dat wel eon paar cente,~ some zetfa
meet danf 1000,—. In dit artikel wiflen wiJ
duidelijkheid brengen in hot onivangrljke
aanbod van zeilen in eVe soorten en maten.

Maar nn Koct met tomaten.
NodIg:
-

-

I (aplts)kooi
200 gr. varkenslappen
200 ~. geroakt spek
2 iilen
600 ~. zilverrlicsrl)st
200 ~. tamaten of
2 bukken tomatenpuree
2 tenen knoflook
1/8 pak creamed coconut (santen)

—
-

kummci
mar)oieln
paprika
worteltjes
appels

Breng water zoudex tout aan de kook voor de rUst. (1 1/4 maai zaveci water ala
rl)st. gemeteu in b.v. kop)es). Sni) vices en spek In Idelne stuk)es. flak bet spek (niet
te iaug) en apart bet vices, samen met de uitgeperste knafiaok. In bet spekvet
(eventucei wat hater toevoegen) de gesneden ulen zacht bakkeu. Dc kaolin stukken
snuden.
flu wag alles hi) eikaar In ten rote pan (of In twee Is gemakkeil)ker): rUst vices - spek — kooi — ulen — toinaten — kruldeo. Vices— en spekpan met ecu beet)e
water schoankoken en oak erbi) goolen. Laten koken totdat de rl)st gaar is (en
droog). Creamed coconut erbi) doen en wachten totdat dit Is gesmoiteu, at roerend.
flu eventuecl de appels trW.

Ret ze.
Cees.

Tat moe kort was ten sell
simpel driehockig gevormd en
slechis In een beperkt natal
maten verlcrljgbaar. Met de op
konm van bet professioraele
surfcircuit is hieraan ten tirade
gekomen. Net ais in de formu
Ic I racerij fungeerde bet wed
sirijdcircuit ala bakermat. Men
moat de konkurrentle steeds
ten stapje voor zijn en mede
doordat bet belang van de
overwinning steeds grater
werd, zijn ingenieurs aange
irokken die nice alleen vol~ens
ingewikkelde wiskaandige for
mules eta surheil onrwikkel
den. mast oak, tot op dat
moment, onbekende materia
len gingen gebnaiken. Dat
hierin goede tesesiarfers ceo
acer belangrijke rol spelen, is
duidelijk, terwiji de introduk.
tie van de komputer in bet
produktieproces ten en ander
in een flog grotere stroomver
snelling beth gebracht. Deze
kostbaxe manier van oatwikke
len is niet year eWe zeilmaker
weggelegd. Er kan daardoor
eenafstand antstaan tussen de
grote gerennomeerde zeilma.
ken en de kleioe zeilmakers
voor wit deze kostbare onewik.
keling niet te financieren is.
Door bet ontbreken van de
koatbare research, kunnen deze
zeilen goedkoper op de markt
gebrachi. Niet alleen de re
search, maar oak de keuze van
het materiaal waaxvan eta tell
gemaakt worth, speelt een rol
In de tot standkoming van de
uiteindelijke prijs. Mylar dock
bijvoarbeeld, varicert in prijs
van ongeveer 1 12,’ tot! 20,’

per vierkante meter. Fabtikan’
ten die bun piani kompleet
leveren, bebben de mogelijk.
held die plank uit te rmten
met ten goedkoop of duurder
tell, dais de komument tat bij
kwalitatief hoogwaardige plan.
ken oak een beta tell
krijgen.
Op ecu goedkope plank stnt
Over bet algerneen ecu goedko’
per tell. Dc ontwikkelingen
no de lanste jaren koinen in
grate Iijnen hietop neen masthoes met vleugelproflel; RAP
(Rotating A.symmeuic Foil);
vrij-roterende mastboa met
doodopende zeillatten; bogere
aspektverhoudlng (lengie
breedic verhouding); uitbauw
no bet xcii boveo en ander de
giek; de vezachiliende mate
riaalsoorten.
In bet verleden tag een tell.
profiel emit roth in tekening
1. weergegeven. Door de on.
gunstige aansluuting no ha
tell aan de mast anatnn di
4’
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reke aebter de mast wervelin
gen. die een nadelige invloed
hebben op ha rendement (po
wer) van ha tell. Om deac
weiveling to vet! mogelijk te
gen te pan, wad ha Zoge
naamde roterende a-symmetri
ache tell ontwikkeld (tie teke
fling 2). Net komt a op nets
dat de zeilatten tot name de
mast lopen. waasdoor an LEn
kant een optimal aanstgo
mingspraflel ontatat. Aao de
andere kant blijft de vertngen

45

de weeveling echeer ongestoord
zijn gang pan. Om oak die
probleem ha hoofd te bieden,
is de masrhoes met vleugelpro
tie! oncwikkeld (tie figiatar 3),
waagdoor ecu goed aanstro
mingsprofsel no beide zijden
wordt verkregeo. Een en aMer
worth gerealiseerd door de
inasthoes reel ruin. Ce maken
en dcxc open te houden door
middel van versterkingen en of
profielen (Camber Inducer) of
schuimprofielen.
Dc laatst genoemde zeilen Ic
veren met op- en aftuigen nagat vat ptoblesnen op. bierover
san bet eind van dit artiket
meet, en de prijs is vrij hoog.
Suffers die bage elsen stellen
aan bet flanktioneren van hun
xcii, nemen dit ‘ether year
Ii Voarai wedstrijdsurfen en
a
aten zweren bij dcxc
Ii

Het
‘‘etkte rich
door
sehoathoek (tie
fignu ). Wet probleem hier
van was, dat de giek vaaie bet
water nakte, voaral bij herb

•

OVCfftag gnan. en om dit te
voorkomen, werdcn de zeilen
hoger opgesneden (Lie flguur
~). Ben ander voordeel van de
boog opgesneden zeilen, is dat
bet xcii sneila nit bet water
kornt bi) bet optreklcen. Bierdoor kwam ten einde am bet
ongewild wegd,aaien van de
plank, want dc waterstan
moat nog worden nirgevon’
den. Vanaf bet begin van bet
surltijdpcsk tot enkele jaren
4~g
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geieden. werd er met gieken
gevaren van twee meter zestig.
Op dir moment is de gemid’
delde giekiengie beneden de
twee meter. I-let groocste madee! van ten lange giek is de
onhandelbantheid en bet kon
siante gevecbt cm bet wig bij
hogere snelheden onder ken.
stole te hotaden. Ben ander
nadeel van de lange giek, is de
aware belasting van de telnet.
band, zeilband, en de wind die
san de verkeerde kant bet zeil
wil inslaan, bet zogenaamde
‘killen’ (tie fignur 7). Verteil
dc je ongewild in deze sinaarie,
dan kreeg je onmiddelijk de
lather, op je band. frkker ban.
gend aan je giek werd je met
bet zeil via loeftijde star de
voorkant van de plank ge

dusk,.
Door de introdukcie van zeilen
in kombinatie met leone gie.
ken, weed bet mogelijk een zeil
bij hardere wind beter in be.
dwang Se houden. Leuk, maar
vooral in bet begin resulteerde
dit wee, in bet uicwaaien van
he, zeil (tie fignur 8). Dc
oorzaak lag in bet felt dat de
mast door de bach,, die bet
nil bovenan uitoefende door
de soename van bet zeilopper’
vlak dat, begon weg se buigen
nate lijzijde_ Dii versehijnscl
had ceo negatieve inyloed op
de boiling. waardoor bet ver

mogen (power) grotendeels uit
bet tell vcrdwecn. Alt oplos’
sing werd de stqvcre mast ont
wikkeld en nec, masthom
ming an bet zeil gegeven.
zodat Cr meet spanning kwam
se staan op bet acbcerlijk en
onderlijk en de mast ala bet
ware alt een boog gespannen
werd (tie figuur 10). Hierdoor
is bet optuigcn ook mocilijker
geworden en de toepassing van
katrollen onmisbaar. Naast de
grotere atijfbeid van de mast,
had de mastkromming ook ten
gunstig effekt op bet mmdcc
uitbuigen nan iijzijde. Bet
konventionele dock werd door
de hogere spanning op bet
achterlijk en onderlijk twa,
der belast op trekstcrkte. watt’
door bet al snel ovetbelast werd
en begon nit Ce lubberen of
• rekken. flit uitte ntis in Hap’
peren van bet acbterlsjk. On
die tegen it gaan werden mace’
rialen rocgcpast, die beta be’
stand rijn tegen treknerkce.
onder andere enkel’ en dub
belzijdig mylar, mylar venterkt
met leevia’ en diverse variaties
hierop. Tegen de tin van ont
werpen bleven dcxc zeilen lets.
je kiapperen. Een eenvoudig
lijnrje. bet ‘leachlijntje’. werd
ingevoerd, waarmee ceo Hap
perend athterlijk strakker han
I worden getrimd.
Door de onrwikkeling van
dooriopende latten is ten en
mdcc nag mccc verbeterd. ondat hierdoor de boiling nog
beret werd gefiksecrd. Met w’
dee woorden: de kant dat de
boIling van bet xcii nan athce’
ren versebuift (zwaaxdere be’
lasting van de zeilband) wordt
tegengegaan en de wind han
minder maltkelijk een tegen.
boIling veroorzaken an dean’
dere kant van bet zeil,
Dc kone giel~en leverde pro’
biemen op om am bet ben.
digde oppervlakte tell se ho’
men, dna werden dc zeilen
uirgebouwd. Dc laarste oat’
wikkeling bierin is bet uitbou’
wen onder de giek.
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voosal bij grocere oppervlakces
door de lange latten ten pro
blent vormt, Se verminderen.
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elke wind goed over bet water
cc gaan, noes je een logiache
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opcenvolgingfrebben in bet
zeiloppervlak.
Vote bazde
windeenkleinzeil,vocrwei.
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nigwindeengrootaeil,enom
hctcchtpedtedoenvoorhes
middenwsndje ook ecu nil.
Ben ervaren suffer heck tegen’
woordig ~~nI dtie nilen.
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Ala ten zeil nanielijk te grooc
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pompen beth dit zijn voorde’
len. Man bij kleinert srormaeilen neemr de spanning op bet
achrerlijk weer roe. Net nadeel
van uitwaaien word, flu tegen.
gegaan met stijve mascen en
ten betere flksarie van de bol-

hag, in de nieuwe ontwtspen
door bet verloop van de bn~
in het zeil (venikaal) en door
middcl van geprofileerde lit’
ten. Dc geprotileerde lit
nog becer dan de nonnale.
niec-geprof’slrerde lar dat de
bolhinç op die plaais blijft air’
ten, die de zeilmaker voor
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we onderverdelen In vencbd
lende~nen,dieweertijn

onderverdecldinvenchillende

macen. Tegenwoordig slam de
de Handling’ en de Racing’
aeilenbetmeesrinde belang’
ogen bad. Je hint nellen dat, sidling. We aullen bet niet
hoe verder de boiling voorin
meer bebben over de IBSA’
sit, des te makkelijker bet zeil aeilen (international Board
cc houden is, Am de andere
Sailing Association), omdat dic
kant rergeen her nil wel ncr- een uitsrervende wedstrijd
veuser naannate de boIling
groep is. en ook niet over de
men nan bet midden nit. D& rekreatiezeilen, onidar ook
plsars van een boIling is dus
dcxc grasp in de seer nabije
alcajd ten komprornss, tenvi;l toekomst In grote lsjnen zal
dat. ènde hoedanigbeid van zajn afgelead van de Handlingtie boIling In giote mate bepa’ en Racing’aeilen.
lend zijn voor bet karakrcr van Over bet algerneen worden
bet nil. Vandaar dat her beHandling’zeilen op hone
langnjh is dat de plaats wan’
boards taegepasr. waarbij ten
.
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zeden dieworden
cegenwoordig
aangeboden
kunnen
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bet zeil moet bollen gewaarbosgd blijft. Dc geprofileerde
lit is daarom ook dun van
,osen en dik van achceren,
wuardoor de balling, indien

I

meer geen meter meet voomit,
tetwijl surfers die net ecu Tier’ •
kante meter meer vacren, je
lacbend voorbq vaten
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meet je veel sneer macice doen

geen foot veroorloven zonder
dat die direks worth afgestrak
met een valpartij. Am de an
dere kant is ber bed januner
us de wind afneemt en je xcii
tekleinisomnoginplantte
komen
of, nog
je plank
~t
midden
op erger,
dat cage
diepe

.

.

wordc door tocnemende wind
on bet gehccl onder koncrole
cc houden waardoor bet awl’
plezier verminderd, Je hunt je
onder die omstandighcden

.

.

.

Fvan de rekreant, zoabs de gijp,
de 360 draai enaovoon. Dc
handling worth mede bereiks
door een zeil watvnakkelijk
switcht, biermee wordr be’
dodd he, veranderen van bet

Beginnende suffers aijn vaak
voorzichtig met geld uicgcven
an bun nieuwe hobby, veclal
willen
lii ternMan
de kat
de
boom kijken.
onuitmet

‘
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Het wedstñjdzeil
Een rosaal nienwe ontwikke’
ling. is echter dat wedstrijdzei’
len wee, mmdc, spanning op
her achrerlijk krijgen oral to’
doende ten berere windlozing
te verkriigen en ook bij bet

•:
•.

~

.,
I

at buigc
voo,in
(on’
dat
hi) date
dunher
is) mcest
juist dair
wan de boIling bet diepsc is.
Tegenwoordig worden veel lat’
tentoegepascmeteenscbuim.
vulling om bet gewicbt. dat

.

goede hanteerbaarheid den
cerste vereiste is. flit in vetband met de diverse disciplines
die men op deze boards bij
voorkeur vans, onder andere

den can athreren wil verb’
manoeuvza die noodzakelijk
pen, wee,srand ondervfndr van run bij de buidige wedsthjd’
de nnr dik verlopende Ia,. Dc spots en de gzappen en grolben

Go*sddd d

‘dubbele latren systeem. Ben
ander voordeel van ecu Hand’
bing’zeil met korte lacren is,
dat wanneer je van ten golf
afsusf, en je anther gaar dan de
wind (doordat de golf je ckstra
profielvsndeenekarnnaarde snelbeid meegeefi) bet beter
mdccc kant cijdeos bet radika’ • mogelijk wordr bet neil war te
Ic hoersveranderingen. Ook de baten hillen. Met konere larsen
Isogere aspehrverhouding
is her bovendien mogelijh bet
(lengce-brecdce verbouding)
nil bij weinig wind (als je niet
van ceo Handling.aeil maakr
aan her water hunt zien waar
bet zeil beter gesdsikt. Ecu
de wind nndaan komr) precies
Handling-neil is vaak op een
tot an be. hiilingspunt af cc
hone giek in kombina,ie met saellen. Ben en ander is minder
ten lange mast gesneden,
gemahkelijk re veswezelijken
waardoor ten kortere draaicir bij en voiledig doorgela, zeil,
kel word, verwezenlijkc. welke omdar de latten bet profiel in
de diverse manoeuvres verge’
stand houden en juist voorko’
makkelijkt (sic figour 6). Let
men dat bet zeil han gaan
cc, bij Handling’zeilen die on- kiflen.
dade giek uitgebouwd zijn.
Racing’zeilen zijn gemaakc om
op dat de zeillac in bet onder’ een leer hoge snelbeid te hun
liik niet cc dithc onder de gick nen balen en on boog san de
xi,. Dic is bij bet uirvoeren van wind re kunnen varen, Dcxc
ceo duckgijp bijzonder hinder’ zeiben worden bij voorkeur op
lijh en bij ten goed Handling’ lange, gogenaasnde couraciace
aeil air de iat ook veel lager dan boards roegepas. of op slalom’
bij ten Racing’zeil. Tegen
bonds. Dir zijn ontwezpcn
woordig worden Handhing-aei’ pour voor snelbeid. Racing’
len dan ooh meesral in bet
nilen wotden praktiscb altijd
midden van bet nil nier meet uirgevoerd met en masthoes
voorsien van doorlopende las met vleugelprofiel en zijn van
ceo, man van hone latcen,
onderen dusdanig uitgebouwd
Sorts hun je ervoor kitten ten dac bij vooral sumac windse
lange. dan wel hone bar te
hoersen bet onderlijk parallel
gebnsiken. he. zogenaanide
loopt san bet board. Men doer
Cr veistandig ann den adieu
so lang mogelijh op be, board
re trimmest wanrdoor de ruin,’
cc nassen board en onderlijk no
klein mogelijh wordc. Ben en
ander om cole bier her rende’
ment van bet zeil Ce vethogen.
Op deae wijae p je nasnelijk
de wesveiingen, die oprreden
ann de uiteinden van bet nil,
cegen (aie figuor 9). Am de
cue kant van her zeil heerst
onderdnsh en ann de mdccc
kant ovcrdnsh en die willen
elkaar opheffen. waardoor he,
effekt van her tell ton vermin

deren,
Ben je nog in her bait van ten
coder type zeil, geen paniek.
Ode hieraan kun je veel surf’
plenier beleven, Mar ben je
ant vernieuwing toe. dan ben
je ncr deze iriformatie in her
bezir van ten leidraad die je al
dwalend op de HISWA van par
horn,. •

~I~Jjj~?I~f’ ~
Do telefoon in Nonnikendam onmisbaar was, zowel voor onze surfofiel

—

ale

voor do andore I ielen in hot gez.lachap.

Sommigo memnon alloon flog oen patjo wiflen kaarton ala no daarna

—

Ruod
Erckens
Inco Goudawaard
Cock de Groat

Beiiiziistr. 366
Ansteuaan
Boschdijk 343

5653 GE
5691
HE SHY
Son
5621 3k SW?

524842
04990—73228
439531

ft
*

Rob
Groat
Rod deHoff
Theo Huizenga

Voitlandzoatrflt
40 5502
2512
Den Haag
Severeind 5
WV SCYeldhoven
Jer. Baachln. 231
5642 AS SHY

Rob
Coon ~(oil
Konings
Cees de Lange

Boabeide 69
Ailersma
147
Willesser. 97

6391
Landgraaf 045—321612
5655 CL
CD LIII
520671 ft SI
5616 CC SHY
523767 * +

3 43
20—
14 9

Ros
LeyenLuykx
Haarten
Dirkjan Luykx

YestdLjk
35 p 156
Gesteisestr.
Huygenslaan 20

5611
5615 CA
MC SHY
5114
5615 La SHY

15—
1— 41
28— 9

Din Hureau
Hare
i4ederkoorn
Raoul van Noorden

Koekoekstraat 207
62 X 3145
Zeelsteratr.
5652 AT
SR Haassiuis
SHY
550031 ft +
Kaaceei Uebeekstr 51 6222 83 Haastricht 043—634907

1211
8 2
19— 1

Win
Rootseiaar
ThUsvanRoland
Hans Schepnan
Ceciie
Schemer
Franc Schemer

Steenbeek
96 83
3861 U Hykerk
03494—53594
Sibeiiusiaan
51W
515881
St.Adrianusstr.?9
5614 SM ShY
114997
Seroen Eoscliin. 231 5642 AS SHY
817613

*

28—
5—
2—
13—

Franz Schoren

St. Philoaenastr.13 5622 CG SHY

442173

°

de rodaotie is overgekocht.

Leon Sprenkels
Albertus
V. Scro.

Wilgenroosstr.
Kroonstmaat 7 6

5644
5632 CR
DX SHY

120341
480846

Dat daze tranafersom nu ongezet gaat wordon in Sen groto hoeveelhoid

Franz
Theuniasen
Baa Ti,amer
Rein v. Yeidhoven
Lodger v. Vilsteren
Cert liner
Rein Va,
Hare los
Rein de Ides
.Jacco Wiersna
Hichiel van Wijck
Wilien San Withagen
Ceos v. Zwoi

Veidspaatatraat
Schweitzerlaan 1330
Beiliniatc. 6
Aaisterweg 132a
Kruisatraat 132
Ostadeatmaat 7
Jan Steenlaan 15
Kauritsstr. 8
Anerikalsan 23
Heydaalweg 4
Laarstr.15
Doemeiatr. Sn

6216
5644
5653
5615
5612
5721
5591
5616
569
5616
5582
561

(

Blaffende vlooien bijton ni.t.

)

B13 sommige broortjes binnon de club do vijn eon zadanige uitwerking hooft
dat zeallea in hot kampvuur willen gooien, hun handen inbegrepen.
Rot voetbaltoam voortaan in de sauna gaat vootbaJ.len, dat is niet
no warm ala do ballonhal.
Henri eq Handy

al eon atukjo an hot schrljven zijn voor bet volgonde

krantje.
Dat Thija bij het lezen van do vorige regel einde3ijk besefte dat z~jn

—

stnkjo in dit krantje had gemoeton.
— Dat
jknu a). eon halve zak van die anackotars op heb.
—

—

*

don.
don. 128 72
ft
14— 9

Baa not ztJn groto neil al bogon to planoron ale iemand .n di

—

444696
439956
126392
02153—11977
524842
115854

kant eon aanval van broekhooat had.

—

7 7
26—10
25— 8

V.
de Zwijgerstr.
IL SHY
Haria
Scuartatr.la 4 5611
5616 AL
SHY
Heezerweg 256 f
5KV
1251 05
5653
GB Laren
5KV
5643 KY SW?

kwamon

—

Rene Bouwean
Antoine
van Bree
Robert van Deursen

Vredelaan
40 6
Seiiiilistraat
Diotelstr. 27

Do dierenliofhebbora in Honnikendam ruimechoote an hun tr.kken

—

Jarig
1 4
24—12

Zephyr
Droog
Anita van
Dnrnea
Henri Doyatera

in do tel•fooa mogen hlJg.n.
—

LSDEHLIJST SINOHOVENSE STqDEHnN WINDSURF VERENICING 0? 27 APRIL 1981
Nan
Adres
Poatc. Pints Tel.
Handy Beaumont
Diateistraat 21
5643 RV SHY
115854
Tom vfd Boomen
Kerkstraat 18
5671 0! Nuenan 040—831285 ft

Dat Rob voor eon niet nader te noemen

gob

transfersom door do PT? van

rakkers met bljbehorende uitworking.

.

*

—

+

—

bi.
don.

—
—

.

RN
DK
GB
CS
CM
WO
AR
Ak
KA
SY
KU
CJ

11—11
8— 8
24— 3

ft

070—801972
535417 ft
817613 ~

452949
520821
518632

29—11
28—10
28 5

*

~

+

Haastrlcht
0434324444
SHY
117582 ft +
SHY
524842 don.
SHY
118101 ft +
SHY
Anton
04936—2066
Heeze
04907—1837 ft
SHY
435988 * +
Son
04990—71138 don.
SHY
520394 • +
Waalre 04904—16928 * +
SHY

nag aen plank meeneaen onder bepaaide vootvaarden
nag net de aanhanger rijden
bijzonder lid
donateur

91
4
6

1212
3— 6
10—12
611
2510
14— 2
3—12
25—10
17— 4
15— 1
10— 5
22—11
1 1
8— 8
4 7

4k

4k

—v14d1v

