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hello

‘neon

heat 1k i>

tflflflO ne~

jedereon d~ e e .s .u.v. WETH een warm hart toedraagt.

voor novor dat nob n~ct

-ijeurt in, eon poe-i 19H8 toewensen~ Goed,

iedoroon voor

,‘e~h

ch’w’l~’

op eon wijze die

ineevuld. Voor do veroniging hoop 1k dat do S.E.S. onze

Gelukkig 1988~
subsidie—aanvrnab mow ‘1 lichtwccr—nlenkon, nositiei beoordeeld. Want weinig

Zorn clichd—opening heeft do redactie flog nooit
vertoond, maar eens moet do eerste keer zijn.
Net teruggokeerd van Boot Iflisseldorf sun we weer

aan do sways opgave bogonnen om eon

,

ja wat eigen—

6f

veel

wind, oet 4 race—bearde in once pelederen Wan er altijd volop gesurfd worden. Via
doze weg wil ik in vorbond hiernee no--maals de heer van den Bosch bedanken moor zijn
nodeuerkin~ can deco annmranp. 1 bebrueri

50]. do beslinsing val].en.

lijk, in mekaar to prutson, Onder de algehele verdo—
ving van steeds meer koekies, pinda’s en wat dies meer
zij is het ons hopolijk wederom gelukt een nog rodelijk
leesbaar geheel to produceron.
In doze Sweths sells eon tevugblik op de prille begin—

Te acceptgiro—kaartefl moor do coelributie van Wet koeencie voreniginps jeer worden
een djkke oaand corder ale normal veretuurd

,

sods

e~angenomen op cl.e A.L.V.

jaren van do surfsport en, hoe is hot mogelijk, 4~n versiag

1k wil jedreen yranon down we rn~l :‘o-’elijk in to mullen.

van de sportweek. Do reclactie hoopt dat voortaan alle go—

eon eo~elijke af’ijzin” --‘n

vraagde bujdragen worden afgeleverd~ daar zij anders allos
zelf moot gaan verzinnon. Verder is de kookrubriek herrezen

flit

alles in verband net

~1o nubniclio—aanvraap door do S.E.S.

.

Hot is dani1~,. tech

oopelijk on noant de two” ni’oto tuipen tovens ~n roce—hoard te kopon.

en behandelt do surfofiel weer a]. uw problemen omtrent
weteaschap, cultuur, s~x en romantiek.
We houden jullie flu echteo niet longer bezig met onzinnig
redactie—geleuter on hopen jullie terug to zien op alle
clubactjviteiten in hot nieuwe seizoen~

Wet aor~s—surf -ei”eee
wont inpoluic1~

rd oc 21i nov.’S7, aihoewe]. slochts door weinigen, tech

He z’ynkk~ onbonet von Wet ~CHH—foent ic waarochijnlijk to °1jjten

can eon a]. to ]‘~lt~’1i ~‘e o~vetiir~ van ~ot ±hema~ 1k Won m’n kleron niet ~rind~n.

flo”]. o”'rd

1~~’ oo’-r-~”

ne--”-~

~

to moron eo,’

do --o”dp

rinhting on eAu 1.Gelukkig

Be redactie
maar,anddrs hadcien tic
N,B.

Wie zich geroepen voelt om ~.z.t. in do redactie

~“'

tn_vidoo_’ii”—~~ed

11:00
--“'

“niouwe’

loden bedankt voor bet lidmaatschap.

-m~,’i’~rnnv. druk h

nci~+.. Tja, zo’n activiteit ale

to willen plaatsnemen, client zich aldaar to melden~
dc~o ‘ii notuurliik 4db-non

~i

~:nnon. Zolfo do huisbeas van ]lirkjan wide nog lan”n—

water

konnn. Te~ereon won on rook near do actie—foto van zichze)f. Staande in hot~foto—
erareron, Is het armeloenn •~anr con seer nvccosvolle methods gebleken. Do zo ontetane

fob’s woven wecr eon hole enter beeld. Dezc foto’s von~n dan ook gretig aftrek, op
deco eonlnagle avonci. ~oc}~ jarcmer dat-Ad de Pin—up—club niet Won terugvinden.

agenda

~eaa ~e 0ro~. yea atet aaor~wcek bleken vermchj~lcnAe leden talenten te becitten,
e

5 at

:iatea

so katcien. Helaas kwarn Coen erachter dat hi

j

cen ~ru—

well Ike hekol I colt ann a ‘nuak. HIj verloor namelijk van een tegenstandster met Iwee
plusnunton. Eon “rote

nnortore—aanhan~ en een niak—volley, Ale team echopten we bet

hij hot basl:etbal sot Os vol -ea0e ronde. flankzij Ac aEgressieve smelverdeling van

IEDERE MAANDAGAVOND TRAINING VAN

“AK MELD MU
VOOR DE ~mAllNANG5

(IN BET SPORTCENTRUM)

Leon en do eky—hooka van Peter wonnon we zelfs nog bijna van Tantalus, Ac baskotbal—
verenining on het saortceetrum.

18.30 TOT 20.00 ULR

4

FEBR

BOWL INGAVOND

II)

FEBR

FONDUEAVOND

Ac regcn ervoor dat nieoand op hot lAce kwao Os O~ een Windglider te_.stappcn.

U

FEBR

0-NIGHT TOERNOOI

Heel wijs verkooc men een severaandoening boven hot oplopen van een verkoud.heidje.

16

FEBR

ZWEMMEN

Dmnkzij een -oerfecte aistemming van het inkoopbeleid op do VERWACHTE opkomst, werd.

21

MRT

ALGEMENE LEDEN VERGADER INC

mac besloten on near huis te naan, toen er geen licht meer uit de accu kwae. Tevens

23÷29 MRT

INFO-STANDJE

werd unaniem besloten dccc activiteit cnn te houden,

30

MRT

OPENING NIEUWE SEIZOEN

Bij hot schaatcen (12—1) konden Ac pondjes die er tijdene Ac feestdagen aangekomen

4/10

APR

P AAS S URF WE EKEND

Het traditionele nicuwjaars—cur?on vond Alt jaar plaats op

w0ren, craf wezweet worlen. Theo hoopte door rondjes van

35

6

januari. Helaas zorgcle

(SPORTCENTRUM,

(TONGELREEP.

AANVANG

17.00 UUR)

20.00 UUR)

(AUDITORIUM)
(LOODs,

16.00 UUR)

seconden tc Araaien,

no~ aanspraak te icunnen rankon op oen pleats in Ac Olympicehe ploeg voor Calgary.
Helaarr pikte H.V. uit H. nog tornauwernood Acme olek in.
VOOR INLIGHTINGEN EN AANMELDING:
Gedurende Ac dagen Ant dit krantje bij Ac druicker ligt, vind.t in DHsseld.orf Ac
jaarlijkce ten boonstollin’i “Per Poot” plaats. Bier cal worden/is uitgckcken naar
twee grote tuigen. 1-rierna volgen nog diverse aetivitciten in Ac macnden
februari

BEL:

THEO HUIZENGA;
HENRI DUYSTERS;

817613
115854

en maart. Iisschien zclfc al cen curfweekend met Pasen (2—4), wie meet.

Bckijk in ieder geval do a~cada,

Tevens wil ik 66n von once trouwote en aeticfstc leden, Maartcn Luyioc, felicitcrcn
met het behalen van zijn bull, Hopelijk spring je er niet net so see om ale met
clubmateniaal. In inder ~c-,al, veel sucecs in Ac toekomst.
Ale laatstc wil 1k jedcreon die met Ac gedaohte gespeeld. heeft

,

om ecn N,S.K.—erind—

surfen te organiscren, voa~en ore nu Ac knoop door te hakken en sich ale organicator
op te gevcn.

eindhovense
A

studen~en windsurf vereniging

I

LI’

Os baai van Douarnenmz is men

heel grate baai met

de grootate stranden van Bretagne.Enkel stranden
zijn 2 ~ 3 kilometer lang en bij eb oak nag cans
SURFEN

IN BRETAGNE

1 kilometer breed en bavendien heel erg vlak,

Afgelopen zomer ban ik 3 weken in Bretagna op vakantie geweest.

Om branding is vrij breed en deqolven zijn niet aJ

Helaas had 11< mijn plank,in verband met vervaersproblemen ,niet

te groot.In de week dat iN er yea heeft hat men psi

meegenomen maar dat weerhield mij er natuurlijk niet van am goed

daqen aardig gewaeid,de avenge dagen was het bijn~

op mooie en vooral windrijke surfstekken te letten.Dp. de aerate

windstil.

pleats is hat natuurlijk duidelijk dat hat in Bretagne gewoon even

Boor

zelf zoeken is naar die stok die het beste bij de op dat moment
heersende wind past .Dat is namelijk

door he telloze inhammen

strandjes en baaien geen al ta groot probleem.De kust bestaat uit
afwisselend rotspertijen en strendjes en hat verschil tussen ab en
vloed is op sommige plaatsen zo anorm groat dat er bij eb opeens can

‘i8

de echte freaks is er dan natuurlijk nag

La Tarche,het gehucht oa de uitarste Zuid—weat—
punt van Bretagne wear jaanlijks da World—Cup
wedstrijdan warden gevaran.In de zamer is da wind
hier echter overwegend zwak.

strand van can kilometer breed blijkt ta bestaan wear er bij hoogtij
niet eens sen was~Nade door dit grate verschil tuscan ab en vloed
moet je ook goed op sterNa atromithgen latten en niet bij afgeand tij

£v~k4~1Q

het water opgaen.

In heel Bretagne zijn mr

veal campings en kicine
hotelletjea wear hat
zalfa in hat hoogsai—

~

zoen niet vol is.Oak
In

6mb

is het strand vrij groot an net buiten

de haven is het vooral bij opkomend tij heel
maoi surfan ornd~t het dear vlak la’~gs he kust
waait an hat ar vrij ondiap is,
aiddan jurii,haaft hat Sr zear hard gewaaid:
6~7 Bft. Vooral in as ~ van da middag ataekt

gean enkel probleern.

die wal zin helaban in
can Franse surfuakaritia
last hat dan even watan

da wind er stark op.

• 2.

Franknijk natuurlijk

machten er mensen zijn

Ifl da dagan hat ~k in ds buurt van Binic was,

• ,..~;

eten an drinken is in

kaar7~ ~,
Laflaulin—Blanc is can voorstadje van Brest en

I-lain V.

can van ha vainige surfstekvan waar je in he

A

•

~

enorma oaai van Brest kunt aurfan.Een groat deal
van daza baai is nl, verboden eilitair water.
~ een groat strand
van waar4it je bij can atev~ge wind heel mooi
kan surfen,Vooral vat verder op het water kun
je de wino van zem goad banutten.
0ok verder richting kust zijn no-i talrijke
baaien en strandjes te
vindan van waarui+ je
lekker kunt surfen.

~Et~F

is

Toen ik in de buurt var
Brebt was waside hat
maar matig 3—4

6
7

VEFELAG VAN HET

BASFETBALL—T~LE’~DOI

Tijdens
de
voorbespreking
von
de
eerste
wedstrijd von WETH1
(tevons
de
lootsto
voorhespreking
voor
bet
hole
toornooi)
besloten we
om ole begin to vordedigen volgens een 2—1—2 zone en
oon te vollen volgens de hoefijzer—toctiok. De zone
werd tijdens
het spel
spontoon ingoruild
voor een triongle—ond—two verdoding
wet zonder moor heoft bijgedrogen
eon
de
met
winst ofgoeloten
wedetrijd.
WETH2
besloot
om
to
beginnen
met
eon
half—court—press
verdediging, dit om do tegenstondor von
hun stub
of to brengen.
Doze prose
semen met eon oonvolstoctiek met 2 guords, nl Mondy
do foRe—out—guard en ikzelf,
sorteerden
inderdoad
hot gewensto
overrompolondo effect, Eseentieel oon hot spel woron nu
—
do
stools
von
Coon
do high—speed—forward die zijn stools
oltijd vie eon foot—brook Ron omzotten in eon score
—
do drives von mijzelf die ondenks
hot lengto
ovorwicht von do
tegonstonders do bol oltijd tusson vole ormon door near hot netje
wist to brengen
—
do rebounds von Peter
do
stor—centor die
oltijd do
bol von
hot bord
wist to plukken woordoor hij ofwel golijk Ron scoren of
wel eon niouwo oonvol Ron opzetten
—
00
tovorbollen von Henri
do
nice—guy—pivot
die
vonuit do
meost onmogelijko situotios toch nog wist to scoron
Hot
hoogtepunt
von
hot
toornooi
woe
toch
ovenwol
hot
titonongovecht tusson WETH1 on
do Elephants.
Doze ruwe bolsters
lieten zich niet zomoor door one overrompolen moor toch hodden so
niot torug von one subtiole
spol
met
do
vole schijnbowegingon
(fakes), do
combinotie von zone en mon—to—mon (triangle—end—two)
on 00 onelheid von onze 4’ost—broaks zodot we ze roomloos
met 7—0
ten onder hebbon loten goon.
Conclusie
Wij surfers,
toch individuolisten bij uitstok, zijn
prima in stoat om one oan to posson eon eon toornsport.
Loon

FEDERATI E

Eindhovense Studenten Sport Federatie

Sportcentrum T.H 1.
0. L.Vroumestraw
E,ndhosen

Aan alle eportvoronigingen

Te~efoon:
040 .437671 ol 473232
Ref ESSF . 88. 008 . WV.
Eindhoven, 7 jonuari 1988
Botr: Nieuwe bostuurslodon ESSF

000cht bestuur,

Hot bestuur van do ESSF heeft hot voornezeon om in maart as. to wisselon.
Zosis in olko 000tschappelijke organisatie worden do oude lorren vorvongon
door verfrissend nieuw blood.
We soeken drse niouwo bestuursleden. Onzo voorkeur goat uit noar enthousioste
monson die el onigo orvaring in do (eindhovense) studontensport hobben opgedoon,
ni. laden van sportverenigingen. 1k vorzoek jullie vriendelijk dit bericht onder
juliio loden to brengen.
Gointorosseorden kunnen kontakt opnomon met hot huidi

bestuur

an do ESSF, liefst

voor I februori. Bij voorboat donk~
Woes

gelaor

(voorzitter)

TERS’CALERS”EATERS~CA7:RS~TATERS ‘TLlTERS;~EA
Daar onze -ocr Un to date modehewuste k],eu—
rjre brute couture rlut’:ledinr “oa’ wet in—
druic heeft p~nwakt ‘bij necie—studenten en
familieleden, bestaat er de mo~elijkiceid
nieuwe sweatero te bestellen. Eel orn kleur
en formaat door te reven naar Ehv.115~5/.
liC~’EAl’EFtS ‘:A:!’
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Elndhoven
Krulsstraat 132

0

r

L.

~
L.

Tllburg

L.

Westennarkt 38

~ 013-880173

0 0 0 0

Ti Ti Ti Ti

MEUW

Junusstraat 18-18
~ 08370-18038

N~EUW

GELDGEBREK 7

040-434553

MEUW

MEUW

Bij Copy & Co.

BWS heipt je
aan een baantje~

Copy & Co Kopieërt vóór U, met een
I.B.M. Kopieëermachine.

Wij hebben work voor halve en hole dagen,
avondwerk, weekendwerk enzovoorts.
Schrijf Jo in bij:

Prijzen:

~~stichting BWS~
studenten~ujtzendbureau

0- 500 kopieën 10 Ct
500-1000 kopieën 9 Ct
1 000-of meer
8 Ct

J~F. Kennedylaan 3 Eindhoven

r

S V

Vaak klaar terwijl U wacht!!!
Kruisstraat 132

Eindhoven

—

040-434553
Prijzen mci. B.T.W.

CODy & 00: aemakkeliik te coni~ren

—

m~iiiik ic~

2OJMR FUN

~~MRW~NOSURFEN.
Tekot: Natasha Olnemhard en Er c van Hal mm v. Richard dv Jonge en Ep Mei1er

Nodorland, 1972, de Sneokweok op he) Sneekormeer. LangS de kant houdt ziCh
een groop murmelende Friezen op. hun onge)oolwaardige blikkon zijn op hot wa
ter gericht, eon man wankelt op eon plankie met eon zoil dat soms hoopvol los
komt van hot wateroppervlak, maar vervolgens woer als een natte dweil in olkaar
zakt. In hot zeil staat eon tekst. En do tOeSChDUWOrS proboren hem to lezen. Di),
di), di), di) is, dit is, dit is eon, dit is eon... Windsurfor.” Dit is eon WindSurfor, is do
tekst die het zeil van Martin Spanjor uiteindolijk prijs goof), zodra do dappero pio
flier ,,de lap” uit hot wator hoof) getild on hot govaarto wiobelend in boweging
komt. Met doze tokst hoopte do man die verantwoordolijk is voor hot vorsChijnon
van do surfplank in Nedorland, in één klap alle vraagtokons die or rezon rondom
die rare plank me) eon zeil orop” to beantwoordon. Oh, he) is eon sport”, mom
polde édn van do verbaasdo tooschouwors nog.
Nu, twintig jaar nadat Jim Drake zijn eorste sChots van eon piankio op papier zetto
woe) iedoroon, surfers on niet-surters, waar we ho) over hobbon.

VOLWASSEN”

htvrtie Spasjer had nyvin
verrvacht datzpn trvvlel

Said hem lango tvlrijke
rechlvzalea zva vonren,
,,Prvceaaen tvpvn mensen diejvzvlfhebllvrev
smiles, die je vvvnden Warca zl die bij Ic hadden gv
wvrkt”(fala’ Hvin van
Maasdijk)

HU~SNIJVERHE~D

S

Een plank met ,.zo’n’ vet crop leek Mar’in van aard p
idea pm Ccl eigen verlrtsek lv promores Dck Stean
braggen die voor N verdat Ten Care loch naar Amen
ka sroest, bezschr op verzovk nan Martin dv .,lsbriek
van de Schwelzarn. War h. daar aanrro wan van nrerk
otsalltn hursnijverhe d Do stanken v,vrdan wvi,Saaur
barten de dear geprodaceerd maar nIle over ge rca
bahoren zatte dv lam lv Schwe t’nr zet ii’ etkaar
Daarb t zllerdan ye heel vat woonconlort op Dc Clandive bestond aoornamel k au lannil een bekvnoan
Een halt oar later ping Spanter ‘cIt ian’ ov Vvrvn pro
Slates on’ met dv Scliive vein tat can vorm van so
menwerking Ic konren. H1 dachr dasrb.t vat aan van
aantal mogvti1khedvn var erenc nan vo chive ove’ra
me Icr van impontearsclrap van cv Windsare’ n Eons
pa Msar Noyle Schwe 2cr wilde en n cr5 van warar
Hel v-as per slot van reken mg ,.z Ink sd Uite odd Iv
r’rsvot Spantvr ganoegan roman ‘nor eva :n’pscv-J’
schap vssr Nvdvrtand wan’ Schwe 2v’ had coo ann
vragvn gakrvgvn art Darvond Oavrenr:tk 2’. oar n-c
en Zwedvr’. Voorrvaarov sc-or hat mpocvscscbac
v.00 sen mismate aina”v van -en srvks Moon Span.
tar basteide in wIn lonretozv enthvan anr”e yen hve
canrainer (60 nrukvt Eev aard:gv order. man: 63 ~tan
ken inc vvoonkamvr waken vatr ncr ‘nsa
End 1ati 1972. sen hatl oar later dan atgesprohvn.
slond an carob conta nor pan b. Ten Catv ssda
stoop. Martin Ssantvr ,,Dat twos- coon cnn 5.v v penIlk yb moslend na dv maattld lv slant w sIC or nvgen
lv vvrkapan ann vr:enden en kenn:sseo dv ma talar
bakenden dat ye het eigant t~ haodvn gedaan cm van
win gevear at Iv zitn ,.Zie t~ wet”, kreag Iv van sea:
rectie ann N:1veroal Tan Catv lv Cares. Wants es-and
getso1dv errs Msar door ye te cvrrironrererr mat de
enthons:ssre react ass-an cc vegas eersra w,50sarcm or nt ik veer too aver to ‘alan Cet roe nap can
laartte Ic taten prabares”

DE GRQOTSTE
Eea pan deeeemle W,nrdsurfcv aenhaldakiaase
mxeduls)demm: klein path,
grootplezicr (Iota’ archie~

Hat aerate Nadenlarrdye
lxampioenachapia E8nurg
1973. LOin Iangharigeznsot-

ineasenea op de lvlv cdv
larare meenvoad:gc we
reldkampiovnDerk Thys.
Hivr wend Cy achIer twee
dy. Eerare wend de me
nrecrmel her Image poor
h,nofd, t.,elarbakendals
Freak ten blanket (fats: ar
chief)

~~artin Spooler kwam in 1968 b~ Het Twentse ten

P~tielconcarn Nijverdal Ten Cate binnen. Dc Naderlandse textielindoatne beyond zich op dat moment in
can dat en bit Ten Date waren ze net naarotig op zoak
soar nieawe prodakten die hat voortbastaan van de
hrma moeslen verzekeren. Dna Oar ZOO hat nog daren
voordal hat pat jade markt werd gealagen. In 1971
mote de voorpagirva van het bedrploload van Dapnnt
nez kanstototlentabriek, de aandacht op van Martin
Spanter en tweecollega’s, Maarits van Dm1 en Dick
Roetert Steenbruggen. Op die noorptaal vial can wet
veer merkwaardig vaartaig te zian. De inhoud van her
tdad verraade hat bet bier om wan Wiridourler ping.
Ten Cole. die op dat moment zell net begosnen wan
met hat woven van jachtzeildoek, rankle getnterea

seerd De Windsurler bleak ceo n:tv nding Ic ziln van
twea Arnerikanen Jim Drake en Hoyte Schweitzer.
Hat aerate prolntypa nerscheen in 1967 Mast an
zwaard wares met etkaar verbonden. Net principa nan
de Windsurler bastnnd lays at wet wasseer hat veil
naar voren ward gekaoteld von de plank moaten alval
len en wannaer het veil naar achleren ward gekanleld
zoo de plank moeten oploeaen Hel leg bleat over
eind zolang de saner bet nanthiald. Maar met dal ding
vial net le cares In 1968 lonnden Drake en Schweit
zer dv wereld hun aerate echte Windourler Dv mast
Izwaardaerbrnding wan veraaogen door ecs kardan
koppel ng weardoor de plank werkelrlk beslaarbaar
werd. In lanaani 1970 deponeerden Schweitzer en
Drake can pstenlasnvraag

12

Spanter psI eva yea’ riante larictic van mareet’ng-nar
vrcemanager anaas om zich helemaat war cc Windsailer bazig lx Canaan hoaden. Her eamole mat ik
dyed wan Hoyle Schvve tzer naar Nederland hates
omdat hat iwporleren nan de Windsan’er soar Neder
land ap lx veal pnnbtvwen otjrlte A, kon Schwa 2cr
niet genoag pradaceren B,was ax dollar in die r lit
heal dunn (1 3,60) en C: waren he asnoocrhlnen ned
lx lang. Hoyle hoorde m:ln vxrhaat ann maur vosroat
hit een beolait sam, rersae hit eemst sop door soar he
overige Europese iwpsnears. UiIx:noeht. ping hi1 mat
hat grsnrsle concern in axe. Es dat warvn a.: dun
Eind 1972 begnn he prodakt:e in Earops. in 1973 pro
daceerdes we all .200 plaskvn. in 1974 3.500. in
197510.000 en is 1979 zetls at 50000 sLWs. Is dat
jsar benlolen we ow de prodakt:ecapac leil op lv vonran tot 100.000 plaskes. Maar loan die prodakt.ct:ts er
can aar later eesmaal olosd. zakle he warki aeon hat
enrol in en zat Ten Care mat can straclarele ovencapa
etc:
Wanneer we Mantis vragen hoe C I leragklkt np de Wi1ze vvaanop he sarloport zich CecIl ontwikkeld. ant
woordt hil met anise Ireuns sin zits stem maan loch me
solaat sf0 pelekind is lit snel aotwsnaes gee-ordeal

FUN,TOENENNU
Begin lanes tachtig kmeeg las” ean asdare belekesis, loon dx sarlens in de
brand ng has aenste hope sprongen
vraagdes. 00k i5 Nedenland, zoals he
vafstovr 1981 van den radikaul don
key-kickvnaa” Dick van den Sock last
van. (tory: Slaak van den Lisdnn(

Fan in de james zeventig bctekcsde
,,lree-otyte” en hat leverde osk loan at
hele mooie piastes op. WaIte danCes
van deze sch:geresde poze van can
bealdschsse vnoaw. (loto: anchiet

i.e

/

/

1.:
~-“

VREDESMISSIONAIR

~-~-

Ansaad he Rossay. Eén van de nan
spnekasde ,.heiden” aide sumfgasehie
dens. Letlerlijk ,,geschredenio ‘wan:
dezx Fmansa baron en avsnlunier ersrbt
at snds24 november1984 nenm:ol H
was bezig wet van Ovemsleek van de
Volksnepvbl ek China nsa: Taiwan. Dc
Rossay nodal eendan wereldwilh me
opect algadwongan door gawaagde
oaemstakan lasses elkaam ai~asdig ge
osde lashes. Hsogle~ant is on reeks
channel cnossngo’ was o1n oversteek
nan de Berrngslnast lasses Alaska (SW)
enSibeniit Ansaud’amoTo was- wet

1
I-.,

SNELLIEIDSRECOROS
JuaS ‘rae de ResI I cads he Pall Mall
Spead Trials 1980 Mis leakste hvn nnvr opS Her vestiges van hel were,drecord is 1963 van maim 45 kwia M~n
ee’vobvndsiy enesr:sg she: kev(naken
va’ dr record”, veoet: dv swidhety 30ar ye nays von svi Rvst Tevenn last hi, ~
yy’nn our cry m:sncb’es nnp ‘set cans
can ,cvmv buck - can hem kannen yen
ancIvtvr 555’tOCv’ Steven niveds
r’ee’ anc in saved:: vo k-vt c-np n’
ye’ boyle an ov Wor:d Cap tel Ike:
:Jryyner was her vesripan van xen my
cs’O leak nun met hu’tst’kke beok
(bees I nancivet bask’ (lots archie~

A

Posksb Maks titcans dv speadlnials op
Funmlaecnlsna 1986 Dv sanlptcnl snt’
evkketdc zich in ac lastote zes100n oar
yen medelitk One’ yerbend vaartuig Is’
oenneweg het nna,ole ye ivasrtu:g ten
werebc (72 kmtasr, (10:0 ancsief)
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her overstyken van zeastraten on yen
suilpank wil k de wereld Isles zien hr
dichl coerces e:gnot do1 elkaar
asyor moar hoeven ye van etkaar z~n
vemv cord 1k hoop he measen op ha
s-sn em o corer lot etkasr te brengen.”
(lots Pierre PernivtGumma)

ombudsman
Trapez etouwt j es

Deze week ook een brief van CR.

~

‘~

Als
iemand de titel van dit artikel niet begrijpt:
Onder de
meest aansprekende jnzendingen worden 2 trapezetouwties ver1oot~
Rensen die van nature ai op de iachspierefl werken,
zoals o.a.
RH zijn van deelname uitgesloten. Volgende keer worden brieven
verwacht van o.a. het complete voetbalteam.
De volgende dialoog werd dese zoner onderschept
1k krijg alt,ijd buikpijn ala ik meega op surfweekenden.
Heb je weer wet kapotgemaakt,
een zwaardje,
een giek, een
surfplank of een tractor?
N. L.: Nec, bet komt door dat eten.
B;
Dan is een van de volgende mogeliikheden de oorzaak:
1]
Je eet te veel,
sod 3 tot 4 keer soveel als een
normaal persoon.
2]
Je met bet bestek mee op.
3]
Allebei.
ML.: Waar gehakt wordt vallen spaanders.
B:
Flapdrol.
3:

Fan brief van

Waarom presteerde WETH slecht op de sportweek?
Antwoord: Beste C. , het antwoord ken ik ook niet.
Feit is dat
weinig
mensen aanwezig waren op
de
belangri ike
momenten.
Misschien wijst de volgende enquete de
mogelijke oorzaak can.
Ret antwoord is een van de volgende mogelijkheden:
1] 1k ben een slapjanus.
2] 1k heb een dominante vriendin.
3] Welke sportweek?
Antwoorden 1,
2 en 3 kunnen oak samengaan.
In de
volgende SWETHS sullen aan alle leden punten uitgedeeld
worden volgens onderstasnde telling:
Antwoord 1,2 of 3
:
NUL
2 van de 3 antwoorden: NUL NUL
Antwoorden 1,2 en 3:
NUL NUL NUL
Volgende keer meer, smurf sd

first lady M.B,

Beste
surfofiel,
ik
heb
hoog
gescoord
Aglomeratie verkiesingen. Wordt ik flu beroemd?

op

de

Miss

Antwoord: Jazeker miss B. , ik heb al een verzoek gestuurd naar de
redactie
van Playboy en Penthouse voor een exclusieVe
fotoreportage.

Een vraag uit Engeland, van F.S.

te A.

Gesurfde surfofiel, 1k ben eindelijk gewend ama al dat gespookrii
hier,
dat is wel plezierig. Maar ik heb flu ook de~neiging am aan
de andere kant van bet zeil te gaan staan. Hoe kom ik hier vanaf?
Antwoord:

Tja F. Deze vraag kent 2 kanten. Aan de ene kant maakt
bet niets uit aan welke kant je van het zeil staat.
Aan de andere kant eveneens.
Het is
duidelijk
psychisch dus.

Een leuke brief van Annette:
Lief surfofielletje,

(censuur)

Antwoord: Beste Annet~en alle andere surf sters, graag ontvang ik
meer van dit soort fanmail.

• Stephan van don Borg —
onzo goudon olympiacho ourfor — kreog gEster~n op hat
otadhuli in Hoorn hot
woord von Potra do Jongo

van do otympi3cho
getrokken am do I
plochtigl,old biJ to wonon.
Foto G’enn Waosenb.rgh
,

-~

,

(24). Eat, groat aantal aol-fore.,

ontler Wk John van do Sterröi
do voote meat van Stephoir.
ware~i moor do woanplaats
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been a member of I/ic US 0/fm/tic sails’S
Monty
ha,lS from
Michigan
taught Spindler
l,,m to windss’/
Ho burr
owed a Having
sewing I

Monty Spindler ~S a pioneer oi the cutaway, and designer
of the new range of ART (Advanced Rig Technology) sails.
He is convinced that the cutaway is the most important
breakthrOUgh in rig handling since the RAE rotational, and
what is more he believes it’s here to stay

team.KenWinnersoldh
thou worked for a var,etY of ,5tir
foils is oarda,d
the USA
,each,ne Is make his own Stmm 5,515.
betare
to Re,
,~ngrsgoing
for the
Pr~de 5e
GEMSenghu
.. Alpha, Tips.
Sailbaald. etc. He storied a Pryde R&D loft on
~
Lake Gordo whore lie developed the cota~V”/

V/hut is ART2
~RT was nor ~ in June 1’ a the satl
Sr based in Garde in /he summer;
in the .sinl S’s hate I’ll usl have a
mac,.tn” cnd floor big enough
.e ehou. three prototypes a week;
a~d occastonal ‘its/Is to lie main lOft in
dong.KOflg througho0t thu year. The ~
range is eli ~utaways, 00d I don’t
an/to/pate that cbar,giflg.
U/ho invented the cu/SWaY2
Tue first cutaway or ‘leech negative’ that I
saw was on an 1TV sail at Port St Louis in
The next was a more radical version
Ic by Batty Spanier in the autumn of
and then i began to work on the idea
amy assistant Roland Iwuhrs on I~ke
‘-nt think any one person
,lled the inventor of the
It think Spanier, Leuhrs and
to three who went furthest in
ii as a design alternative
Are cutoways better?

concept wit/i h,s assIst~nt
rAPT. Ru/aid Lea/irs. and
alt~r a brief 5~Oll wit/iNert/I took an i/ia jo/tm
It depends 00 the cutawaY, so let’s say
lhat there are many advantages 10 the

I Redwing
which is my designl
Firstly, it has a greater difference

RA~WIHG B~.TTE

I
I

I

10
twtst from top to bottom when nompared
wilh a conventtofl~ sail, and an unusUel
twisi conligUration That’s good because
wtnd gradient requires twist since there’s
mote wind at the top than the bottom. It’s
true thatall sails have a
amouni of
twist, but the Radwing increases Ihe
difference Marchai which is the bible of
aerodynamics states that the foil tip is the
crttical area which stalls first, and
therefore if the top of the sail is working
correcSY the bottom will follow suit. With
the bottom more closed than the top you
can extract more power low down
without stalling the top, and this also

CHTWI5TIW~~~~YNAMIC5

APPARENT WINO’ —
,-D,rectien varying between
top (1) and bottom (4) doe
to wind gradient which is
the difference in wind
st,eed
‘APPARENT WIND — is the wiitd
speed and direction eape,,eitredbh’
the combined action øf both board
and true wind
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helps reduce drag since the top is never
lutling like a flag. Dinghy sailors know
that you sheet in until the sail stops
flapping, but if you oversheet it will stall.
So is it faster2
Rudwings are the fastest sails I have ever
made for sailing on Lake Garda. I’ve
always been fast, but never so much
laster than the average guys.
However, the reason I really prefer the
Redwing is its easier to handle, During
my brief sojourn with North I went out
and sailed back to hack with Helgo Lass
who does a lot of their development work.
We took Cobra 290s rigged with a 5.5
North Ezzy and one of my 5.4 cutaway
designs. On the reaches we went the
same speed with the cutaway a little
laster upwind, but the real difference was
in the handling. With the North the
harness line was working back and forth
through the hook .and it often felt
uncomfortable; whereas with the
cutaway you could just hook in and
relax.
Are cutaways suitable for use with
comber inducers?
My race designs may have them, but the
way I think about inducers is different
from most people. In my view they do
wonderful things for a sail in the lower
wind ranges, but in stronger winds the
luff of an induced sail becomes derofated
which achieves nothing.
This was demonstrated at the Amateur
Worf d’s last year where Anders Foyen
won three races using a Pryde 7.7 race
sail in good strong winds, and he’d taken
out the inducers. I asked him why, and he
said that when the wind was up they just
didn’t seem to make any difference. The
fact that Pascal Maka’s new speed record
was set with a sail packed full of inducers
is hard to argue against, but you are
dealing with an exceptional sailor using
very hi tech equipment.
What about cutaways for wavesoiling?
The ART Wavewing is a conservative
cutaway with limited negative leech as
are my race designs. I think they’re still
better than conventional sails, but the
importance 0f the twist differential is not
the same on a wave face as when you’re
hooking in and frying to burn off the
opposition on flat or choppy water. The
cutaway is primarily for high speed
cruising, and for roe the Redwing is the
ultimate recreational nail for this kind of
use. It’s quick to rig, not too heavy, safest
as a conventional sail, and it’s easier to
handle.
What about disadvantages?
I can’t really think of any. It may be
slightly more expensive, but with our
sails that’s primarily due to the load
bearing strip construction which we use.
I would like to answer some of the
typical criticisms which people come up
with. They say you’re putting a hale right
where the power is generated, but in my

view the sail as a whole generates more
power and has less drag. Just look at bird
wings — you see plenty more cutaways
than ellipticats with theml Another
criticism is that walerstarting is ditficult
because you don’t have the area up top to
pull you out. However the Radwing
probably has more area in the head than
any other saif you can buy, and there is
absolutely no problem getting up with it.
Some also claim that the shape will
destabilise the sail, but in fact the
opposite is true. When the sail is

Gaastra gave Roland Leuhrs a
free hand to produce new sail
designs, and his cutaways were
ready to gO into production last
September, However’ Gaastra
have left them an the shelf for
the time being Murray Irwin
who’ is their Marketing Manager
explains why...

The ART salt
range rons,’sts
100% of
cutawayu ranging
from eensereatb’e
Weve sails Se
mord extreme
cutaway /eechs.
overpowered the tension created by the
cutaway prevents the shape from moving
back and distorting in what is the mast
unstable area of the sail right in the
middle of the leech,
What do you think of the cutaways being
produced by other sailmakers?
I’ve probably made over a hundred
cutaway prototypes, many of which were
awful, None of the other sailmakers are
using the same load bearing construction
as I’ve put into the Radwing, and some of
them look quite ridicufousl

C
Fl
W

—
—
—

2 ply feed,,
loft length luff tape
leech in tape dr/re

Contemporarj sails have evolved to the

stabe dvhere real advanceg’ are now’quite
difficult, to come by. Even~good ideas are
likely to involve a change.trt.the’compromise
balande, which means th’at while a new
design may be better in certain’conditions it
is unlikely to bean good in others. Definitive
testing is required before it is proven beyond
all doubt, that a new, design is better than
what preceded it, and this is the Criteria at
Gaastra before anything is released and put
into production. ‘ ‘

The TwIster’.
The ne~oost ‘development is the cutaway
or twi’ster sail, The theory is .that the
cutaway leech, lets the head pf the sail twist
off,during gusts, allowing the sailor to
maintsift easy control and handling. During
lulls the head returns toils normal position
where it gives estra’power.
The, idea seems to have considerable
—- .
.
.
. 2000
merit and Gaastra have been working on
prototypes for over six months. As with any Roland Leuhr’s design for a 5.4 Gaastra Eurofoit
new design there are inherent problems to cutaway. So far they have decided not to put
overcome:. ~ .
.
cutaways into production,

,v.
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Medio maart wordt er gestart met een
cursus eerste huip ‘oij ongeluicken. Deze

GPRIJS’[RAAGPRIJtVPRUA’VRAAGpRIJ5VR~

ooleidin~ wordt reorraniseerd door de

~1at

Stichting Ponds Studentenvoorzieningen
Jenodigneden: 4 pers.

~(aa3iJomsaus:
Dc ui in ringen snijden, Oe peterselie snipperen.
Maak blokjes van nez ontbijtspek, en kLop de

ud gr.

coursirl

150 gr. o.ude hans
~0u gr. ontbijtspek

room szijf.
Eak de spekblokjes in 5 ninuten gaar.

~ uiem, ci,

let Je viam lager en fruit de uirimgen.

oosje peterselie

beg de boursin at roerend toe, vervolgens Ce

Oioein

of garderoon.

De saus ~oinden met een ci of een eetlepei

500 gr. pasta s

oloem.

bereidingstijd.

Als iaatste de gesnipperde peterselie.

15 minuten.

gerveer bij deze caus groene pasta

Eindhoven en vindt het ~ avonds plaats

~aak hier bet mooiate, langste woorri v’n,
r’at jon te binnen schiet. Schrijf dit or

EHV. 11585d en vraag naar Henri.

en lever ~ in (keetje snortcentrum).

P.S. Het nut van zon cursus is natuur—
lijk onvoorstelbaar hoog, denk bvd.

Sluitinesdatum: Pj mea±’t.
Prijs: Het eerste vera get.. ..euh inge—

alleen al aan een surfweekend. Laat dus
wat van je horen.

schonken oilsje van de nieuwe bar.
Dc prijsuitreiking en dus bekendmaking
van de winnaar, vindt plaats tijdens de
oPening van bet seizoen op 30 maart.

Oh ja. OPhet morent volg ik deze cursus
ORANDIOOSGEWLpIGCUGELOoPLIJ~cpIsnIETo~a

en bet kost sear fl.35,=

WISTEN JULLIE DAT

S.

benociigflede& 4 pers.

Piiaf~
e ui in ringen, ne papriva en bet vices
in oloicjes,en Ce perziu!cen in reepjes.

or spekiappen.
ccii blik perzi~ken

en voeg er sambal bij.

I rode paprika
tiieelepei sambal

Bak hierin het vices gaar.
Zet dc viam lager en fruit de uiringen en de paprika.

—

Dirk—jan tegenwoordig in een klooster woont ?

—

Robert zich gespecialiseerd heeft in

—

Coen op de

—

De Hardrock sneller is

—

De Sunset sneller is

400 gr. icipfiiet

~r’iit cie gesnippercie icnofiook in dc boter,

olikje tomatenpUree

Doe er de tomatenpuree bij en bind de sans met

teentje knofloolc

bioem of maizena.( bioem/maizena eerst oplossen

eetiepeJ~ bioem of

Boot

“

lAs laatste de perzikken en eventueelstukjes

pak rijst

banaan toevoegen.

4~5 ulen

Serveer dit gerecht met witte rijst

I baxiaan

dGn de Diamond Head ? (sorry
da~ de Hardrock ? (sorry Imco

—

Of niet ?

—

De redactie nog niet nit dit probleem is ?

—

Dat nu Bas weg is

—

Dat Randy

,

“

Ruud

)

en goedkoper

Theo
een losse

C

heeft proberexi te kopen P

—

Nedermar op de “Boot

—

Maarten nog steeds geen plank heeft gekocht ?

—

Stalen

“

“

“

planken moeilijk te vinden zijn P

D~r~iduL1~≤dtIjc1.
30 ~inuten

one footed duck—jibes

een ART ~

zout en pepe~

I~

“

DR 18 afgedongen heeft op de prijs van

maizena

in water

Bon appetit.

je do~n? ‘Terzamel alle lettero

~n bet vorite krantje vermeid ~‘t’nien.

in het Paviljoen (P.o. terrein). us je
seinterresseerd bent, bel dan even naar

25 ml. slagroom

gektopte room en de geraspie kaas.

nmet

die onthreken in de merknamen zoals die

.1
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13 januari

Naam
Mandy Beaumont
Stephan v.d, Berg
Tom v/d Boomen
Rene Bouwman
Antoine van Bree
Alberto Burgh
Robert van Deursen
Zephyr Droog
Henri Duysters
Ruud Erckens
Imco Goudswaard
Bart Groot
Rob de Groot
Roel Hoff
Theo Muizenga
Ad van Kessel
Rob
Roll
Coen Koninga
Cees de Lange
Bas Leyen
Maarteo Luykx
Dirkjan Luykx
Peter de Maagt
Mans Mornout
Marc Nederkoorn
Vim van Rootselaar
Thijs Ruland
Mans Schepman
Cecile Schermer
Frans Schermer
Frans Schoren

1988

Adres
Postc.
Plaats Tel.
Distelstraat 27
5643 MV EHV
115854
Oude Doelenkade 55
Room
02290—19913 erelid
Kerkstraat 18
5671 GP Nuenen .040—831285
*
W. de Zwijgerstr. 4 5611 JL EHV
444696
Maria Stuartstr.la
5616 AL EHV
439956
TilburgseWeg west2B 5652 NM EMV
523214
Heezerweg 256 f
EMV
126392
*
ed am
SibeliuSplein 135
2231 XA Schi
O10—4715155don.
Distelstr. 27
5643 MV EHV
115854
*
Bellinistr. 6
5653 GB EHV
524842
*
Amstellaan 36
5691 HE Son
04990—73228
*
Schoolstraat 57
5595 CR Leende
04906—1985
Westlandsestraat 40 2512 SC DenHaag 070—801972
*
Severeind 5
5502 WV Veidhoven
535417
*
Jer. Boschln. 231
5642 AS EHV
817613
*
BreukelseStr, 28
5281 MD Boxtel 04116—72629
bl
JanpieterszoonCSt24 5684 EG Best
*
Allersma 147
5655 CD EHV
520671
*+
Willemstr. 97
5516 CG EHV
523767
Vestdijk 31 0
5611 CA EHV
452839
*
~~~5o5~t1r. 118
5611 R~( EMV
Hemelrijkefl 145d
5612 LC EHV
v/d Elsenstraat 16
5694 MG Son
04990—73602
Ploegstraat 1
5615 HA EHV
432547
Zeelsterstr. 207 X
5652 EM EHV
550031
Steenbeek 96
3861 U
Nykerk 03494—53594
Moge Barakken 2
6221 CM Maastricht 043—212061
St.Adrianusstr.79
5614 EM EHV
114997
Jeroen Boschln. 231 5642 AS EMV
817613
G8NZW1MST4.~f?
56!13 ~I EHV
Room I 9.4
Culham Laboratory
Abingdon
*
Oxfordshire 0X14 3DB
England
Leon Sprenkels
Wilgenroosstr. 6
5644 CM EMV
120341
Albertus v. Stroe
Kroonstraat 7
5632 DX EMV
480846
Frans Theunissen
Veldspaatstraat 30
6216 BN Maastricht 043—432405
EM V
Bas Timmer
Schweitzerlaan 13
5644 DR
117582
* +
EHV
Hem
v. Veldhoven
Bellinistr. 6
5653 GB
524842
don.
EHV
Ludger v. Vilsteren Aalsterweg 132e
5615 CJ
118101
* +
EHV
Gert Visser
Kruisstraat 132
5612 CM
As ten
Hem
Vos
Ostaderstraat 7
5721 WC
04936—2066
*
Me e z e
Marc Vos
Jan Steenlaan 15
5591 AM
04907—1837
E MV
Rein de Vries
Mauritsstr. 8
5616 Ak
435988
don.
Son
Jacco Wiersma
Amerikelaan 23
5691 KA
04990—71138
Adam
Michiel van Wijek
v.Walbeeckstr. 4 II 1058 CP
EHV
Willem Jan Withagen Boschdijk 394
5622 PB
434213
* +
*
+

bl.
don.

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

