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Ilailo monsen,dan komt bier een literair hoogstandje van jullie
nieuwe voorsitter,waarbij het talent van

~.

van Kooten totaal

var—

‘oleekt. ~Jee,aoals jullie bea-rijoen,er roet niet te veel verwacht
Lieve lezertjas,

worden van mijn achrijveratalcnt. ~ot cover ~eze intro.

Zo: eon frisse wind door ons clubblad, een vernieuwdo en ver—

no~anaalc bcd-’nken. Ircco,3as,Robert I Mark betankt Voor ;l jullie in—

jongde redaktie; dat alles had jo al gemerkt aan do nieu~e

oct en verrichte werk ten ~aunote van te vercnivina~ Vier nensen wen,

~llereerst wil ik,narnens l~ot nieuue bestuur,~’ec ea—beatuur

kaft. Onzo dank gaat uit naar de maker ervon: Peter, goed

dus dna nieuwe. Ve weten; Theo:comrnissaria, Hein:secretaris en

gedaan jochie~

Hans is once niouwe penninaneester. 1k combineer mijn voorzitterschao

O~k dank aan de vorigo redactie die do zaakjea

piekfijn voor elkaar hadden; wij hopen dat zo te houden.

aen bee-tje met reperaties, organiseren van activitoiten

In doze Swathe vind je zeer gevarieerde artikolen ala weekend—

Pot zover ‘t fornele —edeelte van dit stukja. (!nforre~l: in ‘t

versJ.agon, ALV—notulen (cm dd extrema maar eens te noemen)....

‘-eorjnar boron er wederon be

Verder nog do logos van enige nieuwkomerm, voor het eerst op

in ~‘et nn ~nar bujten Pe r~i

do ISPO van dit jaar gesignaloerd, die 00k OP do Boot ‘88 to

,

etc.

uurs~laat~’en vnij, due vo’y” ~ie Cr
~evnl~ew is, or ‘conan nipry’e r~’r—

.nieuwa kensen.)
‘a roger ~er’~wkijken or can zear paslaapd najcrr. flie week—

bekijkon zijn. Opvallond hiorbij is dat naaat do surfplanken
00k do morknaaen ateeda korter worden.

cinder ware-

Gonoeg gezwam on dankwoorden voor nu, duik maar anel in al

records

die agenda’s, testen, voorzitterspraatjes etc. etc

jets pin/icr druic bazocht, mar toch acer “c~lnrvcd. fls we den

~ru: beaocht. H~t aerate weekeir’~

maar liefst 24 pagina’s vol met doze (on)zlnnige informatie

echtor aa~er4 ac-~.viteiter beki~’~n ;

over, van en door loden van jouw enigo ochte club. Kbpelijk

‘~n bet T.U.—Kamnioenachac~ 6 ~elnemera

zal dit nummer menigeen aansporon om zijn/haar schrijvorata—
lent in do volgendo Swetha to demonstreren.
Tot slot wonaon wij jullie vast prettige fooatdagen on veel
loomplezimr met dit auuuuuuuuuperdikke winternummerL

~p

(Nuddorn brak alle

2/i roan an 2 da~en valor wind. Pa o~-~ri-~e wankeinden waren

zwak. He~alijk i— ~

ni—tr-ia~blon: 6 ~‘eelnena~’~
,

is r~a a”kn”at wal aCer

‘~~t bij do aores—surf activitei~en beter.

Pc A.L.V. verlier prima, hot leak ~eo~’ d~’

‘eest~

(

aan~ea4—”

laden tesamon met do najaarswinden al asn eon winterslaap was be—
gonnon. Ruud was al cover heon dat hij bij do bestuurswisseling
geen stem wist uit to brengen. Do wind hot hot 00k op de O’neill

GE REDAKTIE

pro—world—cup in Zandvoort afweton, vandaar dat we maar niet zijn
aaan kijken.

3

Met bet eindm van bet seizoen in zicht, hoop ik toch dat er no~ een
paar dagen (weekend?) kornen dat er volop gesurfd ken worden. Mocht dit
niet lukken, dan kunnen we deze en andere? fruataties kwijtraken or

bet

kuallende feest, waarrnee bet apr~a—surf—seizcen wordt in~l~idt. Met “ik
kon m’ri kieren niet vjnden’i’eezt. Een therna waarbij iedereen zijn verbor~en
talenten voljedjp han ujtbujten door er so

(ongekleed?) uit te

zien. En denk erom, niet verkleedde gasten woMen niet toegelaten.
Mocht je dit feest miss en bezoek fan een of meerdere van de act ivi—
teiten versoreift over de winter.

(

Check hiervoor de agenda.) Dus tot

IEDERE MAANDAGAVOND ThAIJING VAN 18.30 TOT 20.00 UUR
(IN RET SPORTCENTRUM)

ziens or een van daze activitejten. 3ij daze hanneniars zullen onk
nensen aanwezig zijn die interesse voor de vereniring Cetoond hei,ban.

28

NOV

In verband met one 1edenuervin~sercIrarr.a El) wil ikiederren
zn uiters~c best is doen, ~e-r rca-er er’oi

-~

WETH—FEEST (Th~iA:”IK RON M’N KLEREN NIET
VINDEN”), VANAF 21.00 UUR IN AOR (ZAALTJE

te lar-,en. Ic —dIce due

BOVCDN). GEPASTE ELIDING VENEI3T1~~

al~.i~d inschrijvinefcruuli~rer ‘rrrkrijgbear -iin. V—Doe elk nteuw lid
~eeft

1H -en rnn~ -~e or he-i feast.
“ot zever -‘i -e onmishere

deechin~ ran de~

1---~~~

—~

4

DEC

FSTO—DIA—VIDEO AVOND

14—19

DEC

SPORTWEEK (OPGEVEN BIJ CORN VOOd

5

DEC)

pre ~tige feestdagen~

6

JAN

NIEUWJAARSSURFEN EN - BORREL (VANAF 16.00 UUR
BIJ DR GOODS)

12

ADVERTENTI ES

JAN

SCHIATSEN (20.00 OUR, GRATIS MET
SPORTKAART)

2ehlft JAN

BOOT ‘88 DUSSELDORF

18

JAN

SLUITING COPY SWETHS 5.6

31

JAB

BOWLINGAVOND

10

FEB

FONDUEAVOND

In de aanbieding: twee clubaweaters, 1 indigo blue (large) en 1 sea green

(extra large). Ieder voor de prija van fl, 42,=,

Aangeboden: 6,1 m
5,0 m

2
2

eel: 115854

Simmer
Oe Dong

Kiepper giek 2m

VOOR AANMELDING EN INLICHTINGEN

-

Tegen elk aannemelijk bod, 8e1: 434213

W.D,tiithagen

BEL:

THEO HUIZENGA; 817613
HENRI DUYSTERS;

4

eind~vense

115854

studenten windsurf verenig~ng

NOTULEN VRN DE ALGE~9ENE LEDEN JERGADERING DER
ESWV “WETW’
genouden op 26—10—87 am 20.30 uur in het Sportcentrum van de TUE
1. Opening van do eergecering.
au- ,in-~1usie~ -let DeStUllt,ld lecen.
2.De agena~l aehoeft niet to

jorden qewijzigd.

3.Notulen A.L.V. dd 30—3—87
Ce notulen warden door as secretaris voorgelezen en voruolgens goedgekeurd.
4.Uerslagen bestuursactiuiteiten en cie’s.
secretaris Marc melat cathet ledental met ~n is gostogon van 43 near 44.
commissaris ass meidt dat or bij hot materisal slechts kieine reparatios
hebben plaatsgovonden.Komende winter dient or nog verlichting te komen
in de container,
commissaris Robert dost versiag van de activiteiton,Alle weekends en het
Zonorcamp zijn prima verlopen,het TUE surfkampioenochap en de Thriatlon
echter zijn holaam esar zeer matig bezécht.Deze toch lauke en sportieve
evenemamten zouden,al was hot maar soar do gezelligheid,in de tookomst
vat seer bezocht mooton cordon.
uoorzitter Imcodoet voralag namens hot nele bostuur over hot NSK cat afge—
lopen voorjaar door WETH met groot succes is georganiseerd.Oe mogelijk—
heid bostast dat SETH ook dit jeer ,mits or voldoende animo soar is
hot NSK organiseert.uiiliom Oan meldt zich si san ala eventuele medeorga—
flisator.
5.verslag penningmeostor en Kescontrolo,
Henri brengt worsiag uit. Enkolo marginole foutjes in do rondgedeoido sped—
ficatios worden hersteld.
Hot togoed van het NSSS eon SJETH voor het NSK wordt overgemaakt nadat Imco
hot eindverslag van dit kampiienschap heoft opgestuurd noar hot NSSS,hetgeon
hij zeor spoedig o~k
zal doon.
kascommiosie:Oe boeken zija solgens Oacco en Marc good bijgehoudon en groton—
dads in orde .Enkele kleine p~nton van kritiok:
— er moet
bij aankoop van nieuw materiaal good golet cordon op eon ovontuelo
verendering of zelfs terloops door do verzekoringsmij, ingovoordo verhbgi.ng
van de promies.
— or ccrdt
son koston spocificatie geurcayd von do NSG.Hierop meldt Imcc dat
SETH ,na het betalen van do NSSS,exact f 6,00 heeft betaald ann do NSK.

vraag van Willem Jan~Zou er goon botore controle uitg000fend mooten cordon op
de koston van hot Zomorcamp,dio toch vrij hoog zijn.
antwoord: de koscommissie zal do gomaakte en verrokendo bedragon tijdons hot
Zomercamp alsnog bekijkon,
Pause
6. Bestuurswisseling
Robert,Bas,rlarc en Imco tredon af ala bostuurslid.Hot nieuwe bostuur zal bootaan
uit 4 laden waarvon or ~n uit hot songs bestuur overblijft.Ooor samonloop
van omstandighedon komen or ditmaal seer nieuwe bestuursleden dan normaal.Hot
nieuwa bostuur wordt mat 18 stammen voor en met ~én onthouding oan~onomen.
Hot nieuwo bestuur ziet or aIm volgt uit:
von-sitter: Henri Duystora
penningmoester: Hans tornout
secretanis: Ham
Joe
commissaris: Thea Huizonga
Bij zijn afecheid ala voorzittor schenkt Imco eon aurfinfo—kaart van Naderland
aan SETH.

6

7. Boloid on Begroting Do niouwe voorzitter set do toekomstplannen uiteen;Do niouwe container cal—
doot good als inbnaakvnije opborgruimte soon hot metoniaal.Er sun rekken go—
plaatst am de boards in to leggen en komonde winter moot or nog een opbergkast
voor los neteniaal on venlichtinp gemaakt worden.Over het aoort verlichting
worOt cog geoprosen;aanmluiting op hot elektnische net is niet haalbaar,dus
olijven batterijen en eon accu over als vooding.
OP do trailer sal eon kist cordon gezot ceanin profielzeilon kunnon warden
vervoerd,fjeze kist zal in do plaats komen van é~n plank onder op do trailer,
In de loods zal eon prouisorisch barrotje geboucd cordon,Hierin zullen op enkole
woonsdagmiddagen door do borrolcie. vorschillonde drankon geachonken cordon.
Do borrolcie. bostaat uit Theo,Henri en Frans.Op doze middagon zijn natuurlijk
alle loden van harto colkom ,en kunnen afspnaken soar hot weekend gomaak~ corden
en or kan ook gecoon aurferslatijn uitgewisseld cordon onden hot genot van eon
gloasje.
Eind nov.—bogiri dec. ,na do tentamen periode dua,zal or eon SETH foostgeonga~
nimoerd corden.Eon ruimte hiervoor cordt nog gezocht,mogelijk in do PiOR beneden
ban.Tovons cordon nog enkele organisatoren govraagd.
Niouwo leden moeton nog eons spociaal voor dit SETH feest cordon uitgenodigd
on bovend~en zo wool mogelijk attont gemaakt cordon op andere activitoiten.
En moot good achter do nieuco loden aangozoten worden om hen to pushen om
ook echt actief lid to wordon.In hot vootjaar zal or coon eon Info—stand van
JETH zijn in hot auditorium.
loon do Sportweok wordt nog eon organisator govraagd -die uitsluitond tot teak
zal hobben:—het indelon of laten inschnijvon van geintorosseerde loden on—hot
opgoven van do ploogen bij do organisatie uan do Sportceok.
Tijdons de Intro is door do eerstejaors potonti8le loden enthousiast goroageerd
op do mogelijkheid van hot zolfbouwen can boords.Cekekan zal cordon in hooverre
dit enthousiasme ook daadwenkeljjk in hot meedoen hieraan ovargaat ala do mogo—
lijkhoid hiertoo goboden cordt.Indien or voldoonde belengstelling voor hot
zolfboucon is zal eon gOsdhikto boucruiste gezocht worden.Robert cii eventuooi
als “bouwoxpert’ helpan bij hat bouwon.
Vorvolgoms wordt do bogroting(zio uitnodiging)aangonomon.
8.Voonstol voorschot contributie.
Dit voonstol,bedoeld os do aanschaf van eon nieuw board alameda eon soil voor
do Crazy Red op korte termijn mogelijk to maken,wordt aengenomon,
Mogolijk cordt eon modern Race—board sot eon soil van rond do 6,5 a1 aenge..
schc~t 9 .Wvttk
niots.
10. Rondvraag
Coos do Lange vraagt of or nag rentert is met do gemoonte ontront do aenleg van
oen niouco racroatieplas bij Bost.Dit am bij eon verdoling van do omiiggonde
grand ook een pieS voor SETH to bomachtigon zodat WETH hior in do toekonst
misschion
eon deal van hear matoriaal kan stallen en or due ook regolmatig
ken sunfen of zelfs codstrijdon kan onganisoren.
Wiliem Jan meldt dat do verzekening van do zelfbouw 18 dec. acm.
efloopt,
Hij vroagt of or nog eons oven met Edo gepraat San cordon over do door WETH
900nganiseondo surf—cursussen.
Hans (Nornout vramgt zich ef caarom SETH goon E.H.B,O.—kjst neanmeat op hear
weekenden.ontcoord: Ooze is tot nu toe nog niot nodig gocenot en sow bacon—
dion binnen do kottste keren long zijn en dan niot soar bijgevuid camden.
11. Sluiting
Oe voorzjtter sluit do ALV on 23.04 uur.
Hem.
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WETH ~IN1 TRIATHLDN
brongen? Set
Zaterdag 19 seotember stand hot te gebouren. Eindolijk was do

00818

boonspioren van hot zwemmsn kon 1k niet to hard

lopen, 1k voolde do noiging tot kramp al apzotten. Taen ik aan do

langverwachto dec songobroken waarop do oorsto weth ninitriathlon

overkant van do plea was, zag 1k Robbert en Isco etsrton met lapen.

gohouden zau warden. 1k was or spociaal hot weekend vaor hior geble—

Sijn v000sprang was veilig, daeht 1k. Dasrom lisp 1k hot rosteronde

von. Was hot hot gevool dat ik aol ‘n kane naakte ? Wollicht, al vino

cool rustig in loopoas, earns nag oven uitpuffond on nag elechts zol—

1k he~ ook gowoon leuk op hot epartiaiie ulak met aedewothors vat aan

den schteroekijkend, Wie schets aijn verbazing dat or inderdead nie—

to kloaien. We aaron inst z’n zossen: Baa, Imco, Pisarton, Robbert,Rool

aand mijn posits badroigde? Hoe slocht is h~t aeareld cut as conditie

on Tip, Cocile was oeraid ale scheider chter on tijdwaarne000mstor

van do moeste surfers am over hat surfen non eaar niet to sprsken~

to fungeren, Imco had tovoron hat Dercours bopsald en ondanks aan—

Nu zie jo wear jaronlang trainon on wedstrijdjes

dringen van gotre~nde hsrdlopae of zwomeere de loop— rasp, zwom—

surfen nag toe

ken loiden, schaot door me heen toan ik wandelend do finish overliap.

afstand te vergraten, hield Inca vast bij etuk. Eén rondje surfen,

Langzsem druppelden do andoren binnan. Babbert ala tweode,

~n rondje rond hot eiland zweeeen en ole laatste ~n rondje rand

boa dorde

an iordor Bas Tip en Pool, Bij do prijsuitreiking— nouie prijzon 1eco~—

do Karpendonkse Plea re~nen. Neuwelijks aaron we hat water op of we

ward can do winnoar sen socia wiseeltrofee

warden volkcrr.en verrart door hut snelle stertsiqnaul van Cecile.

uitoeroikt en was hot

plankan varzamalen qablazen, za warun allernaul intuosen do plas op

Dear hat zoer woinig waaide kwea hut eurfan grotandeelS near op pom

gedr000n. Zo’n activitoit is zoker voor

pon, Al gauw leg 1k op rules aucrecr000 incur in us iuuito bij as bosi

herhaling vatbaar, vanden

aok ei,jn nog near adorn happendo followtriathlonsthlotensurfors

kwern “obbert dicntorbij. Door eon vlaeg hater to banutten kroeg 1k

En act de conditie i.h,s, betroft: Surfers lot op uw saock

even eon flinke speed en kliefde eijn windglider zich met zijn
slenke boeguorm door hat kebbelondo water, Hop oe hot siland, on

do Razendo Roparter

rustig voer ik sun op do eteigor, Sijn togenetenders varen nog in

Plaarton Luykx,

goon veldon of wogen te zion, 1k macrho do plank voorzichtig at’,

,~Ic’..

nas eon flinke aanloop vanaf do etaigor, dook in do ploep on zoom
in schoolelag near bet eilsnd, Gelukkig wee hot rond hat eilend at’
en toe ondiep zodet 1k ook at’ en toe sen stukje kon lopen. Sear

c~z;,scD~
OIÜEILEN

zwemmen was eiganlijk eneller, 1k bogon do uormoeidheid in do spier—

un

tjos al to voelen, leder ogenbli~

vind 1k zo ochtor niot fanotiek genoog in do apart, Op 19 sept, was

was 1k bevreeed det do stocmboat

Robbort mij vanuit hot nieta voorbij zoo stomon, mear niet woos daar—

hot algemoen kan 1k hot goed vinden met do loden van WETH, Soms

dit helsas 00k hot goval, riot uitzondoring van do sos deolnomerm vond

op. 1k kroeg do stoiger al in zicht, zwonl nog vocrbij Tip on Rool die

ik so toon gowoon eon stellotje slappe dweilen.

nog op do surfplenk stonden en kloe op do kant, Plaer van do zenuwem

Raden: wordt or door hot bastuur eon prima en vaoral sportieve aktivi—

kreog ik olin sokken niet end

tait goorganiseerd, ni. de mini—triathlon, dan schittert driekwart van

aanI Imco on Robbert kwemen al am do

hock von hot oilsnd aendevoren. Den maar met blots vooten in olin

do loden, maar dan vol door sf’wezigheid,

loopschaonen. Set mijn zwombrook nag san, zeiknat, gritsto ik nag oven

Gelukkig hobben we nag enkelo echte tarzsnm in onze vereniging (zoals

Olin trainingsjsck see van eon stool on began to ronnon, Eorst eon

jullio al in hot bouonstaando veralag habbon kunnen lozon, red,),

beotjo anwonnig on steeds schtaram kijkend. 8Rogol je adornhaling, voor—

Hopendo op vat moor inzot van do loden voor do volgendo koor, wind ik

al het uitsdemonI” herinnorde ik me de wijzo lesson van do training.

dat or host nag eons zoiotm goorgsnisoerd mag wordon,

Hot was eon rogelrechte zelfkwelling. Hoe kon ik dit tat eon good eind

Tat slot nog eon kleino tip voor hot bestuur: volg do normale gobruiks—
ssnwijzing voor dweilon, due oerst uitknijpon on or vorvolgona do uloer
000

sanvegen.
E~n van do zes tsrzans,

8
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TUE PRO SURF

c~p_~~~71

Op zaterdag 3 oktober ward
om da TUE Pro Surf Cup

op onze eigan Karpendonkse Pias

aewaren. delays was dv opkornst voor

de wedmbrijden ,weike eiganiijk vi can weekend eeraer in
~onnickandam geucren hadoen mactan worden,niet arc] groat.
Siechts 6 studenten

,ailan

iJETH ‘ers ~ waren am 11 uur eanwezig

am o.i.v. wedá’ijdieioar Baa

net water op ta qaan.

Nadat dv goeia—ouwe uindglidars van stal c.q. lands waren ge—
haaid ,kondan de wadatrijden van atart gaan.
Er warden in totesi 4 sanonas gavaran.Eike Canada oestand uit
van

,aan de Kerpandonk ~angapaste,driehoeksbaan. Tijdans de

manchas woei hat voar Karpandankee bagrippen bahoarlijk mat
arson in dv aerate 2 manches toen enkeia staviga windstoten
dv Windglidare zeifs in valia plane

brachten. Af an toe kwam

oak dv zon avan kijken zodat hat zaifs voor Robert in zijn
coal—surf—short nog net niet te kaud was,dij da bovenboei
echter was hat pompen an zelfs lopen gablazan am dv boel

te

GELDGEBREK?

kunnan rondan omdat dv wind dear compleet wag vial,
Ore dv iaatste drie plaetsan werd in aika mancha gastradan door
Roai,Dirkjan en Ham. Voorin waran hat

Coen

,Robart an Imco

dia elkear fei bavochtan.

BWS heipt Jo
aan eon b~antje~

Uiteindelijk was hat echtar toch Irnco dia~door hat beat van
aa windvlagan gabruik ta maken ,totaai winnaar ward
Dv totaaluitslag (na 4 menches set 1 aftrak
wit

)

zag ar als volgt

:
1,

Imco

2,

Robart

3,

Coen

4.

Dirkjan

5,

Hem

6,

Roel

WIJ hebben werk voor halve en bela dagen,
avondwerk, weekendwerk enzovoorts.
Schrljf jam bij:

~stichting BWS~
studenten-ujj-zendbureau
J.F. Kennedylaan 3 Eindhoven

Imco ging dus mat dv feibegearda baker near huis, be wisseibeker
tot nu toe nog in handan van Ruud die yr overigens niet was
am zijn titel te verdadigan,zou nag vol~en.
Al bij vi was het due can geslaagde en sportieve wedstrijd
welke zeker ook als ciubwedt~rijd in dv nabije toekoast voor
herhaling vatbaa~ is, hi is het dan wel te hopen det yr wet
meet’ belangstelling voor is.
Tot slot wil ik namens ally daelnemers des bedanken voor dv
leiding en uiteraard Imco feiiciteran met zijn overwinning,
Hem

U,
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I

I

I

de

00k voor

iedere do~ en yr

copy e Co
copy e
Copy.
Co Kupie 8 cent inclusieT bDLW~
10% KORTING tLm~v~ een ORATIS

KLANTENKAART

Offset~drukwerk
per afdruk 4 cent exclusief bJaWa

~~1

J. F. Kennedylaan 3/5612 AB Eindhoven
Telefoon’ boven bar

040 440635
040-473985
beneden bar, 040-431944
adminstralle: 040443808

Wageningen
Jiinusstraat 18-18
~ 08370-18038

Eindhoven
Kruisstraat 132
~ 040-434553

Tilburg
Westermarkt 36
~ 013-680173

Ex—redactie

LT MEETS STEPHAN
/ t~/

/)

4

//

*4

Scheermesjes

(

op pad.

Woenadag 7 october, volgens de TV ZW 9, volgens bet regionaal
weerbericht voor hat Delta gebied (01110—1705d)
s morgens
windkracht 5 — 6, ~s middags regen en 6 — 7, buirengaats Z—ZW 8.
Reden ganoeg om weer aena richting Zealand cc trekkan.
Dod: Net Grevelingen strand; Reliegataplain, richting Dude
ronge/Zierikzee. Net achter Uude lange naar links richting
Zierikzee. Dc dijk over en dan naar rechts, bet Grevelingen
strand staat aangegaven. De pick is wellicht snelier te bereiken
dan
de Piet
can hat Veerae meet. Je kunt redeiijk dicht bij bet
water komen (10—20 in) en het is ar over aen brede strook (15—20 m)
niet diep (ongeveer 60 cm). Voorai bij da zuiden wind van die dag
viak water bij de kant. Ja kunt can heel eind parallel man de
kant varen (1 Sm) over spiageiglad water, dat gaat des lekker
anal, bovendien ken je op vlak water makkelijkar windelagen
opvangen. Fotoa maken gaat er ook goad aihoewai wij wel veal
regen hadden.
Als je wilt springen kan dat ook. Je moat dan can twee tot
driehonderd meter afvailen. Ja golvan saran ongeveer 75 — 100 cm
hoog. Weca er sal zakar van dat je terug kent komen (afiandige
wind). Er zijn can koude douche en toilatten aanwezig. Varder is
er can kieine baai waar je mensen war kuntlaten aankloten die bet
can en ander aug niet ondar de knia hebberi, zondar afdrijfgevaar.
Materiaal: Plank; PiES custommade board 2.60 a, designed and
shaped by Radical Pietje
Zeil;
Neil Pryda RAP wave 4.2
Donderdag 8 october, wegens succas gepronlongeerd, terug naar
Zeeland. Dc wind was echter gedraaid, daarom maar doorgereden
naar Ouddorp, Brouwersdam. Dc wind woei parallel can de dam, dus
langs da strekdam had je redelijk viak water, niat zo mooi als op
de pick van gisteran. Dc wind ZW—W 7—8 af en toe wegvallend tot 4
Baaufort. In de buien vlagen van 9.
Net achter de fuiken stonden mooic golven, can aantal redelijk
stall daar ken je dus prachtig op springen. Een aantal sprongan
gingen redelijk goed. Op zee Saran de echte cracks aan de gang.
Volgans Arjan maakten ze daar mDoie golf gijpcn en lauke
sprongan. 1k had gaen tijd om over de dam te lopen om dat te
aanschouwen. Wij Saran pas laat (14.30 our) gearriveerd en om zes
uur is hat al donker. Dus meer dan can mondrainigings pauze kon
ar bij mij niat af.
Matariaal: Plank; PURE custommade 2.60 m
Zail;
Neil Pryde RAF wave 3.3

/7

2

Cu denken jullie dat er wear son makkelijk verteerbaar en alleraardigSt
stukje komt mis de vorige keer. Niats is minder waar.
Zoals in scheermeSies (1) beloOfd~ ward een psychologisch onderzoek ingesteld
naar de reden van het ongeschOren zijn. Dit heeft geleid tot can
paniekreactia bij de proefpersOon~ die er op gwelddadige wijza in slaagde
zich een scheermes te ~erschaffen en prompt de so zorgvuldig gekweekte
baacd in her riool deed verdwi1~nen. Net onderzoek is hiermee dos van
de baan.
Ean nadeel van zijn nieuWe image heeft hij reeds aan den lijve moeten
ondervinden: bijna dagelijks wordt hij lastiggevallen door horden fans,
die hem nu als hun idool herkenflen. Telkens vraagt hij dan of ze door willen
lopen C walk on ), omdat hij anders niets ziet C I can’t see clearly now
Eigen schuld : hij set in de stad ook nooit zijn bril op, zoals tijdens
optredens wel de gewoonte is.
Wat vinden de fans nou zo leuk aan zo’n gladgeschOren koppie 2
Zijn alleen gl’adgeschOren mannen fans van onze proefpersoOn? Dit en andere
brandende vragen in aflevering 3 van
Scheermesies.

Wat mij betreft mag at vaker zoTh stormdapressie bovan Schotland
liggan. Maar dat habben we niet in da hand.
Alhoawel 1k daze keer wainig Weth mansen gavraagd heb om mae te
gaan, is hat misschian nuttig om een soort lijst te maken van
mansan~Iia dezalfda waersomstandighedan lauk vinden (by. 5—6
of
7—8 Beaufort). Ala iemand dan can keer wil gaan varen kan hi) de
lijst raadplagen om zo can groepja ta vormen (reiskosten besparen
en saman surfen
aamen kicken). Stuur je favorite
omatandigheden, beschikbaarheld van vervoer etc. near de
secretaris, dan kan hi) een indeling in catagorie8n maken (en die
by in de ledenlijst zetten).
Mensen die naar Zealand willen kan 1k aanraden om
s morgens na 8
cur nog can keer Zierikzee te bellen voor de lactate
voorspellingen. Op grond dsarvan ken je radelijk betrouwbaar
vertrekkan of de zaak afblazen.
Aloha,

1~quat

Frans
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HEEl END CUDDORP,
Vrijdaya-~~ond Ii etnmL~r
01-i ac-n ciolla ictuif ik am half vu-f
na~r hat station
Weal end
Dc hale c-cia kiji. it oowat de bladeren van da bcqsen
voor-namelijk waaibocnen
want dat is hat eri1~ga wear-in it
Qeinteresseerd ben ; en wind
veal wind
heel erQ veal wind
En it zoo hat krijgen not , tenrninst.e dat voorspalde firmand Pian
cii nog diezel-fda avond I toot can cypathic-ke far ~. Dc Radical
Ronald in au
kornt al los, it Qrijp aim
surfpak nit de test
sleur aim
plant nit cia schucrr
pal: wet I leren in en wet
rascal ties an voel mij 1:1 ear cia daze uitcleqinQ can t~ qaan. No
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Maar den
de voipencje aorpan , dan blijkt hat te waaian
heal
hard ta weatary , wet heeeal hard
c-an di kka nayen schatten cia
beginnarm
ach , ean rot ma me-/c-n
danten cia epaci ci istar , can
lakker stra-f briesie. Niet lanp daarna steen we op
en
aanschouwen hoe onma costarburan heersan op enze mae, We
.-besluiten em tech maar
opbouwend
te beginner op de
Grevehingan
tuigan onza epollen op , an begevan on~ tcWàt~
Hog nocit dreaida it me me crooc
Jamear dat ci jr p1 ánk r~eE
deed
en-fin
na de zovaelsta aerial off the plank , bésloot
tech acer can cia kent ta gaan mitten kijkerr, D~ Radi~a1 Renald..
cii was plat
cit was bij cia beectan at
Beaufortje t.e vael~
Macc- Koke Roberto was in zijn element
en drealde ma net zo
tot ziin trapezetoowtjes wal heel vast on cia giak mater ~ en vi
en passant can nieow freestyle +igcrcrr nit
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cool man
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biljart , spaalt tafeltennis
least , kookt, drinkt bier, heeft
taut , stelt zich op in rijen van aanantwintig
err pact, can
;;:g1
ta ci. Na bet diner wcardt onaniam besioten em nit te gdan,d~k-~
wit zeggen dat we near hat antge cafe in Ouddorp gaan : ~ cia Zogenaamde Weth—tafel veer ens Qareserveard
breekt ar can Qeweldiga avond aen , hat ~
niets bij
Dc twaa our stert it kickdeod op nun bed-a~-;-ó~~t
cia volganda mac-pen am tier our wetter te worden, Meteeri ~erkJk:~i~
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Eric.

Zelfhciuw:

Also doch:
SportistMord

SNELHEID,

-,oorneamste
factor voor cia snelheid van
can
sorfolank
is,
na-nat:
de var-rn
het natta opper’vlat (planearvlak) van cia
plank.
Een
plank soc-cit snallar naarsate hat natta oppervlai-: kleinar is.
Dit
wardt
bereikt
door
cia
plank
smaller
te
satan
en
hat
planaarvlak
koc-ter.
Hat nevanaffact is dat da plank
mear
wind
nodig heeft cm in planee te koran. Er diant dos gezocht te warden
near
can goad comprorrris:
Peel snalheid,
toch vroeg in
pierce.
Hat
planeer-vlak tan daarorr hat best wet hanger warden
gehouden.
Hat
end
in
planea
kornen
sordt
daarnaast
bapaaid
door
cia
bodemvorrn
an cia ovargang van de voorkant van cia plank
near
hat
planearvlak.
Daze
overgang moat gelaidelijk verlopen,
tie macst
toegapaste
boderrvorm is dubbelconcaaf.
Dc rocker van een
plank
diant voornamelijk cm hat planeervlak te verkleinen an draagt dos
in
belangrijka
mate bij can cia snelheid van
cia
surfplank.
tie
roci:ar
sag
achter
niet
te great
zijn
(Ongeveer
1
mm).
tie
achterkant
van
de bodes van ear surfplank wordt vaak lichte
V-’
vorm gageven,
waardoor cia voetsturing hater rrordt.
tie
sneiheid
van
cia plant wor’dt hierdoor niet mindar.
Vragen en
Dpmerkirigen
omtrent
cia
zelfbouw
mullen
door een
daskundig
panel
warden
bahandald in cit clubblad. Opsturen can de redaktie!
lie

-

-

Hat panel.
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Bk
Hardmck
elm

dv kyle eagle wondl doorgezet (vovnbrevdte ruim 35
cnn boegbreeote zeUs ruim 37cm) De bodem a over
wegend dubbelconcaul mel yea rechre, Sclrert) ge
hoekte rail Wij maten van volume van 112 bIer.

2140., 1.195.

set

(1951
soap modueso

TU~G EN OVERIGE
ONDERDELEN

VodmeiVi

vet elgeemp

Met bet Wave-nell van de Hatdrsck gn)pen dv ontvak
kelaans van producent liP tenig naar yen nud con

~ev
ra~tp~at
ixevolebdsats
voolbivedle

vs

ni

)620)

vckatmeknrsaosa kg/mi
[massaeeaglo
[/m~.~va

~352

kg/ar
—
kg
kg
kg

Iman

iauborr,eara/erl.

de manthnes en een vnj age giek )zeilbrvedte 175
cnn). Het remjftaal is eva goed bantverbaarzed met
een redelilk slahiel drukpunt. Tech heeft dv se-Icon
cept anon civ meeste doulgroepen bezwaren. Voor in
dv branding reageert bet zeil angel Sang. 8i1 hchle
wind (onder 3 Beaufort) trekt dv bolting achIer dv mast
wag. Naar onsoordeel zou van nnclvnn meer uttge
bciuwd, damnnnachltg se-I betel loll dv Hardrcck pus
sen. Dv Bm-givk hvvtl yea plettige gnp en eva good
warhead vanosysteem. Het kopsluk is sod en in pna
cipe npvliagvnt te bvveuttgen, mann dv too van de
mast-giekvvrbirsding wan bil nnze tvntolank net isIs le
tang De Bic-vinkast is afgvdekr met yen p/sat, die
anar knave wnrdt vastgvschroetd of kan ailbrekvn. Ott
udbreeksystvem divol mrs dv plank lv benchermen.
A/s de atdekplsal uttbreekt verspvel ~v zowel de via a/s
dv atdekplast. Dv saderning van dvrnsstvoet is ge
maakt van eente zachte kunStotot. Na vedoop van Sjd
kan de msstvsvl onk in getixeerde stand uhbreken.
Dv diabols is bvveiligd met eva borgband. Dezes
voetbaadvn van de Hardrsck b4~ven good open staan
en 5/5 goed gvelaatst De old van dv voetbanciva is
gemaakl van eva slug matenaal, waaraan /etvvaeten
kant stolen, Met name dv gecotnbinevsdvachtvrstv
voelbanden d)s msettijk verstetbaar. Her otvlsystevm
gaol sums sit zichzvll los.

eg
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De Bic Hardrock is een veelzijdige,
snelle plank. Het voornaamste geheim
van die veelzijdighoid is een lichte
schuimkern, die een rolatief groot volu
me mogelijk maakt. ‘Jooral minder be
dreven surfers zullen het grote volume
waarderen. Als je niet te zwaar bent
(maximaal Ca. 70kg) is hot zelfs moge
lijk om het tuig op te trekken op de Bic
Hardrock. Ook voor gooefende surfers
is de Hardrock eon snelle, good gijpen
de plank, waarop )e bij eon slalom
wedstrijd goon slecht figuur hoeft to
slaan, Van 4 Boauforl op hot binnenwa
ter tot 7 Beaufort in do branding blijtt de
Hardrock eon prettig varonde, good
controloerbare plank. Alleen de con
structie van do mastvoot en do voot
banden blijkt in do branding mindor
good to voldoen.

B/c in yen Franse muhastiontal, die grool is gewnrdva
met dv oroduktie van massa-artiky/va a/s ba/locals,

)
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sooenr esor a V-hove

ton
cunaji,

iaemaat

mr

V

34

cv aanrst/nnaelhng

seeonentanigjksrr
red bcnewnnomsea

Met dv otandaardvrn hvvh dv hardrnak veal npinuuts
die mseili1k herovlbaar zi1n. Met dv yen naar achIer
geptaatste Civssevi em ar. 0024 was dv euvel verhcl
pen Dv Hardrnak sat sick beet gvnuasceerd vset
sturen. Bi1 gilpen is dv plank good csatrclverbaar.
Zeus op knsbbvkg water blijlt dv Hardrock voorspel
baar reagerea Hvt rvlativt grote volume is govd gv
plaatst. Dv plank koml heel vIne-gin pland ha is bi/zors
den sad, vooral bil licht funboardwver. Tot ruim 7
Beaufort tlijtt dv Hardrcck in zijn element. De plank
kcimt mskkvlitk ion uit bet water, Bij spronges is dv
Handrankiets Ii/givng, maar hinidvntijk isdat n/vt. Mvdv
daalosj dv lange track Inapt dv Handrcck hoop aan dv
vend.

CONSTRUCTIE EN VORM

re-nptaurd

ton
1 cvmran/
112

lv teeensivlliny tnt ~vvveininerIe zeilsehe
pen he/i bit ptankzeilen bet zeil naar bet.
Znals uii i/c flanren iv vim valt brie/sent dii
dat de nnrbnndnne in verticale un lZt,) dv
plankzeiler nit bet water ri/i, terwijl hi) dv
zvilbnot hei whip iv bet water wnvdt en
drnkt, I-lee harder bet waaii line ichniner i/c
ptankzeilnr gnat havgen en bar winder hit np
de plank siviint.
ste ierhvuding zeilvppervlak tnt tntant ye
wa/hi ii hi) zen zeilplank relatief gnnstig inc
abel Itt-Il.
Znals in het dcvi vice aerndvnamtca tan
dv aide bmw is va/err bet aerodynamioch
rendement say eva avilptank ilechi. Dii hete.
Lent dat bit hvge svzlhedvn i/n p/ankzniler
nvnit sneller dan dv wind kay mi/en. Can
sevunnete eeitsclts’pev, iv elk uesal catansa
vans, vita hisvive siel iv vtaat. Hvi il/i daar
no va/i o aars.lvjvli;k dat dv zvilptank ccv
evvmaal be/imitd snetlividsrccnrd veer veil
svhepen ban bvhvniev
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s-easy
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Oimevsio nze
Zosienperviak Gvwivflt vvrvvvding
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lInvon Fg iii Zo/iavhlov on dinghy s ho/en in do
nind vaar hj, zevpiankev vaar met Oaardnnr geola
gen i/n verschiiiOnde zedvaarlu.gen a vh uiieraard
hoot verschvtevd.
Verkiaring van de voruvhiiiendo iekens
Zi Tnteie mgkravhi
Zo Op- hI nverwavs gvvehio zoiikrachi.
a
Oriikrachm.
F0 Dwars gorrvhtv krachi nay hoi
nvdOrwareisvh p
G
Gew,vhi van do vnmtmioaiio

NSK windsurfen 1988

DISCUSSTE
-

Hoe wave - is dv Harorock? Sommigv teotsurlers ore
den dv l-landmock vender in dv dnv metergrnvp thuis
boren dan in dv konste grovp. Met nan lvngte van
2,83 mis dv Hardrock tormvel genes correct age
deeld Nevm je bet volume alornastotat, dan zsu dv
Hardrock )1 12 leer) eva meat grstvr movtvn wordva
~olaloan’ dvAd/vs
snelle,
govd gitpendv
hot
iagedeeld.
hi) elkuar
gvnomvnHardrnck
benchnlttnag
dv term
best Veel dalomboards wokoen kg 4-5 Beauforr cob
a/s waveboard gvbruikt Mel dv Hardrock a/s shape
va/I sells hit Ben 7 Beautod sop goed lv vales. Lutes
we hn~va dat Bode maslsoet en de voelbandea sad
v-vol aunle passes aan de seer hope even, die do
Nsordzeebmsnding bi/ hardy wrnd 0/elI.
anymoRe norRis nuevorus iv

Ale rnede—.organiaator en wedstrijdieidor Sian do NSK kan ik zeif heiaas niet
deelnersen oem do wedstrijden. Orndat ik toch graag voor rn’n af’stude~en eon
NSK ge-stare-n vii hobben is het noodzakelijk dat or dit uoorjaar apnieuw eon
FISK plaatsvindt. Er zijn goon andoro studenten aurf’verenigingen die dit eve—
ne-mont yule-n organisere-n, rnijn hoop is wet dit betreft daarom voile-dig ge—
richt op IIJETH. /t/illem Dan he-oft zich inrsiddels an aangemeld ala kandidaat
year do organisatie—cie-. Net wachton is flu op nag rninmrnaal tutee andere
vrujwilligers. Dus help tnijn wena to verwezeniijken en rneldt je san veer
do FISK organisatie—cie. 2k zel je eeuwig dankbaar zujn.

ex—penningrneeate-r, ex—uoorzitter on ox—NSK—organisator.

19
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VAAREIGENSCHAPPEN

ngarvsenaanstvkvrs en houdero van scheermes/es.
Wery/dwi/d in Bc in vat ksrle hId uigegroeid lot v/vt
van dv groorsty sutlplsnkenlabnkantvn. 00k Sn dv
Wood Cup en in de Holland Surisool is elm asSet. Het
wysstn1dtvam wordl aaagevovrd door Stephan van
dv Berg. Ken Winner, die tot eind vorig pear bet veld
achIer dv nag steeds oavvrs/aanbaar li/kende Ito
rang” Naish ssnvoerdv, heeh och loegeivgd op dv
ontwikkvling van nieuw mateniaa/. Dv Hurdrock is eva
ontwerp van Ken Wisher.

Dv ASA boltwwi/ze van elms is lichl (aclumieke massa
S2kg/m5), St jl. duurzsam en loch met duur. Nd dek
en de bodeni wordea vacuUm gevormd en cerealpens op van pslystyreva ochuimkern ge/i/md. Dv
dea/asad van dek en bodvm is duidvkjk ochlbaar en
is slyvvaor yea Pam von krdivk van de tyatsurlern. Dv
Hardrock heart yea torso bleeclte (61,5 cm), die over

Karakteristieke
eigenschappen
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PA~KEER—EN TITSVERBOD KIaPENDONK ~PL~S

Beste dETH’ers

Lieve
iezers,
de
komende wintermaanden zal er in dit blad
een
extra haekje warden ingeruied voor wethers die op zoek zijn
naar
een beetje aanspraak,
vriendschap of gezeiligheid.
Na ruim
een
jaar
bestuderen
van
andermans
trapezekoordjes
en
andere
probieemgevalien,
zal
ik ala surfafiel antwoard geven
op
sue
inkarriende
vragen
en brieven op surftechnisch,
doe—het—zelf
of
enig ander gebied. Ter aanmoediging enige voarbeeiden~

Beste murfcifiel,
Wearom st~ ik naoit op surffotos?
R.H

De laatste tijd kom ik tijdens mijn ronde om de Karpendonkse
Plas steeds meer jongelui tegen die op hun stalen ~os over

Prntwaard~

het voetpad crossen. Nit is in strijd met de verkeersregels.

Beste R.
op Steen.

,

surffato~s run pam

Lilt

V.

leuk aim er ook mensen

Tot flu toe heb ik de hoosdoeners enkel flog maar vermanend toe—
gesproken. In het vervolg slinger ik echter iedereen direct thp
de hon. Omdat ik weet dat er zich onder deze racefreaks 00k
WETH’ers bevinden wil ik middels dit berichtje jullie nog voor

Bests surfofiel,
Wet
is
het verschii tussen een manneiijke
trapeze?
0.1. L.
iintwoord:

de laatste oaal waarschuwen.

Beste 0.1.,
groat bent.

en

een

vrouweiijke

stel deze vraag nag rnaar eenm aim je

later

Bovendien maak ik van deze gelegenheid gebruik om te benadruk—
ken dat het helemaal uit den boze is orn met een auto over het

Beste surfafiel,
1k
cii
4 planken op mijn autadak

leggen.

Is dit niet te zwaar?

voetpad rond de Karpendonkse Plas te rijden of deze daarop te
B.T.

parkeren. Dit geldt tevens voor het loodsterrein. Enkel wan—
neer er jets moet worden geladen of gelost sal ik, hoewel in

i~ntwoard:

Nee hoar,

Lilt

E.

Dan last je tach gewoon

je vriendin thuis.

strijd met de regels, niet optreden. Zodra het laden of lossen
is geschied dient de auto weer op straat te worden geparkeerd.
En dus niet nog een tijd op het voetpad of juliie loodsterrein
latei staan. Met vriendelijke groeten,

Weiedelveelwetende surfofiel,
1k
cii een nieuwe auto kapen.
Weike
voor het trekken van een trailer?
M. N
~ntwaard:

Jan met de PET (die ons allen past)

lijkt je het best

Zeg M. , je koapt toch geen auto voor de surfciub! Koap
gewoon
een
leuke
auto zonder trekhaak
en
laat
sen
andere
sukkel
de
trailer trekken.
Die ken
hem
dan
meteen rnaoi op— en afiaden.

Hoi surfofiel,
Mijn
haren zitten steeds in mijn ogen aim ik
Hoe moet ik nu een 360—er aefenen!
H. 0.
~irntwoord:

geschikt

Beste radicaalmanoeuvrebeoefenaar,
of geblinddoekt waterstarten.

in het

water

val.

leer eerst eenhandig

flit
waren
enige voorbeelden.
Qvereenkarnsten berusten
niet
op
toeval. Prim swethser geniet ikeen jaurneiistieke onschendbaarheid
en
ken
rnij
bovenstaande
en taekomstige
antwaorden
fist
tsr
verantcaarding
gesteid warden.
Wees rnaedig en stuur uw
brieven
rustig near
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Oe afspraak was vrijdag on 7 uur bij de loods, zoals gewoonlijk.
En inderdaad, vrijdagavond on 7 uur zat ondergetekende in het
pikkedonker en in z’n eentje te wachten voor de gesloten poort
van de loads. Maar ik nag niet klagen; on 8 uur waren we al zowat
compleet. Op dat moment waren er zelfs 00k enkele lieden van de
zeilvereniging;
zij
hadden
erop
gerekend
een
complete
kookinstallatie van ons te kunnen lenen. Jammergenoeg was bet
enige bruikbare wat we voor hen konden vinden een losse
gasbrander zonder koppelstuk. 1k ben benieuwd wat ze dat weekend
gegeten hebben. Na een tijdje hadden we de zaak gepakt en konden
we op weg. De nt was zonder problemen en we waren al vroeg in de
boerderij bij Monnickendam, we moesten dus lang op bet bier
wachten.
Zaterdagochtend waren we al on half 12 aan het water. Met was een
aardige stek, beschut door bomen en er was een paviljoen met een
terrasje. De wind was aanlandig en redelijk sterk. (4 tot 5)
De meesten konden die dag dus behoorlijk uit de voeten. Alleen
Handy moest op een gegeven moment een eindje lopen omdat de
mastvoet van de Hi-Fly niet bleef zitten. Dit duurde zolang dat
ondergetekende alvorens samen met Annemarie de koffie leeg
gelurkt te hebben alsnog de Windglider op kon tuigen. Verder had
Coen die dag nag een probleempje met een mast of zo. Opmerkelijk
is verder de door Bas uitgevoerde valtest van de zelfbouwplank.
De plank heeft deze test werkelijk glansrijk doorstaan. De
traditionele bonenschotel was deze keer werkelijk excuise bereid,
mi~jn complimenten nag voor de koakploeg.
Zondag was de windverwachting nog ‘ager dan zaterdag this waren we
weer netjes op tijd am de aanwezig ochtendbries aptimaal te
benutten. Overigens was hat weer dit weekend (afgezien van de
wind die wel wat meer kon) anwaarschijnlijk warm en zonnig. Dit
keer stonden we langs de dijk aan de Gauwzee met een schitterend
uitzicht op Marken; de stek van gisteren was door een wedstrijd
geconfiskeerd. De wind was dit keer aflandig en vooral net onder
de dijk fiat zo erg sterk. Tach durfden velen er met hun
funbo~.rdjes vandoor te gaan. En inderdaad, midden op bet water
had men hier geen spijt van. Gelukkig is de wind die dag niet
plotseling gaan liggen zoals de dag ervoor! Ook hebben velen die
dag van de gelegenheid gebruik gemaakt am Marken per surfboard te
bezichtigen. De dag werd afgesloten met de traditionele tocht
naar de plaatselijke friettent. Hierbij wist Maarten zelfs een
compleet vrouwendispuut naar binnen te lokken. Desondanks voelde
hij zich toch duidelijk niet op z’n gemak. Hij voelde zich zelfs
verplicht on tij dens bet diner bet gezelsahap te verlaten on bet
materiaal op de trailer te controleren. (Dit moat vooral niet
verkeerd opgevat warden!) Al met al was bet (behalve misschien
voor Coen) een geslaagd weekend am near wear aens deze cliche
afsluiter te gebruiken.

Hallo surl’vrienden en —eriendinnan,
binnenkort is het zover dat
ik nijn natuurkundestudie of ficieol hoop af to ronden.
iieemoed is er van do one kant, omdat dan eon eindo zal korean
asn mijn studententijd, eon tijd van studeron, surfon, stapoen,
vrienden en vrisndinnen, treinen en zingen, vrouwenworfcommissie
en zoveel meer. Een tijd die van sij —n flinke inspanning geuargd
heaft maar nog moor plezier heeft teruggegeven. Aan dat laatste
heeft hat “WETH—gebeuren”—om hat zo maar sans aan te duiden, in
belangrijke mats bijgedragen. 1k zal hier gson halo kroniok over
dim becekenis gaan schrijvon, maar hot zal mij duidalijk mosits koaten
na februari noodgodwongsn v5n daelname san veal Wothactiviteiten
ml’ to zien. Omdat ik tijdens mijn afstudearperiode ml ‘n baetje
met dat afbouwon van activi~ed.ten ben begonnon z51 do overgang
niet te abrupt zijn. Weth sal 1k voorlopig de rug zeker niet toe
—koran, last staan de surt’sport in het bijzonder.
811 dschao san de andere kant vanwege do afronding van eon lange
perioda en hot vooruitzicht ralatiaf makkalijk ean baan to kunnen
krijgsn. En niet in hat minst natuurlijk vsnwoga hat baser de club
Weth lange tijd meogemaakt te kunnen hebben an vanaf nat bogin af
attn san ds wieg aryan to habben goscaan. Eon tijd aasrin do surfsport
ontzettend groèido en Weth evenzeor. Hot zal voor do club steeds eon
uitdaging blijuen nieuwe loden te blijven trekkon sot louka activi—
to~ten, niouw matsriaal en niouwe surfstekken.... Hot lijkt vol eon
jaarvorslag van eon Wethbostuurslid. Osaros nu waaroa ik dit eigen—
lijk schrsof: lodareen die WETH (an/or mij) ean warm hart toadraagt
of heeft gearagon in hat verlodon, tail ik hiorbij uitnodig~n op
mijn afstudeerzitting en op do daaropvolgondo rsceptio on vol op
WOENSOAG
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Toeren op alle wateren
van dewereld,0.

JANUARI 1988

Ondor voorbohoud (jo weet tenslotte maar nooit) is Hit de sitting
wsarop ik hoop af ts studeren • Os aankondlging voor hat feest volgt
t.z.t. Alvest wons ik isderoon eon aangoname surfvrijo winter en tot
dan,
Maarten LUYkX~1~(’~/T~
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Coon self plankon bouwt am snellor to surf on dan anderen 7
hij nag I-reel wat plankjos zal moeton bouwen ?
Henri ~nders to werk goat 7
hij zijn plank maakt van hsarvezolversterkt epoxy 7
Marc do zoilonproduktio van Gaaatra overnoomt 7
hij do zeilen onder do name ‘Fanati’ op do markt zal brerrgen 7
do Tipp—Ex bijna op is 7
soamige mensen op do vlucht alaan bij hat horon van hot woord 8
negerzoenen 7
Robert sun duck—jibes momentool alloon nag op commando draait 7
Ad eon allroundboard hooft van drie meter 7
do roddelsar boniouwd is naar do braedto on dikto 7
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Poscc.
PLaats Let.
1— 4
BoSS IV 51W
115553
1Q)t~
~2295—i9~13 erilid
24—1 2
5o71 NP Nucien JsJ—83123
*
7- 7
5oL IL ShIV
444696
26—10
5616 AL ERV
439956
21— 6
5652 NM EHV
523214
5552MM ‘1~ksw 04902—13755 *
25— 8
1251 02 Laren 02153—11977 don. 12— 7
5653 GB ERV
524842 don. 8— 2
14— 9
5643 IV ShIV
115854 *
11—11
5653 GB EHV
524842 *
8— 8
5691 RE Son
04990—73228 *
15— 9
5595 CR Leende 04906—1985
29—11
2512 SC DenRaag 070—801972 *
28—10
5502 WV Veidhoven
535417 *
28— 5
3642 AS ERV
817613 *
6—10
5281 RD Boxtel 04116—72629
3— 4
6371 CL Landgraaf 045—321612 bl
20— 3
5655 CD ERV
520671 ~
5616 CG ERV
523767 * ÷ 14— 9
15— 4
5611 CA ERV
452839
1— 1
5615 LX ERV
520821 *
28— 9
5615 LM ERV
518632
26— 2
5694 HG Son
04990—73602
11— 4
5615 HA EHV
432547
8— 2
5652 ER EHV
550031 * +
3861 U Nykerk 03494—53594 * + 28— 9
5— 1
6221 CM Maastricht 043—212061
2— 4
5614 EM El-tV
114997
13— 6
5642 AS ERV
817613
24—10
5613 BM EHV
448317
*
12—12
Laboratory
Abingdon

55
15
14.
Zcijgerstr. I
Acne Snowman
Maria Ntaartsrr.II
Anrairie van Bray
Tilnurgaeweg west28
Aloarto Burgh
Robert van Deursen Braainbeslaafl 3
Vryde Ivan 40
Zepayr Jroog
Beliinistraat C
Anita van Drunen
distelstr. 27
Henri Duysnecs
Bellinistr. 0
Kuad Erckene
AmstelLaan 36
Laco Goudswaard
Schooiscraat 57
dart Croot
West],andsestraat 40
Rob dv Groot
Severeind 5
Rod hoff
Jet. Boschln. 231
Then luizenga
Breakelsestr. 28
Ad van Kesael
Bosheide 69
Rob Aoll
Allersma 147
Coen Konings
Wilicmstr. 97
Cccv dv Lange
VeetdijK 31 5
Baa Leyen
Gestelaeatr. 156
Maarten Luykx
Ruygenalaan 20
Dirkjan Luykx
v/d Elsenstraat 16
Peter de Maagt
Ploegstraat 1
Bans Mornout
Zeelaterstr. 207 K
Marc Nederkoorn
Wim van Rootselaar Steenbeek 96
Hoge Barakken 2
Thijs Roland
St .Adrianusstr .79
hans Schepman
Jeroen Boachin. 231
Cecile Schermer
Gooratraat 4
Franc Schermer
Room 1 9.4
Cuiham
Franc Schoren
England
Oxfordshire 0X14 308
120341
5644 CM EHV
Wilgenrooaatr. 6
Leon Sprenkela
480846
5632 DX ERV
Kroonstraat 7
Albertus v. Stroe
Veldapaatstraat 30 6216 BR Maaatricht 043—43 2405
Franc Theunissen
117582 * +
5644 DX El-tv
Schweitzerlaan 13
Bas Timmer
524842 don.
5653 GB El-tV
Bellinistr. 6
Rein v. Veldhoven
118101 * +
5615 CJ El-tV
Lodger v. Vilsteren Aalsterweg 132e
5612 CM EHV
Kruisstraat 132
Gert Visser
0493 6—2066
5721 WC Asten
Ostaderstraat 7
Rein Vos
04907—1837 *
5591 AR Heeze
Jan Steenlaan 15
Marc Vos
435988 *+
5616 AA EHV
Mauritsstr. 8
Rein dv Vries
04990—71138 don.
5691 KA Son
Amerikalaan 23
Jacco Wierama
~+
v.Walbeeckstr. 4 II 1058 CP Adam
Michiel van Wijck
434213
5622 PB El-tV
Willem Jan Withagen Boschdijk 394
~aii~

‘2 3uoniev

*
+

bI.
don.

=

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

avg een plank meenemen onder bepaalde voorwaarden
mag met dv aanhanger rijden
bijzonder lid
donateur

Dv secretaria herinnert jullie erman dint ala je iv lidaaatschap inc be men of
andere ondenkbare reRan zou willen be~indigvn, iv dit hem eel v6i5r 1 januari
moet laten waten~ Zijn Rank zal geen grenzen kennen.

9,1

Datktmje,l~t~iDakefl.

