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Nederlands Studenten Icampioensohap Windsurfen. Na

Rotterdam, Nijmegen en Croningen heeft doze keer Eindhoven, of beter
gezegd de Eindhovense Studenten Windsurf ‘[ereniging “WETS”, de orga—

Natuurlfjk sun op—of aanmerkingon on suggesties voor vorbeteringen
altijd van harte welkom, want hot is tonslotte do bedoeling dat in
bet vervolg bet NSK—windsurfen woer iodor jaar wordt georganisoord
en uitgroeit tot eon groots, voolzijdig en bekend surfovenement.
Dat is eohtor toekomstmuziok. Voor dit jaar wensen wij jullie eon
booiond, sportiof en vooral ook gozollig NSK—wookend toe.

nisatie van dit evenesent op rich gonomen.
do NSK—coinnissie

Do laatste NSk—windsurfen in Groningen (toen nog NSK—plankzeilen go—
heten) word in 1933 gehouden. Dat is dus inmiddels alweer vier jaar

bostaande uit,

geleden. In die vier jaar heeft het wedstrijdsurfen een gehoel ander
gozicht gekregen. Onder invloed van de funboard—rage is do belang—

moo (~oudswaard,

stelling voor de olympisohe driehoeksbaan stork godaald. Met als ge—

Dirkjan Luykx en

volg dat or vanaf 1934 door eon gebrek aan deelnomers goon officifle

Hem

NSK fleer is gehoudon. Do aandacht is voor eon bolangrijk gedeelte
vorscnoven naar andere wedstrijdvormen, zoals course race, slalom,
sancho surf en, marathons, enz.
Doze ontwikkoling beef

t

ons coon bosluiton to kiozen voor eon gehoel

niouwe opzet van bet kamoioonschap in do hoop dat do belangstolling
hiordoor weer sal groeion. Do opzot heoft hot karaktor van eon all—
round—kanpioenschap. Do uitoindolijko kanpioon zal bowozon hobbon
dat hij do vorschille,cdo wodstrijdvornen gomiddold hot besto bohoorst.
Voorwaarde voor hot sl~gen van eon kanpioenschap net eon dergolijke
opzot is ochter wel dat êo weds-trijdplanken, zowol fun—als allround—
b,ards, beschikbaar worden gosteld. Want weinig studenten boschik—
ken over boido typon boards waarmee so tovons ann wodstrijden kunnen
doelnemon. En wanneer so die toch hot,bon vormt vaak hot vorvoor eon
groot probleem. Bovondion heeft hot beschikbaar stellen van do wed—
strijdplankon als voordeol dat do beste surfer wint, i.p.v. do sur
fer met hot bosto matoriaal. Wij zijn ]3ic Sport en UP—sails dan ook
seer dankbaar voor hot foit dat zij hioraan hun medowerking hobben
willon vorJenon.
Niot alleon voor do deelnesers maar ook voor one als .rganisatie sal
dit kampioenschap eon nieuwe ervaring zijn. Hot is daarom niot on—
waarsohijnlijk dat we met onige kindorsioktes to maken sullen krij—
gon. Wij vragen om jullie bogrip hiorvoor en zullon proberen do even—
tuole probloonpjes so snol on so good mogolijk op te lossen,
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Vos,

NSK ,,nieuwe stijt”
Zoals je al in het voorwoord hebt kunnen lezen is de opzet van hot kam—
pioenschap, in ver~elijkin~ met vorige NSKs, verandord. Wat is nu pre—

+

des die mieuwe opzet?
Do driehoeksbaan, waarop bij vorigo NSKs alle manchos sovaron werdon,
is bij de nieuwe opzot slechts d6n onderdeel yam hot kampioensehap. On
treoies te zijn 25%. Want naast de driehoeksbaan komen er nog drie an—
dere wedstrijdvormen aan Dod, nl. course race, slalom en sprint.

~ ~aiØ Sport

ledereen vaart op hetzelfde, door EicSport en UP—Sails besohikbaar ge—
steldo, nateriaal. Dit zijn ~ 20 allroundboards (Bid Jazz) voor course
race em driehoeksbaan, en

±

~ funboards (Etc Rock&Roll) voor slalon en

sprint. Welke wedstrijdonderdelen wannoer gevaren worden beslist uit—
eindelijk de wimd. Bet kan due b.v. ook voorkomen dat de slalom geschrapt
noet worden wegens gebrek aan wind of dat do sprint op allround i.p.v.
funboards gevaren gaat worden. Indion mogolijk zal eon geschrapt onder—
deel vervangen worden door een andor onderdeel, dat dan dus twee keer

wensen jume een ge&aagd

aan bod komt. Er zijn velo mogolijkheden.
Voor ieder onderdeel krijgt men, aflhankelijk van do eindklassering daar—
op, eon bepaald aantal punten volgens do olympisehe puntentolling, Na

NSK

-

surfweekend

op 16 en 17 m& 1987

twee dagen worden do punten, behaald op do gevaren onderdelon, opgetold
en wordt erm.b.v. de puntontotalen een eindklassement opgosteld,
Omdat or niet ovonvoel plankon als deelnomers(40) zijn en dus niet ioder—
een tegelijk aan ~4n onderdeel kan deelnemen, wordt hot deolnemersvold
verdoold over twee poules die togelijkertijd verschillendo onderdelen af—
werken. Na do eerste dag wordt or voor boide poules eon tussenklassoment
opgesteld d.m.v. hot optellen van do bij do govaron ondordelen bohaalde

~ (n’°~ Sport

punten. Jo plaats in dit tussenklassoment bepaalt of je do volgende dag
verdor strijdt in do finalepoule (voor plaats lt/m20) of in de verliozers—
poule ~voor plaats 21t/m40). In do finalopoulo komen de eersto tien nit
beide tussenklassemonton.
Op do tweede dag worden door doze twee nieuwe poules weer afzondorlijk
Un of twoo wedstrijdondordolen afgowerkt. Voor het oindklassement worden
do op do tweede dag bohaalde punton opgotold bij de punten nit hot tus—
senklassoment.
Voor do nummers 1,2 en 3 van hot eindklassememt ligt or eon modaille
klaar, do winnaar ontvangt bovendien eon wissolbokor. Om do strijd in

ULTRA PROFILE SAILS

do verliezerspoulo aantrekkelijk te makon zal ook de winnaar van doze
poule eom prijs ontvangon.

5

PROGRAMMA

ZONDAG 17 MEl.
08.30 inpakken en schoonmaken chalet
09.00 vertrek naar het surfhotel
09.15 omkleden, optuigen
10.00 skippersmeeting

VUIJDAG 15 MEl.
vanaf 19.00 inschrijven, ontvangst wedstrijdnummrr en toe—
wijzen chalet. (meldt je hiervoor bij chalet
“Zwaluw.. op camping ‘De Witte Raaf’)
Z&PERDAG i6 MEl.
09.00 vertrek naar surfhotel
10.00 skippersmeeting (in kantine van het surfhotel).
10.30 start ochtendwads trijden:

A;

!exl.IeaeLs2o~ls: slalom.
Pinaieooule
: driehoeksbaan.
e
10.30 start 1 ,sanche.
e
11.45 start 2 manche.
±13.00 pause
13.30 skippersneeting

09.15 oskleden, optuigen

Poule

10.30 start ochtendwedstrijden;

14.00 start middagwedstrijden:
Verliezersooule: driehoeksbaan.
14.00 start lemanche.

course race.
10.30 start 1
11.45 start 2

e
e

15.15 start 2e mancne.

manche.
manche.

Poule B: sprint.

Einalenoule

: slalom.

.16.30 einde wedstrijden, inleveren wedstrijdnummer
aftuigen

±13.00 pause
14.00 skippersmeeting

±17.00 uitslag en prijsuitreiking.

14.30 start middagwedstrijden:
Poule A: sorint.
Poule B: course race.
14.30 start 1
15.45 start 2

e
e

manche.
manche.

±17.00 einde wedstrijden 1e dag
aftuigen, omkleden
vertrek naar camping
19.00 avondsaaltijd
20.30 behead maken van de tussenklassementen en de poule—
indeling voor de 2e dag
21.00 swingen in de disco, hangen aan de bar (camping of
surfhotel) e. de kanshebbers op eremetaal gaan na—
tuurlijk vroeg naar bed.
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wed strijd bepatingen

5.

Aansprakoi~jkhoid.
Do

NSSS,

o.s.w.v.

SETH en hot wodstrijdcomit& zijn niot aanspra—

kolijk voor vermissing van of schado man hot materiaal van doo]-—

ALGEMEEN

n050rs of voor persoonlijk lotsol seiko indirokt hot govoig is
van dootnamo aan do wodsrtijdon. Van do doelnemors wordt vorwacht

1.

Wodstrijdwator.

dat zij op eon vorantwoordo masher omgaan sot hot boschikbaar go—

Do wodstrijdon wordon govaron op hot Voorso floor in do dirokto

stoido matoriaal.

omgeving van surfhotoJ. “Hot Voorso Moor” to Arnemuidon (Oranjo—

hot matoriaaJ. toegebraohto schado voor rokoning van do botroffon—

pisat).

do doolnomor.

Is dit niot hot goval dan is do ovontuoei ann

Schado dient aitijd dirokt gomold te ,vordon ann hot

wodstrijdcomit&.
2.

Wodstrijdon.
a. Indion do woorsomstondighodon hot toolaton ~vordon or vior vor—

6.

Torugtrekkon c.q. opgovon.

schillondo wodstrijdvormon govaren. To woton: driohooksbaan,

Doolnoinors die opgmvon tijdons eon sancho,

course raco, slalom on sprint.

uig van do wodstrijdon wilLon torugtroKkon,

b. Kampioen is do surfor sot hot laagsto totaal aantal punton
vor do vior ondordolon,

sot inachtnoming van art.

wodstrijdbopalingon.

iod

von San hot ;vedstrijdconitd,

0—

dienon dit door to go—

hotzij bij do start, hotzij bij hot

informatioburomu.

van do

-

a, Wannoor daartoo aanloiding is,

dan bohoudt hot wodstrijdcomit&

7.

Wodstrijdnummors.
a.

shah hot rocht voor &~n of meet wodstrijdvormon to schrappon

Bij inschrijving ontvangt hodoro deelnomor eon wodstrijdnumner dat
hij tijdons do wedstrijdon soot dragon. Hot wodstrijdnummor diont

of to vorvangon door eon andoro oodstrijdvoro.

duidoiijk zichtbaar op do rug,

3.

of zij dio shah voile—

on vooraover do trapozohaak dit toe—

laat ook op do borst, to wordon godragen.
b. Op zondag dionen alto doolnomers dirokt na afloop van do wodstrij—

Eoglomonton.
a. Do wodstrijdon wordon gohoudon onder hot goldonde wodstrijdro—

don siGh af to moldon bij hot informatioburoau d.m.v. hot iniovoron

glemont van do IYE’J sot inachtnorning van do MMDV boralingon on

van hun wedstrijdnu:nmor.

do wodstrijdbopalingon.
b. In goval van onduidolijkhoid of togonstrijdighoid zijn do wod—

8.

strijdbopalingon maatgovond.

Pompon.
In afwijking van art. ~4 van hot wodstrijdroglomont is pompon bij

a. Do wodstrijdbopalingon bestaan nit oon algemoon godoolto on oon

alto wodstrijdondordolon gooorloofd.

viortal supplomonton voor do vior vorschillonde wedstrijdondor—
dolon.

9.
4.

Voor iodor van do vior wedstrijdondordolon krijgt son,

Wijziging wodstrijdbopalingon,
Tot uitorlijk 15 sin. voor do start van eon mancho kunnen or
wijzigingon in do bopalingen worSen aangebracht. Dit sal duido—
lijk kenbaar gernaakt wordon,

Puntentolling.

van do oindklassoring daarop,

afhankolijk

oon bopaald aantal punton volgens ~4o

olympischo puntontoiling.

o.a. op hot sedodolingenbord.
10. Poulo—indeling/kiassomonton.
a. Voor do oorsto wodstrijdag wordt hot doelnomersveld d.m.v.

toting

(uitgovoord door hot wodstrijdcomit~) over twoe poulos (A on 3).
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b. Nadat doze afzondoriijk twee wodstrijdondordelen hobben afgowerkt
14. Voilighoid.

wordt or voor iodore ponie apart eon tussonkiassornont opgestoid

a. Cm do veiligheid zovoel rnogeiijk to vorgroten ligt or oon rescue—

d.m.v. hot opteilen van do bij do ondordelen bohaaido punten.

boot gorood. Indien eon doolnernor in nood vorkoort op hot water moot

a. Indien na do eeste dag door beido poules nog goon twoo onderdoien
zijn gevaren,

wedstrijdonderdeel eon tussonkiassoiflont op to stolion.
d.

hij,indion mogolijk of andors door eon rnededeolnernor,dit duidolijk

kan hot wedstrijdcOrnit~ beslisson orn reeds na

Do oerste 10 uit do tussenkiassernonton van beido ponies gaan over
naar do finalopoulo waarin wordt gostredon orn pisats it/rn 20 in hot
eindkiassornent.

Do overigon gaan over naar do vorliezorspoulo waar—

in gostredon wordt os plants 2i t/m

4o

kenbsar makon om eon snoilo rodding rnogol.ijk to makon.

-1

b. Hot dragon -Van tees—of reddingsvost of trapeze sot drijfvermogan

ii

a. Hot dragon van eon wetsuit kan vorplicht gesteld cordon.

wordt aanbevolon.

in hot oindkiassernent.

o. Hot oindklapsomont host tot stand door hot optollon van do punton
uit hot tussonklassornont bij do punton die zijn behaald bij do sod—
strijdondordolon gevaren in do vorliozers—of finalepoulo.
f. Voor hot opstellon van eon oindklassernont rnooten do verliezos—of
finalepoule minimaal ê~n wodstrijdondordoel afgeworkt hobben.

SUPPLEMENT A. / DRIEHOEKSBAAN

g. Wanneor in hot eind—of tussonklassomont 2 of moor doolnosors eon go—
iijk puntentottal bohalen,
moeste

11.

dan wordt gekekon naar do doolnosor die de

plaatsen hooft bohaald, daarna naar hot aantal 2°piaatsen,

Al. Baan.

a. Er wordt eon olympisoho baan gevaren met samonvaJ.J.ende start—en

onz. Wordt to nog goon boslissing verkrogen dan goldt do uitslag van

finishiijn, zoals aangegoven in do ondorstaande figuur.

hot laatsto wodstrijdondordoel.

Route baan: start—1—2—3—1—3—finish.

2

Wodstrijdrosultaton.
Do wodstrijdresultaton zullon bij hot inforrnatioburoau bokond gornaakt

word on.
12. prijzen/prijsuitreiking.
a. Do nummors I t/rn 3 van hot oindklassement ontvangen eon modaillo en
do winnaar bovondion eon wisseibeker.
b. Do winnaar van do vorliozorspoule (plaats 21 in hot eindklassomont)
zal evoneons oon prijs ontvangon.
a. Do prijsuitroiking zal zondag Os ± 17.00 uur bij hot informatiobu—
~RMSH
START

reau plaatsvindon.

13. Inforsatieburoau/medodelingonbord.
Hot inforrnatiebureau is ingoriaht in do kantine van hot surfhotol.
Hior zoteit hot wedstrijdaornit~on bovindt zich tevens hot mededo—
lingenbord.

b. Indjen do weersoastandighoden dit noodzakolijk makon kart doze
baan verandord wordon. Zie dan oventueol medodelingenbord en
kom naar do skippersmooting.
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b. Hot prntostgold bodraagt hiorbij £10,—

A2. Starttijden/doelnOmOrSVOld.
In totaal worden or voor dit nndordooi. twoe sanchez gevaren waar—
bij alle doelnemors uit eon poule tegelijk starten. Do in het
programlna vermoldo starttijden van do manchos zijn siochts richt-.
tijden. lIe worlcelijke tijdon kim jo lezen op hot mededolingonbord.

a. Gostart wordt volgons do vijf—minuton—pr000duro;

5 hoornstoton

Waarschuwingssoin
Voorbereidingssein

4 hoornstoton

1 mm.

Ingaan v/d buiten—om—regol

3 hnornstnton

4

1f00~b~~ojdend startsoin
Startsein

2 hnornstoten
1 hoornstoot

24 mm.

o

mm.
mm.

strijdnummors op hot modedolingonbord nokond gomaakt, ovenals
tijd van bohandoling van hot protost.
A7. Vorvangende straf.
Eon doolnomor die eon vnnrrangsrogel heoft ovortredon han aan

A3. Start.

5 sin.

c. Do bij oon protest betrnkkon doolnomors wordon d.m.v. do wod—

b. Dii olko start geldt do hiorboven gonoosdo Duiton—om—rogol.
c. Indion eon surfer niet binnen 5 mmnuton na hot startsoin is gostart
zal hij als niet gostart wordon beschnuwd.

diskwalificatio ontknmon door not zijn plank eon 720—draai to
oaken.
AS. Puntentolling/oindklassering.
a. ‘[nor iedoro mannho krijgt non, afhankolijk van do bohaaldo plaats,
eon bopaald aantal punton vnlgons do olympische puntontolling.
b. Do omndklassoring vnnr dit nndordool knmt tnt stand door do bohaal—
do punton np to tollon. Wannoer 2 of moor doelnomors oen golijk
puntontntaal bohalen, wnrdt do procedure tnogepast als vormold in
art. 10~ van do aig. bepalingon. Ynor allo duidolijkhoid: do vnnr
do manchos bohaalde punton wnrdon niot vorrokond in hot overall—

A4. Terugroop.
a. Eon mndividuolo terugroep vindt plaats door hot goven van eon sorio
van 5 korto hnornstnton en Zn mogolijk hot omrnopon van hot betrof—
fonde wedstrijdnu’.imer. To vrneg gestart. deelnemors dionon buitonom
do startlijn to varen on doze npnieuw to passoron. Bij hot buitonom
varen dionen zij voorrang to vorlonen aan reglemontair gostarto
doelnemers.

klassoment van do vior wodstrijdnndordolon, zij bopalon onkol do
oindklassoring op dit nndordool.
n. Indion do nmstandighodon hot tnolaton wnrdon or vnor dit ondordool
Woo ~anchos govaron. Lukt dit niot dan han hot wodstrijdcomit6 be—
slisson dat do uitslag van do oorsto mancho tovons hot eindklasso—
mont van dit ondordeel is.

b. Eon colloctiove torugroop vindt plaats door hot govon van twee hoorn—
stoton na hot startsignaal.
A5. Tijdlmmiot.
a. Eon mancho wordt als boemndigd boschouwd 15 mm. na aanknmst van do
oorsto finisher. Do dan nog niot gofmnishto deolnomers wordon als
niet—gofinshô boschnuwd.
b. Bovendion wordt oon sancho als boflndigd beschouwd wannoer 40 sin.
na do start nog goon enkolo doolnemor is gefinisht.
iG, Protoston.
a. Protoston dionon bij do finish to worden gemold, ochtor na do totalo
bo~indiging van do botreffondo sancho. Schriftelijko indioning van
het protest dient binnon 30 mmnuton na hot oindo Van do laatste man—
the van dit wodstrijdnnderdool bij hot mnfnrmatieburoau to goschiodon.

12

Do wodstrijdbopalingon; niet altijd evon gemakkolijk~?
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SUPPLEMENT R/COURSE RACE
1stort.
El. Baan.
a. Er wordt een course race baan gevaren zoals aangegeven in de onder—
staande figuur.
Route baan; start_1_2_3_4_5_6_7_1_2_3_4_5_Gfini5h.

finish

b. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maKen, dan kan bet wed—
strijdcomit~ beslissen cm de baan te veranderen. De baam wordt be—
kend gemaakt tijdens de skippersmeeting.
02. Startgroepen/eindklassering
Er wordt gestart met groepjes van ~ 5 deelnemers. Via een meg later
bekend te maken selectie—systeem in de voorseries, plaatsen de deel—
nemers sick veer ~én van de finales waarin gestreden wordt cm
bepaalde

plaatsen (b.v. et/m12) in bet eindklassement van dit

onderdeel.

finish
03. Startprocedure/starttijden.
a. Er wordt gestart in ondiep water.
b. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan kan het wed—

b. De startprocedure is als volgt:

strijdcomitd beslissen cm de baan te veranderen. Be baan wordt be—

90 sec.

kend genaakt tijdens de skippersneeting.

30 sec.

voorbereidingssein

3 korte signalen.

20 sec.

2 korte signalen.

10 sec.

B2 tim BO

o sec.

Deze artikelen komen overeen met de gslijk genumnerde A—artikelen
uit bet driehoeksbaan—supplement.

4 korte signalen.

I kort sigmaal.
startsein

1 lang signaal.

Bovendien wordt er de laatste vijf seconden veer de start argeteld.
c. Na de start van de voorafgaande manche worden de wedstrijdnummers
van de deelnemers omgercepen veer de volgende start. Zij sullen so
snel mogelijk na het be~indigen van de voorafgaande manche starten.

SUPPLEMENT

C. / SLALOM
04. Terugroep.
a. Ma

Cl. Baan.

een valse start volgt een collectieve terugroep door het geven

van twee sigmalen ma bet startsignaal. De start procedure begimt dan

a. Er wordt een slalombaan gevaren seals aangegeven in de cnderstaande
figuur.

weer bij bet 30 sec. signaal.
b. De veroorzker van de valse start wordt door de starter aangewezen,

Route baan, start—l—2—l—2—1—finish.

wanneer een deelnemer twee valse starts op zijn naan heeft staan
wordt hij automatisch laatste in die manche.

14
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05. Finish.
Eon deelnomer beein4igt do wodstrijd wannoor onig deol van do plank
of hot tuig in do normale positio over do finishlijn saat.

eG.

Aanrakon van do boeien.
Ret aanraken van do booien bij bet rondon is toogostaan,00n straf
wordt hiorvoor niet toogekond.

07. Hinderon.
Het opzettolijk hinderon van oon andere doolnemor is niet toegostaan.
CS. Protoston.
a. Wannoor een deelnomer meont to protosteron, moet dit direkt na de
finish aan het wodstrijdconit6 worden modogedeold. Hot wodstrijd—
cositézal bet protost no spoedig mogolijk in bohandeling nomon.
b. Hot wedstrijdoomit4kan boslissen dat eon wodstrijd zal worden ovorge—
zoild, wannoer oen doolneser sorious is benadoeld door eon overtre—
ding waaraan hij zelf niet schuldig was.

SUPPLEMENT D. / SPRINT

Dl. Eaan.
a. Er wordt eon baan gevaron gelijk aan die van hot manehe surfon, zoals
aangogoven in do ondorstaande figuur.

OMDF’~T WIJ BIECINNCN
WAAR ANDEREN OPHOUDEN~

-

WiND

Route baan: start—i—finish.

start. ~

(e 1

Forty—rive verzorgt op accurate wijze at tiw evenementen, van disco—avond tot
openlucht—spoktakel. Met name door ceo ruin geori~nteerd management. waurdoor alterlci
lacotton van do pubtioke goluidsverzorging aandncht krijgen. bent U öü ons San hot juiste
adres voor totalo organisatie.

finish.
b. Indien do omstandighedon dit noodzakelijk naken, dan kan do wed—
strijdleiding boslissen om de baan to vorandoTen. Do baan wordt bo—
kend gomaakt tijdees do skippersmooting

CELUIDSVERZORGTNG
1:;

I
EXPLOITATIE DRIVr—IN SITOV.S
,a::::a.::~9~i:i
EVENEMENTEN—ORGANISATIE
ARTIESrEN-OEMIDDELTNG
AUDIO PRODIJKTIES

D2 tim DO.
Doze artikelen komen oworeen met do goli~k gonunmerde c—artikolen
nit hot slalom—supplement.
FORTY-FIVE discomanngemont, mgr.oolonslaan 64, 5103 ON
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DONGEN, tel.Ot623—13421

Surthotel/Catmmarancontrum

mededetingen

‘Hot Vootee hoer”

Oranjepleatweg I
4341 RX Arnomuiden
Tolofoon 01196—13245

Elke ochtond wordt or vonaf do camping met auto’s naar do surtlocatie vertrokkon.
Men ken zich eon de echtorkont van hot hotel omkleden in do douche— en toilet—

ruimtos, Verdor hoort do orgmniostim eon twintigtol borghokjes argohuord woar
Rocroatie contrum Oranjeploat
Muidenwog 3 4341 PX Arnomuidon
Telofoon 01182—1212

dotersport—camping “Do butte Rest”

men zijn/haor spullen kwijt ken. Proboor zoveel mogelijk zo’n kastjo not lonand
te dolon. Mon ken gratis warm, douchon in do douchos bij doze borghokjos. Voor do
andoro douches dient men eon warm—wator—muntje a U. I

,~

in do kantine to kopon.

Do camping on bet surfhotej. zijn gemakkelijk to bereikon via rijksweg A58

Tijdena do wedstrijden zotolt do wedatrijdloiding in do kantine von hot surthotel,

Bergen op Zoom—UlimsinDon. Neom kooand vanaf Gorgon op Zoom do atsiag Ama—

alwoar men ook terocht ken voor divermo versnaperingon, oocht men daaraan bohoefte

euidon, dan wol vanaf Ulissingon do afslag Nieuu— on St.Joomtland. Rijd hot

hebbon.

dorp Amnomuidon binnon en blijt do biog alsmaar rochtdoor volgen. Bij eon
kruising rochts manhoudon en hot spoor ovor. Ongovoor 500 m. hiorna rechts—
at do borden ‘Oranjoploat’ volgon. Do rest wijst zich vanzolt.

Nodedelingen a.b,t. do wedstrijden.

Dij do camping eangokomon kan men do auto op hot parkeerterroin vddr do slag—
boom, on hot recoptiegobouwtje parkoren, waorna men zich bij hot wodstrijdcomit~,

—

Kom altijd naar de skippersmoeting. Do to varen wodstrijdon worden den
doorgosproken en zelf kun je natuurlijk ook vmagen stellen.

gozotold in chalet ~z~~~UWt5 diont to molden. Loop doarvoor langs do slagboom
en hot roooptiegebouwtje en sla linksat ‘do rondwog’ up; Chalet ~ bovindt
zich dan man do linkorkont van do weg. Hior wordt men dotinitiet ingoschrevon en

—

Ret varen met eon trapeze is toogestaat. Je dient zelf voor do trapeze
on do koordjes to zorgen.

krijgt oon wodstrijdnummor toegowozen. Hiorna wordt mon naar eon chalot verwezan
wear men gedurendo dit NSK—weekond diont te ovornachton, oten etc. etc.
Er wordt overnacht in 6—persoons chalots md. keuken met koelkast, 4—pits gqsstol,

—

Zorg dat jo altijd op tijd aan do start verschijnt. Vooral bij do sla

badkamor cot douche, wastaf 01 en toilet, dokons en kussons, tumnaoubolon. Men diont

lom en do sprint moot jo hier good op lettee. De manches din kort on

dus zolt eon slaapzak flee to bmongen9 en voor do atwas eon theedook.

er wordt snel na elkaar gestart.

Voor hot ontbijt on do lunch (s000r hiervoor ‘5 ochtonth eon aantal boterhemmen en
noes dezo moo near do wmdstrijden) vindt men brood, boter, bolog etc. in de chalots.

—

Do tijden in hot progmamma zijn slechts richttijden. Kijk voor de wer—
kelijke tijden op hot mededelingonbord.

Tekort aen hot eon of toveel van hot andon raadpleog hot wodstrijdcomit6 in hot
betaamde ‘Chalet Zwaluw’. Voor do avondsoaltijd doot do organisatio eon beroop op
eenieders kookkunston: in elk chalet zijn ingrodiönten en eon (makkelijk) rocopt

—

to worden aan hot wedstrijdoomité

aenwozig.
hook niot toyed

Ga voorzichtig om met het materiaal. Schade dient altijd dirokt goaold

troop, zodat hot opruimen van do chalots zondagochtond niet ml to

joel work is. Loot allos netjes achtor on meldt ovontuole schade man chmlet on/or
invontaris bij hot wedstrijdcomit~, die eahter, ovenols E.S.W.V. bJETI+, hiorvoor

—

Hot meenemon van eon oigen plank wordt afgoraden. Op do oerste plaats
omdat hot prograsma vrij vol is en do zorg van do deelnemers bij het

niot eansprokmlijk gosteld ken worden.

wodstrijdmateriaal diont to liggen. En op do tweede plaats omdat door

Op do camping zijn bar en dimcotheok amnoozig. Heal your toegang tot do disco even

Sic eon .tantal testplanken boschikbaar wordon gesteld, waarop tusson de

eon pasje bij do rocoptio. Boidon sluiten ochter om 24.00 our (je woo toch studon—

wedmtrijden door kan wordon gevaren.

tonkampioen wordon?). Piaak niot tevool lawaai on last je kanariepietjo moor thulo,
want hondon on huisdioren wordon niet toogostoan op bet torroin. Vordor mogon
kloine kmnderon niet zondor toozicht in do toilotton.
Ala je eon sigon plank bij je hobt, dion jo hiorvoor U. I.— per dog to botalen.
Do langslapors radon wij flog nan 00 eon wekker moo to nemen.

I8

‘9

e.s. .v.
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Dc Eindhovense Studenton Windsurf Vereniging “WETh” is opgericht op
24 maart 1982. Dit jaar vierde zij dus haar eerste lustrum.
In de vijf jaren van haar bestaan groeide zij nit tot een vereniging
met rond do 50 loden.

V

Nomonteel been do vereniging do beschiking over 13 planken, waaronder
vier funboards van verschillende lengtes, sos windgliders en ten self—
bouwplank. Voor bet vervoer beschikt WETH over eon trailer waarnee
maximaal tion planken vervoerd kunnen worden. Al dit nateriaal ligt op—
geslagen ineen loods ann de KarpeadoLcse Plas in hot centrum van Lind—
hoven1naast bet TU—terrein. Sinds kort staat dan vegens ten sent in—
braken ten zeecontainer voor do berging van bet bij inbrokers geliefde
funmateriaal.
Vanwego de slechte windcondities op de Icarpendonk gaat WETH regelmatig
eon veekend surfen op de Grevelingen, Ijsselneer of andere grote wate—
ren in Nedorland.Aan bet eind van do zonorvakantie is en altijd ten
twee weken durend zomerkamp, dat neestal in Priesland gehoudon wordt.
Ook sun or met enige regelmaat surfdagen, bijvoorbeeld naar Roerinond,
en is or in bet voor—en na3aar een cursus voor beginners. En als or
dan flog nonson zijn die zelf willon gaan surfon, dan kunnen die onder
bepaalde condities oen plank van do club lonon.
Omdat jo normaal gesproken met surfen geon heel jaar kan vullen orga—
niseert

WETH vooral in de winterporiode eon root aantal nevonactivi—

toiton. Voorbeelden sun: dia~onvideo avonden, cocktailavonden, zwem—
fostujimn, bozoek ann “das Boot” in Düsseldorf, bowling, fondue, mossel—
etentj~s, etc. Voor do nodige conditie is or ook oen wokelijkse trai.—
nin~savond en wordt or door oen aantal loden fanatiek gozaalvoetbald.
Door hot Lout dat WETH een vrij kleino veroniging is met redeli k voel
activitoiton, konen do loden olkaar regolnatig togen zodat nen olkaar
good kent. Over bolangstolling voor do activitoiten valt niot to klagon,
en ala de handon eons uit do nouwen nooten wordon gestoken zijn Cr ook
voldoondo nonsen te vinden.
Sanonvattend is WETH dus eon niot zâ groto, mann wel actiovo voroniging
die such niet alloen met windsurfen bezighoudt. Wil jo noer woten over
WETH? Praat dan tijdons de NSK oven not ~4n van do web
ors of doe eons noe met één van onze web
..k

aanwezigo WETH—

activitoiten. Natuurlijk kun jo

eon briofje sturen naar: ESWV WET!!, 0.1,. Vrouwestraat 1, 5612 AW

Eindhovon.
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