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LEKKER LUCfrjTE

Een rubriek waarin iedoreen ziin gal kan spujen
over taken die hem/haar niet aanstaan. Zaken
binnen en buiten I’ETH. Regional., national. en
internationate gebeurtenissen
Ms ik Urgens boos over kan worden dan is dat aver do betiteling
die de measte personen binnan Weth gebruiken year die watersport—
beurs in DUsseldorf,
Boot dus.
En niet
“Das Soot”,
dat is nameiijk sen ‘Film over, Jawel, eon
boot en ook niet “Die Boot”; hoogstens in do context van zoists
als: “Sorry boor, near 1k had —die boot— niet gezien toen ik de
gloednieuwe BIC—giak tegen do plaatseiijke rondvaartboot Cstechts
zo’n krappe 35,6 meter lang) Ban diggelen voer.” Nsa, nee, nee
hot is gewoon BOOT ‘ , en achter die ‘ Rant dan bet desbetreffon—
do jaartal
te staan (zonder 15.. ervoor natuurlijk) zadat hot in
dit geval BOOT ‘GB betrof. En ale in dit gevat zélts onze aigen
voorzitter, waarvan eonieder toch wet verwacht dat hij bet goods
voorbeeld zal geven, in zijn stukje bet toch in zijn booEd haalt
on “Das Boot” te vermelden dan kan ik wel uit n’n tJEL SPR1NGEN,
F1mnmwwwaaaaa~g, Cuiting van ongenoegen).
1k denk dat ik dan oak m’n lidmaatschap bij Weth maar opzeg want
dit is gewoon te gek on los to iopen. Relachelijk , absurd
gewoon, grrrrrr. 1k wind me nag op als ik eraan denk. Das Boot,.—
tsR.
Nec, 1k ga naar bij Boreas denk ik, daar houden ze tenminste nag
leuke enkwotes enza en bovendien ziJn de giaken vest steviger

JAARGANG 7 NUMMER 2
OPLAGE 100

[II I
Van de voorzj-bter
Agenda
Versing Paaskainp
Notulen
Verslag Brouwersdarn
Test Special
de Tic van
Prijsvraag
Kra±’t durch futtern
Wedstrijdwjjzer

3
5
6

7
10
14
15

16
17
23

Redanje: Marc Nedericoorn
Praxis Schemer

Sehr geohrter Herr vonn Bros,

Henri Duysters
2w neinem Bedauarn muss ich Ihnen beriehten, dams es sich
in diesem Falls tatsffchlich us ‘ Die Boot • handelt. Awl’
dee ersten Slick erseheint dies dam AuslUnder ala tohier—
ha? t, wit haben hier aber zu tun mit oogemannter Jegangs—
spreehe. Die vollsflndjge Bezaichming fUr dices unseat—
spertsamife,tatiom lautet
abgokUrzt also:

Die Boot

Die Bootausatellung

0 L VROUWESTRAAT 1,

‘

EINDHOVEN

‘.

KOPIJ SLUITINGS DATUM.
9 ironummer: 273 3453

Hochachtungawoii, dar Franz.
(nicht dee Teamcher

)
1

exaict

5 juni H

VAN

IX

NO

nt r

REDAKT IE

Sebx geebrter Leser,
Nissehien is hot jullie reeds opgeval.Leu
dat het aandeei Duits in de SWETHSen
behoorlijk toegenoznen is. Niet alleen
Doordat de goeie surf-tijdsohriften in
het vuits verschijnen dn we sowieso geen
tijd hebben voor vertaalwerk, vandaar.
Maar tevens d66r onder de loden heersende
iJu.itse vraagstukken.
In doze sterke SWETHS vind je naast do
‘taste rubrieken, die dit keer redelijk
vertegenwoordigt zijn, ook wat nieuwe
~robeerse1s. EN regelniatige voeding
(lees kopy) doet jonge loten groeien,
en anders... .gaan ze dood, en versehrompeld
de SWETES net zoals D.J.’s lever in the
U.S.A.. In deze sWETHS is naar wij hopen
alleen de humor droog, dus veel leesplezier
toegewenst door

Hi there! De eerste weekenden van bet nieuwe seizoen zitten er al
weer op. zeif kon ik er niet bij zijn, maar zoals ik vernomen
heb viel de wind tijdens bet verlate paasweekend niet tegen,
hetgeen ook aan de foto’s te zion was. Ret daaropvolgende weekend
was helaas ininder winderig. Januner. Over de nieuwe plank hoor ik
echter niets dan positieve verhalen en ik hoop dan ook deze op
eon van de komende weekenden te toetsen door zelf de Astro Rock
te bevaren. Naak wel snel 5e contributie en de betaling van
clubkleding over, zodat we niet al te ver onder de rode streep
geraken.
Hoewel er ook enige nieuwe gezichten te bespeuren waren, was de
ALV niet zo druk bezocht. Dit qaf het bestuur de gelegenheid cm
zonder noemenswaardige problemen snel wat besluiten er door heen
te jagen, waaronder die m.b.t. nieuw aan te schaffen materiaal.
Daarnaast hoefden we ook niet al te diep in de buidel te tasten
wat betreft bet bestuursrondje. flit stellen we natuurlijk op
prijs, maar in bet vervoig hadden we toch graag een wat grotere
opkomst gezien, al is het alleen maar on bet niet op een
bestuursvergadering te laten lijicen. De ALV is de enige plaats
waar het bestuur verplicht is naar je gezeur te luisteren dus
grijp in het vervolg die kans zou ik zeggen. Zie de notulen voor
een gedetailleerder verslag van de afgelopen ALV.
Ret Nationaal Weekend en de NSK zitten eraan te konen (vol
verwachting klopt ons hart). 1k verwacht dat WET!! toch ninimaal
drie plaatsen bij de eerste vijf zal bezettten. Wat betreft
afspraken over vervoer e.d. is bet altijd aan to radon on naar de
borrelmiddagen bij de beds te komen. Dat kost (nog) niets, je
blijft op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en buiten WETh
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en je steekt nog vat op over de (drink)gewoonten van andere
(bestuurs) leden.
Tenslotte wil ik eenieder vragen om zijn/haar gedachten eens te
laten gaan over de periode waarin je bet zomerkamp gehouden zou
willen zien. Wellicht zijn de laatste twee weken voor het nieuwe
jaar niet (meer) zo geschikt i.v.m. het missen van tentamens of
intro-begeleiden. Denk er eens over en spui je gedachten bij een
bestuurslid, bij voorkeur de activiteiten—commissaris.

ge
TEN EERSTE EVEN €04 PIJnJE VOOR GE GOEDE ORDE
WIL EENIEDER DIE A~1 EEl 8EPMLD WETH—EVENEIIENT WIL DEELNEIIGI DII
VOORTAAiI HINII~L ThEE DAGEN VAil 1€ VORET4 OPGE’JEN. ZODAT GE HEREN
0RG~1ISATOREN 9116€ 1130 HE88EN EEN EN NIGER 1€ REGELEN. EN bOAT
2€ WETEN OP HQEVEEI. MENSBI bE HOETBI REKOIDI. 8IJ VOORBMI DANK.

Take it easy!
II EN 15 l~RT:

INFOSTANDJE IN HEY AUDITORILII.
ZORO DAT JE IN GE PAUZE’S APiIJEZI6 DEW!’’’’’

16 1~4RT

P.S. Oja, voor diegenen die van plan zijn ooit nag eens aan de
Joist van California te gaan surfen: WATCH OUT FOR WHALES!
P.P.S. Een boot is in het duits nag steeds onzijdig van geslacht.
En een tentoonstelling over die boot dus ook.

20 I~ART

COCKTAIL AUWD.
:

A.L.V, ( EEN UITNODIGII4G UOLG1)

22 h~RT

OPENING VAN HET NIELIJE SURFSEIZOEN 813 GE LOGOS.
ALHIER ZAL ~45 NIEI.AJE 1~TERI~L 21311 IJATER000P
a4oERo~4. GEiJOLOD DOOR €01 ALCOHOLDOOP VAN bE
LEVER.

25 I~RT TM
2 APRIL

PMSVAKNITTE.
ALE JIJ 111IIDDELS 00K 20 STMT 1€ POPELEN 611 UJEER
€045 HEERLIJK ~4 DIE GIEK TE SJORREN. EEN GOEIE
V~TAPULT 1€ 14~KB4. 3€ TENEN TE BEVRI€ZEtI EN EEN
PMR 1001€ BLAREN TE IOJEKEN. DEEP JE DAN OP V0O~
HET PA~SKN1P.
NET IS GE BEDOELING CU EEN DAB OF VIER YE CA~N.
DEEP GUS OP IJELKE GAGEN JOU HET BESTE UITx~1fl1.

12 APRIL

:

8ARIIIDOAG C ‘JAI~F 16.00 UUR BIJ GE LOGOS)

IS EN 16 APRIL:

SUP P11 E EK EN D

26 APRIL

9A~1IDDAG C VN~F 1600 UUR OIJ 0€ LOGOS)

2~ ElI 30 APRIL:

SURPWEEKEND. ALIJMR lIE ER EENTJE DRAAIEN VOOR GE
K~1 1140 IN.

10 lIE I

B~~1IDDAG C VA4AF 16.00 UUR 813 GE LOODS)

13/14/15 MEl

1IATI~L SuRFIJEEKEI4D. GEORON4ISEERD DOOR WETH.
(o,oeVC’l voo~. IrANJLJ
BAPCIIDOAG C VN4AF 16.00 UUR BIJ GE 10005)

\-.

24 MEl
2? EN 28 HE I

:

TE HUUR GEVRAAGD
Niet—rokende

(afgestudeerde)

jongeman zoekt z.s.m.

(ruime)

kamer

in vrij huis in Eindhaven. Max. f 400,— p.ID. md.
Reacties: 040 — 12 41 52 (Maarten of Carry) of via de voorzitter.
Volledige discretie gegarandeerd. Alle tips zullen vertrouwelijk
behandeld worden, ook al zijn ze anoniem.
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I4EDERLN4DSE STUDEI4TEN KNIPI OENSCIIAPPE1I.
GE KAIIS &1 JE TE REIJAjICHEREN VOOR JE SLECHIE
ICLASSERING OF AFUEZIGHEID VAil AFGELOPEN 11.5K.
ZORG DAT E I1IOHOVETI GOED VERTEGE1LIOORDI GD IS’’’

UN. JE JE OPGEVEN ‘JOOR EEl VAil GE EVEI4ENEIITE14. OF HER JE ‘JMGEN.
GOEDE IDEEN OF ~11ERKINGEN. BEL EVEN:
ROBERT VAN DEuRSEI

442173

or ROB 5CHULKES

5

817613

Paaskamp

89

notulen

Nadat de spanbanden uit de haren waren gehaald en
gebruikt werden waarvoar ze bedoeid ziin, konden we
C: 4 autos, 10 persanen, 12 planken, 0 trailers en
tig—tuigen)
vertrekken.
Het
reisdoel
was
Monnickendam.
Aanqekomen bij het water zag hat er goed uit,
er
waaide can windie van Zo’n
viii beautort.
Dus prima omstandigheden am de
nieuwe BIC Astro—rock te testen.
Het black een
snelle plank,
oak vaor de wat zwaardere surfer.
Toch vond Antoinne de shape van de skeg nag niet
snel genaeg en verbauwde hem cen beetie.
Na een dagje lekker surfen ging het hele planken—
arsenaal
weer hat dak op en gingen we naar ons
nachtverblijt.
Het
was
een
gezellige
oude
boerderij, voorzien van openhaard en TV.
Al
snel gingen de chef—kaks aan de gang am de
uitgehangerde surfers weer een strakke buik te
bezorgen. Na hat eten werd de openhaard aangestoken
en wat TV gekeken.
Het black dat de conditie nag
heel wet te wensen overliet en iedereen lag zo in
bed.
Zondag waren de omstandigheden radicaler dan de
eerste dag.
het waaide een ruime S Seaufort en
in
de schaduw was hat 1 graad celcius.Dat leidde ertoe
dat het water 2 cm koud was.
Dit was oak hat weer
vaor de beruchte katapult en daardaor sneuvelden er
2 gieken
(in een vette vlaag voortaan oplaeven
Antoinne
:Red)
en 3. skegkast
(ongelofeloos,
het
gaat maar doar:Red).
s Avonds ward het moppen—register van Antionne en
Robert open getrokken.
Deze mappen—stroam stopte
pas am 2 uur ‘s morgens.
De valgende dag waren de
weersoastandigheden net zo radicaal als de vorige
dag, daaram waagden alleen de echte freaks zich nag
ap het water.
Diegenen die langs de kant bleven,
hadden wel hat voorrecht am ceo onvervalste cheese—
rolfl?)
gade te slaan.
Het was dus een heel
gezellig paaskamp.

van

de

E. S. 10. V.
1.

Aigemene

Leden

WETh

dd

van

de

20 imart 1989

Opening.
Voorzitter Dirlcjan opent de ALV.
15 leden eanwzig.

2.

Vergadering

Inclusief bet bestuur Ziin

Hotulen ALV 25 oktober 1989.
De notulen van de vorige ALV ~rden door secretaris Hem
voorgelezen en vervolgens goedgekeurd.

3.

Versiag bestuursactiviteiten.

~teriaa1 commissaris Rob
Het hangslot dat op bet tick van bet ioodsterrein hing, is
opengebroken. (Mt moet in één van de afgelopen ‘.~ken
gebeurd zijn. In de lands of de container is niet ingebroken
en er ‘~rdt onk niets vermist. Er is contact opgeflomen met
de Heer v. d. Bosch van bet sportoentrum die een en ander
met de verzekering zoo proberen te rege Len.
Op de vorige ALV c~a~rd bet idee aangedragen om bet bii
elKaar horende ,nte.rjaal te coderen zodat jedereen ~et
~t bij elkaar hoort. Deze codering zal flog voor net
paas~ekend ut tgevoerd ~,rden
activieiten commissaris Robert
De wekenden in het afgelopen najaar ziin goed bezncht
evenals de winter activieitpn. Steeds zijn nieu’ leden
gebeld on hen meteen actief te kriigen en on hen kennis to
laten ~ken nwt de andere c*TH’ ers. Toch moetpn de ni eu~
leden, wanneer ZR O~ de activiteiten komen, OWer
nangesproken ~rden dear ze zeif doorgaans nog wet
terughoudend zi in.
secretaris Hem
Hat ledental is sinds meart vorig iaar met één at genomen
tot 55. Tijdens de infostand van afgelopen macnd, hebben
zir.h nng enkele laden aangemeld en tevens een aental
belangsteflenden wanruit hopeltik ook nog enkele nieuwe
laden zul len volge.n.
4.

Financieel verslag penningrneester en kascommissie.
tIe kasr.ommissie, hestaande uit Then, dip net was
atgest.udeerd en Ran bet fee.sten was, gefeliciteerd Then, en
Marc, compLimenteerde cM penningmeester met ziin financiële
overzicht. Alle uitgaven en inkoiasten waren waer op een
zeer duideliike en iuiste wiize gepres.nt.eerd. tIe
kascommissie ket,rde cM financiën, zoals die net afgelopen
(half )iaar waren gevoerd, dan nok goed. tIe nie”we kasrom—
missie be,taat uit Roe) Barkbier en t~arten Hut.
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5.

Willem Jan vraagt of bet losse meteriaal, zoals zeillaties
en mestvoeten die in de kist rondzwerven, geInventariseerd
en eventueel aangevuld kan warden. Dc materiaalcommisSaris
zal bier bij bet aanbrengen van de al eerder genoemde
codering oak extra op letten.
Cees vindt dat Cr voorzichtiger met clubmeteriaal on~egaan
dient te warden. Vooral op de weekends wardt er at en toe
vrii lonip mee omgegaan. Het is ook de taak van de andere
leden om mensen die bet nmteriaal Met netjes behandelen
daarop aan te spreken. Pit is zeker can teak van bet
bestuur, alhoewel die niet alles in de gaten kan houden. Het
bestuur is bljj dat de leden op de AU’ Cr ook zo over
denken en zal eventuele wan—gebruikers bier streng op
aanspreken.
Verder vraagt Cees of bet bestuur zich bewust is van bet
gevaar van niet—WA verzekerde leden. In geval van een
ongeluk kan de club dan namelijk Cf inancieel) aanspralceliik
warden gesteld en dat zou vrijwel zeker bet einde van WETh
betekenen. Er zal hierover informatte gevraagd warden bii
de Heer Lampe van de at deling Juridische Zaken van de TUE.
Ruud vraagt hoe bet met de Biggelaar-Af faire staat.
Biggelaar beef t nog steeds de achterstallige advertentie
kosten niet betaald en negatief op brieven van ons
gereageerd. Het gaat echter om een te klein bedrag Cf 200,-)
ow gerechtelijke stappen te ondernemen. Door WETH wordt in
elk geval niets meer bij Biggelaar gekocht.
Roel meakt de leden Cr, als redacteur van de SWETHS, op
attent dat Cr een rubriek bestaat genaamd “cite lekker
luchte” waarin iedereen zijn gal ken spuien over alles wat
hem/hear op bet hart ligt.
Penningmeester Hans maakt bekend dat er nog steeds leden
zijn die hun contributie over 1988/1989 niet hebben voldaan,
zeUs enkele van de op de Al_V aanwezige leden. Schande
Snel betalen of Cr warden harde sancties ondernomen en
namen in de SWETHS gepubliceerd.

Beleid komend seizoen.
Het komend seizoen staan wer enkele weekenden op de
agenda. Nieuwe leden zullen extra warden benaderd am hen
ace te krijgen op de weekenden en dccl te laten nemen aan
de andere activiteiten. Eens in de twee waken wordt Cr O~ de
woensdagmiddag, evenals vorig jaar weer een barmiddag
gehouden bii de loods. Op deze middagen komen de leden
informeel en onder bet genot van een pilsie bi3 elkaar en
kunnen nieuwe leden kennis meken.
Er zal nog voor bet paasweekend een nieuw board warden
aangeschaft door de club. Na overleg met de Al_V en na
stemming kreeg de IUC Astro Rock de voorkeur boven de BTC
Electric Rock. De Astro Rock is een slalomboard van 287 cm
lengte en een volume van 129 liter (zie de test ult de
Duitse SURF van de SIC Astro Rock elders in deze SWETHS)
Dc nieuwe plank zal via onze contacten met SIC aangeschaft
warden.
Het bestuur stelt vonr ow de minimale bijdrage van een c€TH—
donateur, zoals vastge]egd in bet Huishoudelilk RegleTnent,
van f 25,- tot f 35,- te verhogen. Dit in verband met de
kosten voor de SWETHS en de gestegen portokosten. Het
voorstel wordt door de N_V aangenomen.

Pauze
6.

Begroting
Penningmeester Hans ICC de begroting voor bet komend
seizoen voor aan de N_V en licht deze, waar nodig, toe.

7.

W.v.t.t.k.
Het bestuur informeert of Cr mensen zijn die in 1990 namens
WETH de NSK Windsurf en wilflen organiseren. Net draaiboek
van i987, toen Tmco de NSK met medewerking van Dtrkjan, Cees
en Hem organiseerde, ken daarbii gehruikt warden. t4aarten
Hut wil daze NSK eventueel wet mede organiseren. Andere
vriiwil ligers kunnen v.1cM hi j hat bestour aanmelden.
Dc omgang met bet materiaci mopt komend seizoen
voorzichtiger zijn dan tijdens afgelopen seizoen. Het gaat
hierbii om een mentaliteit binnen de vereniging.
WETh beef t eén van de incest uitgehreide verzamelingefl
clubmateriaal van alTh surfverenigingen in Hederland.
Hier is elke bETh’er terecht trots op. Maar er mofl dan ook
net v.a voorzichtig owe omgesprongen warden als met eigen
materiaal. Ook dient eventuele schade altijd gemeld of zeif
hersteid te warden. Het bestuur vertrouwd erop dat de leden
dit seizoen veel plezier van het cluhTncteriaal hebben en
er voorzichtig mee ow zuilen gaan.

8.

Rondvraag
Marc vraagt of Pr can inventarisatie gehouden kan warden van
walke planken Pr nag verzekerd ziin en dat ook nag dienen te
blilven. Penningmeester Hans is hier mee bezig. Ook bekUkt
bet bestuur op bet moment off ertes van andere verzekerings
maatschappl jen.

9.

Sluiting ow 22.08 uur
(Dc kortste cq sneiste ALV allertiiden).
Hem

Vos

secretaris WETH

Weekend Brouwersdam
Voor het weekend van 22 en 23 april stond goon surfweekend
gepland. Ret weekend ~n 15 april was afgelast bij gebrok aan
wind duo daarom maar versohoven naaz’ het weekend van do 220.
Aihoewe]. do verwaohtingen niet erg positief waron, hadden zioh
toch nog 7(t) mensen aangemeld. Ret vertrek vond plaats op
vrijdagavond. AJ.s je vlak voor het vertrok toch nog even spar—
tief actief wilde zijn (voor het geval dat dit hot weekend niet
zou lukken), kon Jo dat maar beter vergeten (he Robert). Met
eon gemiddelde van 1,714 plaDkon per persoon en eon redelijke
hoeveemeid etenswaren reden we riohtiug Oudorp. Omdat or nog
steeds mensen bestaan , die vertrouwen hebben in do berioht—
geving fan hot K1~MI werden we voor negen uur uit ons bed gehaaJ.d.
Ret nieuws voorspelde noord 6 nor allo distrioton, maar toen
we am elf uur bij hot strand arriveerden, kan jo, als je sue].
optuigde, nag een half rakje windlcraoht 4 a ~ bomaohtigon want
daarna viol do windsterkte tong (÷3~ . Hot gevoig was, dat do
kloino tuigen opgeruiznd werden en de “racoboarden” + 7,2 m2
zeilen getest kondon worden. Aangozien niet iedoreen zin had
om grotere zeilen op te tuigon, was hot toch eon matig dagje.
Door do matige wind en het vroege tijdstip van opstaan bleef
or nag tijd over om ons voor hot oten op eon andere manier
sportief bezig to houden. Door bijvoorboeld het tafoltennis.
balletje aan diggelen to slaan of Jo met biljarten to laton inma
ken door ioraand “van—het—zwakke—geslaoht” die voor hot eerst
oen keu in haar handen hield. (Wie zei ook al weer dat vrouwon
niot kunnen en horen to biljarton! ) . Na hot smakoljjko maar
ook zware eten word or toch nag even “gekickt~ van foto’s van
grandiose foto’s met toch wol grandiose “jumps van hot post
paasweekenñ. Bij gebrok aan eon alternatief voroerden we
“Do Groene I,anteern” maar woer met eon bezook. Do weersverwaoh
ting voor zondag was niet al to optimistisoh waaxdoor we laat
on toch wol lawaaierig ons bed in doken. Zondag deden we bet
rustig aan. We stonden laat op on namen rulin do tijd am to ont—
bijten.Om ongoveor eon uur besloten we tooh maar om oven bij

hot Faviljoen to gaan kijken. Rot weer was zo druilorig en
windloos zoda-t we niot verdor kwemon dan hot nuttigen van
warme (lauw) choooladomolk en appeltaart, met hot hot gevoig
dat we om half drie veer richting Eindhoven gingon. Roewel
hot eon gezellig weekend was, moeten do oaht zonuige week—
enden nag komon.
GarTh.

Lc~Y~co
KOPIEREN

8 cent incL btw, 10% korting met
klan tenkaart
OFFSET SNELDRUK
4 cent exci. btw, mm. 100 afdrukken

per origin eel
TEKSTVERWERKING

pc verhuur, uitprmn ten dlv. lettertypen
tekstverwerking
DESKTOPPUBLISHING
Telefóon
040-440284

A

pagina opmaak, lay out,
uitprin ten software
TILBURG WESTEPMAPKT 36 5042 MD TEL 0I36~i73

EINDHOVEN

WAGENINGEN JUNUSSTRAAT 16-IS 670 M TEL 08370-18635

KRUISSTRAAT 132 5612cm TEL 040-434553

TEKSTVERWEPKING KLEIN OFFSET KOPIEREN
-
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Do Tip van Tic~

Sic Astro-Flock:
I

t~bötilaJls ats outeMileskonnerorwlossich.be
sothes for Jumbos und’on~&~
glade Autsletger, dor Blo Mho~

WETFI is weer een board rijker.
Net voor bet paaskamp kocht WETh do
BIC Astro Rock, een slaloenboard van 287 cm
lengte en een volume van 129 liter.
In de Duitse SURF van dezeotber”88 is dit
board uitgebreid getest. rim,.’.! ,kft’lm’~,”i~
Deze test publiceren
wij bier zodat je weet
wat je Icunt verwachten
ats je met deze enelle
flitser onder je voeten

over bet water scheurt
of de hocht in gaat

~.jIi&~e~
fl~fl
eex$joa~c~s + I. + + 4+ +
1=
IC Is

Mm:
Cute Velueta
Vt rIO I lea
• Trim as
• Otlet SpIn Outs
• Crsclswindlgkelt

elI]

:m

0+ *

F-f +

•

C

DE TUC VANUUUfl~

Allom beicend is bijvoorbeeld do Tip-rairbor. Als’ie flog nuchter
is, dient do luisteraar ails uitspralcon van Tip te deien door
danweJ. to vermenig-v-wLdigen met 3, en met hot alcoholperoen—
tags stijgt do Tip-faktor progressier. ConoJ.usie is dat Tip
mininaaal

n,
rn
=

• lint.. ellener
Finaeebstte

Jawel, oplettendo lezortjes, JuJJ.ie verinoeden hior ongo—
twijfeid sen neselijke set- danwe]. type±’out. Eat is dais
niet hot geva.L. Ret onhersteLbare, en bijna-niet-goed—-be
snaken (oskopen van de redaktie ?) misdrijr werd begaan door
Theo himse.Lr. Blijkbaar is hij so verlegon dat iiij zijn elgen
Tic’s niot durrt to openbaron, tilaar de redak-bie is seer good
geinrormeerd, duss
-

~Q

3

Tic’s heert, en vaait meer..

Zn passie voor ailes vat snei is bijvoorbeeid: Ben sne.Lie
Opel Ascona 1.6 N (I4omonteej. economisob wraic), eon sno.LLo
riots, die flu dus gejat is, eon paar snei.Le sjoggers,
Of zijn sportversiavxng: Alios wat beweegt,

HtIh’

T

RtS~IM ~I4;[~~4J
lriS~
nnze voorzit.ter

I

DerJumbofreundiiche
DerAstro Rock bringl 129 Liter
Volumen, Oboe 20 Liter mehr als
beispielsweise dee Sunset Race.
ins Wasser. Ob sich da nicht em
Pummeichen in die Sprinterstaf
let verirrt hat? Doch welt gelehit
die ersten Vergleichsfahrlen
zeigen, daB den Entwicklungs’
teem urn den ehemaligen Worldcup-Crack Ken Winner em gutter
KornpromiB gelungen ist: Gute
Lautmhe und ansprechende Ma
novereigenschatlen zeichnen
das Board ales. Das quadrokon
<eve Unterwasserschilt rnacht
den ,Sternenrockerf aus Frankreich zurn Fruhgleiter. Aber auch
bei Starkwind last sich der Astro
nichtdurch die Spitzengruppe im
Test abhSngen. Dabet bleibt der
Sic erstaunlich lautrullig. Die
eusgezeichnete Slot-Finne von
Jimmy Lewis halt des Board so
gut aul Kurs, daB Astro-Rock
Surfer das Worm Spin Out getrost
aus ihrem Wortschatz streichen
konnen.

I
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Hang loose

—

iw&1~~ k,wtpcLs,IHI

Hei n.

I

In weiten Speedhalten
zieht des Board locker seine Kur
yen ohne zu verschnemden odor
aus der Bahn zu hogan. Bei redi
kalen, engen RichtungsWech
seiri jedoch hat das Brett seine
Grensen. Aber for diese Mano
var itt der Astro-Rock wohl such
Richt gedachi; vielmehr bietet er
ehrgeizigen Autsteigern die MOg
lichkeit. von der 345er-Ktasse dirob in den Slalombretl-Bareich
vorzustoBen. Der niedrige Preis
von 1150 Mark hut dabei sicher
kein Hmnderungsgrund.

44

bijzonder, treict direict zljn aandacht.

ben

4— fl~S ~ eem~

een ba]. in hot

(Do rio’s ovorlappon

lie iaatste obsessie hoot oriquet, dat tot
groot genoegen van do huisgenoten dageiijlcs op .htro sport to
Zion iS. ~ a! jaren staan tennis en squash op hot reportoire.
encaar duidelijx).

(iedurencle sijn arstuderen openbaarde sioh eon nieuwe versi.a
ving, waar we do komende 40 jaar wel last van sullen blijvon
houden. bij d’n Ear nameiijk probeert Tip, door met enige ro
golmsat stunts to vertonon, sen image to buiJ.den.
Voor do sorto kern: Hij overroodde eniceie grijzende voertigers
hun .Liertaiiige vrouwtjes on bloecijes van icinderen in do Stoelc
to iston om eon avond stevig to gaan hengsten. Ook introdu
ooerdo hij (Naar .Ouits gebruiic ?) do biertap tijdons worictijd.
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Scl,la*ne.44d0’l

en eon

zekere K. te E.

SURFERS
En nu. liiJ ir. is !oopt hiJ nan de lopende band met moeren
M 40 en vase.Line to sutijten.
Enar in do wetensohap dat zi3n denlcbeeldige voetstulc flu we!
aan spaanders gemept is, zuJ..Len we do benen maar niet onder
hem vandaan sohoppen.
alovendien, or is flog veal, meeT, beicend biJ diegenen, die
op net juiste moment zefl hi~n hoord boven tare! danwe! nun
theewater houcten.
Voor Tip:

1~E g~~A-JCr/~

2.8. lie voigende Sweths dus de Tic van Tip,

RAFT

“~11DHll))ll

~1/DURCH’
fly//il
__

L

by Tip.

D~e Prsfts hahen as schon lange geuiessen: Tap~Leistung brauchi Thp-Emäh
fling. Wie der Fre~zeitsurfer gutgen’~hrt Uber den Starfrthndtag kommt und
was man besser yam Speisepian streicht, vethit Fraflpapst Claus Handick

B

Dc Pfljsvraagl
Do redaktje was icreatiets Door doze sweths verspreid staan
cartoons, voorstel.Lenae belcencte danwe! minder beicende
ciubieden. U raadt het a!: U nag radon, wie or wat gepor
tretteerd zijn.
net .ttege!ements
ledereen nag meedoen. Inzenden van oplossingen voor do Icopij
s!uitingsdatum, heist samen met nôg meer lcopij.
Do prijs:

NAHRU,NG

Dach,
Segel,
Gabel
rett auls
und
den
ganzen Plunder in den
Kofferraum und los
geht’s. Doch achon
nach zehn Minuten Au’
totahrt wird gegrubelt:
Was habe ich diesmal
vergesserh? Ersatztan’
pen, Plattchen und
Schraube sind dabei,
Was wirklich tehlt, itt
was ganz anderes: El’
was gegen den Nach.
durst yarn heklischen
,Auttadsnl Bairn nCch’
stan Tanken werden
also em paar Dosen
gebunkerl. Der zweitè
Aid des Dramas Alias
gepackt und doch was
vergessen’
beginnt
spatestens nach den
ersten Schiagen auf
dam Waster, On Ba’
renhunger treibt uns
sum nacbsten Kiosk
~ Schiemmerplatto Rot’
WelD und eta halber Li’
tar Bollustolt
~t Auch Bobby Naish soil

ger abfahren. Angeb’
tich, denn unter arnbitionierlen Surlern hat
angeblich
aul O’lambur’
sich
herumgespro’
chen. was die Protis
sell langem beheral’
gen: Ohne Top’Ernahrung keine l’op’t,ei’
stung.
Auch Freizeitsurfer vol.
bringen bei Starkwind
graDe sporiliche Lei’
stungen. die dutch ent~
sprechende
Ernah’
rung optimal unterstUtst warden konnen.

RolIi,EtIIIYD1IATE
hUE OEM
“

Aol den ersten Slick
enthalt die sporllicha
Ernahrung eigentlich
nichls
Ungawohnli’
ches: Stall exotiseher
Cocktails oder phar’
mazeutischer Wundermitral emptehlen such
traditionelle Lebensmit’
tel. Der liictc die rich’
tige Menge in der rich.
tigen Dosierung und
Zusammensetzung.

Ja I
En, zoa!s a!tijd, is de redaictie omicoopbaar.

16

17

Maka aut Mush und
Anders Bringdal gilt ala
.Spaghettilresser’. Da
So
Pascal.
hinter schwOrt
steckt din
Er’ ‘rn
kenntnis
daB die
Hauplbestandleilo un’
aster Nahrung — Koh
lenhydrat~ Felt und El’
weiB — bel optimaler
Ernehrung rn Verhalt’
nis 55, 30 und 15 Pro.
sent stehen soilten.
Kohienhydrate und Felt
aind unsero wiohlig•
sten Energiequellen.
Eiwei dient dem Or
ganisrnus als Baustott,
Vltamifl~ Mineraistolte
und Spurenelemente
lietem swat kemne Ener
gie, smnd abet am Stolt’
~vochsat und Autbau
von Korporsubstans
beteiligt. Deshalb gel.
ten Vollkornprodukte,
Nudein. Obst und Ge’
muse (alias Labensmit.
tel mit hohem Kohien’
hydratantell) als gun’
slige Sporuernshrung.
Wiohtig st dat Verzicht
aut zu viet lierisches
Felt. Das steckt in allen ~

Fast Food.Pnodukten
und fetlen Fieisch
wanen. Statidessen be
yorzugen heube vielo
Sportier eine sage
nannte Voulweiternah’
rung. Sie enthalt von atem Rohkosi und Vail
kornprodukte.
Obsi
und GemOse, Mager
much,
Huitenkãsv
Joghurl, Kebir. mage
ten Fisch und mageres
Fieisch — genau das
Richtige auch für Sur
fer. Alle Nahrungsmittei
mit reinem Zucker und
weil3em Mehi, Alkohol
und Fell helern nur
•ieere i<aiorien’ ohne
die zu ihrer Verbren
nung notwendigen Be
gleibstotte. Der Korper
neigi dann schneui zu
Ensohopiung
und
neuem HungergelOhi,
und man steckt ml die.
sen nicht-voulwerligen
Futieymiilein sahnell in
einerts Dilemma: Sie
decken den Energie

bedanl nor sehr unvoil
stândig und veriocken
zu Uberernahrung.
KAMPF PEN

UBEflhW:WFCUT
Oem sahwergewicht
gen Sinkerpilaten sielit

siah die Gewissens
frage: Was nOirl ei
genfich die teuerste
Kohlefaser-Leichtbau
weise? Der Speck muD
runter, dasnui die Kiste
anti.! Wenn man slab
am Spot umsiehi, ent
decid man so man
chen Neo, dat Isurz
vorm Platzen zu sam
saheint. lJnd bei ge
nauem Hinsehen “or
den bier noah einige
Handvoll Erdnusse sin
gewonten, dart iroplt
die lotte Wurst aol dent
Grill, und die Kisie Bier
st noah sahon halb
beer. Der individuelle
Energiebedart wird da
oft veil Oberschritien.
100 Gramm ErdnOsse

entsprechen zum Bei 1st nichi. Der iggliche
spiel dem Nahrwert Sedan salle nut lünl
von 30 Salatgurken, his sechs kleine Mahi
die hintereinanderge zelien verteilt werden.
legt locker doppelte Sovermeidet man qua~
Masliange errelahen. ienden Heilhunger,
Nor dutch Sutton ode, lOhit sich gleichblel
anderes Sporlireiben bendsattundisiperma
1st dem ijbergewicht nentielstungsund <on
n~cht zu isibe zu zoniralionsfahlg.
rOcken. On butt nor: On Windsunten aba
~4eniger esseni Kohion iernab von der hausli
hydratreiche Nahrung chen KOche staittindet,
hat den Vorteil, viel Vo’ muD die Verptiegiing
lumen im Vcrhgilnis gut vorbereitetwerden.
zum N~hrwert Zn ha’ Nor so entgeht man
ben. Wer also aol zip der VerlOhrung durch
vlsi Fell, SoBigkeiten sirandnahe FriitenbLl
und Aikohol verzlchtet, den.
<ann durch viol Obsi,
GemOse und Volikorn SURFEn ESSEN
troizdem
achianker MIT KUPFCIIEN
werden.
Mindestens genauao
Eine langsame. abe, wlchtig wie die nichtge
gieichmalige Redu2e- Segeiwahl st die cia
rung des Korperge yore Vorbereilung des
wichta durch knapp. Picknickkorbea für den
aber voliwerlige Nah Strand. Wie so vieles
rung, begieilel von viol helm Windsurfen soil
Bewegung si iangfri auch die Nahrung
slug die erfolgverspre ieicht, aber you Power
chendsie Meihode.
sein: wenig Fell, aus
reichend
Kohienhy
drab und genugend
~M sr~T
Eiv,ei8. einfach und
Die wichtigste Grund schnell In Zubereiiung
repel vorweg: Oiler und Venzehr. Einige on
aber weniger essen. komprzierle Rezepie
Surfer smnd out gieiah für das nichiige Pener
mailige Energiezuiuhr Fuller am Spot Inden
Ober den ganzen Surf- Sue auf Seiie 38.
tag hinweg angewie
sen. Futiern aol Vorrat SHEllER SIND

VIASSER

SPORTIER
SaulI, aber saul Was
sen Das isi das zweute
Geheimnis dor el
siungsrordernden Er
nahrung. Windsurfer
haben das besondere
Problem, bou Sonnen
schein unter dam Neo

siark
-~

Zn schwitzen.
Diesen zum Teui cairo

men Flossugkoutsveniusl
erleudei man meustens,

ohne as zu merken.
~ Die unvermeiduichen
1 Badegange wirken ja
geradm mm
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Sommer

kurneifg èrfrischend.
Sie gleichen abe, den
Flu ssig keutsh aush alt
niaht no, Der Surfer
wind dutch sein kOhien
dee Medium beirogen.
Siarker FiOsslgkeitsver
lust maclit such dutch
plO~flche
Konren
tralions- und Leistungs
tab-mache bemerkbar.
Bin boi&nntes Phano
men: Elno Siunde lang
bobi man in der Brandung, SprOnge und
Halsen kJappen vie
em SahnOrahen. tind
piotziiah fault nichts
mehr — hal Jedem Ma
nOver geht’s in den
Bach. Die wahrsabein
liahe Ursache: Durah
unbemerktes slankes
Schwitzen leidet der
KOrper unter FiOssig’
keibverlust. Als Fcfge
verdiakt sich das 81sf,
und damit st die San
ersiolfversOrgung der

Muskulatur beemntraah
tigi. Die mit dem
Schweii3 ausgesahie.
denen Eleldrolyle und
Spurenelemenie ver
siarken den Leistungs
abiall.
Bienirinker werden jeizt
entiausaht sein, denn
Gersiensalt
maaht
noah schiapper. Er ent
hail Zn viele Kaiorien,
den Alkohol wirkt zip
dem stark leisiungs
mmndernd.
Daruber
hmnaus <ann Bier die
Probleme des Eiektro
iytmange!s nicht iOsen,
well es nor wenig Na
trium und Kaiium ent

hail.

Die y.’ahre Geheim
watfo vieler Sportier ist
Wasser. Am besien
kohlonsaurearmes Mi
neraiwassor. Als Muss

glaich für ausge
schwtiztm Spurenele
monte sind natOnlich
such spezueuie Elektra
iytgetranko wie zum
Beispiel isastar hervar
regend geeugnet.

KRAF~

Die kleinen Rezepto ha
bon’sln slob. Mitwenig Au!
wand var dom Siarkwind
lag zuberoitet. garantieron
die foigenden Voliwertge
riahie Power out Dauor.
Wer bairn Sution regeima
gig an seiner KOhibox out
tanki, bielbt his zur ietzlen
Haiso konzontriert und el.
atungsfahlg, Volikornbrot,
Obst und reiahilah Fiossig.
koil runden den Surf.
schmaus ab.
BIERNUDELSALAT
50 0 aekeChto eiernudein
50 0 gakaohlaa ode, gobrelenee

rnage,ea MIndileisel.
I Tamale
50 9 role end stan. Popriks
echelon
25 g gokochior Schinihen
25 0 lellermer Ommonisler
I Gewansearke
so g Elaberg- ode, Endivionaslal
Fe, des Dressing
1’Z Cocker Megoafaghenl
I Schee tahoe
I EL ibeatorkelchup
I Map. acherier Sen
Gnwlrse

Iliad aehackle Krdelir

Aiie zuielen klein achnelden end
verinengen. zeislen tar den 0,oaaing ver,nangoln and Iber den Ci.
ennedeirsiai when.
Ce. 420 kcaI 11700 Iii
Ca. 33g Ciwelt
Ce. 17 0 FoIl
re. 29 9 Kahienhydnein

S EF

B E ISA LAT

50 g gokodhIne odnr gebraienen
Gnlagnlliemnsh
25 9 Iniache champmgeann
I Scheibe Menen
50 o rein and grIns Pepnika
acholen
25 9 K,ebben eden crnvonnen
I Tamale
Far des Dressing
2 EL anere tehne

2 eLJeaheri
1<2 Ti. millelacherfor Sent
Obsinmig

Cowers.
Ale- Zelainn kinmnschnoidon and

vorenengen. Aen zeinien Ian Ore,
sing Seislaele berolien end Obnr
den Ootllgoiaeial when.
Ce. Ill kcni I 190 hi
Ce. Is a elweiS
Ce. 5 0 Fell
Ce. 10 9 Kehlenhydrale

BEMOS EQ LJA B K
100 a Snhneqiserk
I EL gehnckio zwlebeln
50 g grace end note Pepnikeache
ton
50 g Erboon and <molten (Ken.
camel
Cowers.
Oe,,t cii Oemaae enlachen end
macna.
Ca, 200 sal I 040 hi
Ce. 14 g ciweta
Ca. 11 o Foil
Ca. II

9

Gehoord in rio wandelgang;
Robort:Wanneer is de kopysluiting
red.lid:MORGBN, G-.V.D.
Robert:OOooh, dan kan 1k volgende
week wel inleveren,
Moraaal van rut verhaaaal;
Lever op tijd inflI!!!!
Conoluaje van dit verhaal;
Robert is eèn

Kehianhydnele

KNUSPE EU U C FlU FIT
1009 vankornmtali tfoniapradektl

2 ranCher Jaghurt
Idenig
Omens,
Vaiikornnlaali mit Fbanig teichi en
re’alon end all lag hod norm
aChoe. Nech e,chaacka ales.
Ca. 470 lcd I 1990 05

a

Ca. 24 9 liwoie
Ce. ‘1 0 Kehienhydnele
Ca. I g Foil

-

S EaFRI E-M On lIEN
APEE L F B IS C H KU ST
Se 0

sag

Seilerie

MallIoe

50 g Aptol
I bla 2 EtiOlfoi aetlerelich

ziliano an all
Krssler
Soilerle and Mahron achaten. Ge—
mean tad Apisi loin eniloin, alt
Eeliarmilclt. Zitneno end Krfsie,n
ebeclne onIon,
Ce. 00 kcai I ass 1.5

VOLLKORNMOSLI MIT
EXUTISCHEN FROCHTEN
100 gvalka,neaail iFonliepredeki)
lee gemiaChne gewd,fnlio exaltCCII, F,Gchto
Mosit oil don Fnirhtsn minchen.

Ce. 420 host 11700 15
Ce. 12 9 Clweib
Cs. 0 a Foil
Ce.

05 9 Kohionhydnate

Q
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KOFFIEDRINKERS
~***4**
E : u: ~

BE KEJIKEN IN

WAKKER

~
~ schoonh.fd,veoIitefdcenoongo400rrr
# ~* *~* * ~
zlchhoonkon,tdltaorthctoktflVOIkdlg
$
tot ontploollng
(in rerquesgoje
* * * * *
* *
-

•

vack to motderiljk to work en fnjsta
tlospmbeorjedskwWt weg to eten Dot
U nag noah iemand geIu~ Suarl - —-

Rein do Vries
-

* * * * 4 *

$

-

10—5

-

I iuchthofligcndOarbiJcn0~t~tkdiuU~0t
ander,.IO darttit dit wezen dbor hot it

T-W -Ei:*:f:N 0 E t1.vo~~~Theo

-

-

fluizinga 28-5
laurens Odekesken 1-6
Leon Sprenkels 3—6 -.
Brigitta Steijn 6-6
Roel Baokbier 8-6
Ceolie Schemer 13—6
Alberto Burgh 21-6

De Roddelaar.
Wisten juJ.lie dat
—
-

—
—
—
—
—
—
—
-

Antoine sonis zorgt dat or geen koters van komen.
Rubberen Robert tijdens het paasweekend op do blaren sat
Bart een mix van Robert en Ad is
De oheeseroll een ruim begrip is
Barabiflo—Bas en Aijan dezelfde ‘4ETH—dromen hebben
Roel eerst de W.C.—afvoer 0 oheckte in Oudorp
Cari.n sick so fris voelt ale de jonge Fa
.atke en Arno semen eon wéekendverslag gaan sohrijven
Chong nu met zijn eigen kip op stok gaat
Carin een coup voorbereidt
Goes zflf ook eon besluit genomen heeft
Do redactie eon tikpoes zoekt oin eon kater to verrnijedn

—

Theona eon ping-pong—bal, nu eon tennis-bal koestort.
Tipp—ex de beste uitvinding is sinds do type-machine.

—

do A.L.V,slechts 90 mt duurde, sun so niet leuk meer.

—
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Benodigdhèden:

Boreiding:

1 pakje bladerdeeg:
750 grain spinazie (vers)
2 uien
4 eieren
1 dl. melk

Beboter do ovensohaal en
bedok do bodem en randen
met bladordeeg. Was do spi—
nazie seer good en laat uit—
lekken in eon vorgiet. ~!oma
ten in plakjos snijden, uien
in ringen. Gehakt lamiden en
braden, uiringen toovoegen en
gaar laten wonton.
Vullen van de ovenschaal:
laagje spinazie, gohaktmeng
eel, tomatenpuree, dit her—
halen.
Bovenste lang:
Plakje bacon, tomaten, kaas,
eieren en melk sohuimig
kioppen en over de vulling
schenken. In eon matig wane
oven, stand 2, ongeveer 1 uur
laten garen. Sorveren met
gepofte aardappel met krui
denb ot en.
P.S. gepofte aardappels:
Boon do sohil van de aerdap
pel goed schoon onder do
kraan. Afdrogen en in alu
folio wikkelen, In 1 uur gaar
laten wonton in matig warme
oven.

7-5

Marc Chong

•

Hartige taart vool’ 4 personen:

a

350 gr. gehakt
50 gr. bacon
150 gr geraspte kaas
2-3 tomaten
1 blikje tomatenpuree
kruiden: 1 theelepel basilioum
1 theelepel kerry
V2 theelepel oregano
72 theelepel tbijm
zout en peper naar smaak
margarine
ovenscbaal met eon diameter van
30 cm.

21

?ZENPUNTEHYAJDZEHBO

I

.4

1 OBSERVEREN
Ga na of hot olaohtoffor gold bij zioh booft. Neon dit af teneinde
uitbroideu van hot lotsol to voorkomon on self vat aohtor do hand

mc

to hobbon.
2 ADMHALINGSt0EILIJICHEDEN
In hot goval van ademhalingsmoOiliikhodon rio keel diohtkni3peri om
langor lijdon to voorkomon.
3 BEWUSTELOOSILEID
Bij bowuetelooshoid do pationt zo lang mogelijk not rust laten.
Dan hooft hij or longer plozior van.
4 BIL~EDVERLIES
Bij ornstig bloodvorlios do patient in eon vorgiot deponeren,en
gohool laton ujtlokkon.Niot doorwringon met hot oog op Imouzingon.
S EOTBREUK
Bij hot broken van do boido benon,pztboron do patient op zijn
handon to laton lopon.

On ions en onbekood talent do.
tans to seven zich to bewUzon
organiseert Sic Sport eon zostal
wcdstrijden vpor do óchto ama
teurs. Do twee Jongons en mob
irs die l,ij do finale (zovondo
wedstrijd) at boston uit do bus.
komon, mogen Op koseen van
Sic deelnemon aan do Sic Sport
World Cup in Amerika (Mama
chussets) van S tot en met I)
augustus. Dc inschrijving is
open voor iedoreen, behalvo
voor profs en somi-profs die
vorig iaar San do Holland Surf
Pool en/of PSA-wedstrjjden
hebbon deolgenomen. Do bedoo.
ling van Sic is immers niouw
oalont ten kan5 to govont Voor
deelname aan één of meerdere
van do zes wedstrijdon ken Jo

lerecht bij do organiserende
surfvereniging. Maksimum aan
tal deelnemors per wedstrijd is
zostig, koston per deelnener cir—
ka f ID,—. Om tedereon op go.
lijkwaardig maeeriaat to laten
surfen, stole Sic Sport boards en
zeilen ter beschikking. Dii elke
kunnon do deelnomers drie heats
varen on zich voor do dagfinale
to lcwalificorcn. Sic stole prijzon
ocr beschikking aan do beset vijf
heron en do beset drie dames.
Ook zal steeds eon leulce prijs
onder alto doolnemors wordon
verloot. Do besee drio heron en
twoo dames van allo zos wedstrij
den wordon uiegenodigd dccl Oe
nemon aan do zevonde en beslis
sendo wodstrijd op zondag I juli
op bet Veerse Meor. Bij doze
grand finale wordt uiegemaakt
welke besee ewee jongens en twee
meisies do Hollandse ocr bij do
Sic Spore World Cup in Amori
4ca mogen verdodigon.

a.
z
0
0

t

SCHEVENINGEN_CUp

6 BRANDWONBEN
Dii ozuetigo brandwonden direct Icorting vragen bij hot crematorium.
7 008LETSEL
In hot geval van ornatigo ooglotsols onmiddelijk eon blindo
goloidohond imiteren.
8 VERDRINKING
Indion U oon dronicoling ziot,goci don eon raddingsbooi on hem
hoon.Oofon daarom op eon oursus opociaal hot ringworpen.
9 VERGIFTIGING
In hot goval von vorgiftiging,behalvO bij schoonnoeder,diroct

Ook dit jaar organiseerd “ ~tJMP TERM” do Scheveningen-cup,
Do Scheveningen—cup is eon reeks van 5 arzonderlijken wedstrijdon
not per wedstrijd een kiassenient en prijzen.
Elk afzonderlijk resultaat telt moe voor bet jaar kiassement,
net als prijs een wissel bokaal.
Zondag 7 Mel is het dan aiweer zover voor de eersten
SCHEVENINCEN CUP wedstrijd ~an 1959.
Hierbij wil 1k je graag uitnodigen om deel te flolnen aan doze
wedstrijd.
Het inschrijf’geld is net zoals
vorig jaar f1.5,—.
We beginnen met inschrijven on 10.00 uur.
En starten de wedstrijd on 11.00 uur.
Hopelijk zien we je ook zondag 7 mei op hoc_strand.
7

MEl

9

.JULI

30 .JULI

SCHEVENINCEN-CUP
2e SCI-IEVENINCEN-CUP
-

30

SCHEVENINCEN—CUP

ovacuoron.Ri3nraondraad waarsohuwon en do boot laton afgraven.
10 KkAKVEREEKKING
Indien uw vrouw haar kook vorrolct on zij niot moor ken spreken,
den do arts bollen en vragon of hij over tw:so maanden Iran komon.
Dat gooft zust in huia,hetgeon good is voor do patient.

22

27 AUG

4e SCHEVENINCEN-CUP

17 SEP

5e SCHEVENINCEN-CUP
Tot ziens,
Coos van Dosterum,
Wedstrijdleider “JUMP TEAM
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LEOEHLIJST

E.S.W.Y.

b€Th

8 t?RIL 1989

Postc.
Roel Barkhier
Pastoriestreat 69
5612 ES
Handy Beau~nt
Spoorstraat 104
5705 Ji
Stephen v.d. Berg Code Eoelenlcade 55
Harry Bongeerts
tarthuizerstraat 34
5643 RE
Toe v/d Boo.en
Kerkstraat 18
5671 GP
• Antoine van Bree
Ibria Stuartstr.Ia
5616 AL
Erik BriAn
Ou’anberg 4
5641 PW
AlbertoBurgb
Zeelsterstr.207G
5652EN
• Marc Chong
Langstraat 12b
Hem Dah~n
Rubensstraat 13
5691 EC
Robert van Deursen St. Philoaenastr 13 5622 CG
Zephyr Uroog
Sibeliusplein 135
2231 IA
Henri Doysters
Spoorstraat 104
5705 ii
Ruud Erckens
Bellinistr. 6
5653 GB
Ama Gun
Const Neflcensstr 23C 5613 1€
I~o Gouds~mard
Aatellaan 36
5691 HE
Bart Groot
Scboolstraat 57
5595 CR
Rob de Groot
‘~st1andsestraat 40
2512 SC
Roel Hoff
Duinaardse~mg 35
3233 ED
Theo Horbach
Mauritsstraat 10
5616 M
Theo Huizenga
icr. Bosehln. 231
5642 AS
Hearten Hot
Willem Klooslaan 54
5615 HP
Ad van Kessel
Breulcejsestr. 28
5281 HD
Peter Knaven
Rljnlaan 34
5691 ii
Rob (oil
JariPieterszoonCst24
5684 EG
Coen (onings
Allersra 147
5655 CD
Cees do Lange
Wilierstr. 97
5616 CG
Ernest Lempers
I,~ttstraat 37
5621 All
Bas Leyen
DekenvSoeerenstr 5
5611 KE
Hearten Luykx
Balsemienplemn 12
5644 LE
Dirkian Luykx
Heeeirjjken 1450
56)2 LC
Peter do thagt
Coreinstraat 202
Hans Itrnout
Ploegstraat 1
5615 HA
Marc Hederkoorn
Zeelsterstr. 207 1
5652 EH
Lauren, Odekerken ‘t Hofke 107
5641 t4(
Wi. van Rootselaar Steenbeek 96
386) LI
Cecile Schereer
Jeroen Boschln. 23!
5642 AS
Frans Schemer
Ganzebloemstr. 47
5643 iN
Fran, Schoren
Pr. Bemnhardstr.7
5768 M
Rob Schulkes
Jeroen Boschln. 231
5642 AS
Leon Sprenkels
Jvoldenbarneveldln 74 2582 NW
Brigftta Steyn
Langstraat 12b
Fran, Theunissen
Yeldspaatstraat 30
6216 BN
Bas Tier
Schwitzerlaan 13
5644 D)(
Hem v. Veldhoven Bellinistr. 6
5553 GB
Lodger v Yilsteren Geestalcker 14
5674 W
Hem Yos
Ostaderstraat 7
5721 W
Marc Yos
Jan Steenlaan 15
5591 All
Rein de Yries
Grashof 79
2262 ER
Jacco Wiersira
Aaerlkalaan 23
5691 KA
Bert Wijnands
Glazenraker 74
5506 EP
YUle,, Jan Withagen Qi1le~traat 97
5616 CC
Carin Zuldera
Strijpsestr. 132 B
5616 GE
rag een plank reenemen onder
bepaalde voorwarden
$
• rag et do aanhenger rijden
bi. - bijzonder lid
don.- dor,ete.jr
lidver • lid van verdienste
*

•

Pleats

Telefoon

Sang

FIN
457322
8- 6
Helurond
04920-35%8
don I- 4
Hoorn
02290-19913 erelid
LilY
123989
7- 4
Nuenen
040-831285
I 24-12
LilY
439956
• 26-ID
EHY
812946
10-Il
LilY
550031
21-6
Weert 04150-43902
don 7-5
Son
04990-72017
LIlY
442173
I
25- 8
Schiedau
0I0-4715155
don 12- 7
Heluond
04920-35%8
I
14- 9
LIlY
524842
I
11-Il
LIlY
460591
22-7
Son
04990-73228
I
8- 8
Leende
04906-1985
25- 9
Denilaag
070-801972
I
29-Il
Costvoorne
01815-2972
I
28-IC
EHY
434791
30- 1
LW!
817613
*
28- 5
LilY
525509
t
.23- 1
Boxtel
04116-72629
• 6-10
Son
04990-73519
10-12
Best
don 3- 4
LIlY
52067!
t I
20- 3
EHY
523767
t •
14-9
EHY
455180
II- 3
[IN
15- 4
EHY
124152
lidver 1- 1
[IN
438097
I
28- 9
Pilburg
o13 ~645O2
26 2
LilY
43~’547
I
II- 4
EHY
550031
• I 8- 2
EHV
811370
1-6
Nykerk
03494-53594 don 28- 9
EHY
817613
don 13- 6
[H’!
126246
• 24-TO
Ileijel
04766-1687
don 12-12
EHY
817613
11-3
lien Haag
070-502955
•
3- 6
*eert
don 6- 6
Itastrich
0 - 32405
6-Il
LIlY
117582
+ I
25—10
EHY
524842
don 14- 2
Ger~n
831148
bI
3-12
~ten
04936-2066
+ •
17- 4
Heeze
04907-1837
bI IS- I
Leidschendaz
070-205032 bI 10- 5
Son
04990-71138 don 22-Il
Yeldhoven
040-532800
28- 7
EHY
523767
+ *
8- 8
EHY
528236
31- 8

bestuur: voorzitter,
secretaris:
penningist:
co,. act.
con. rat.
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Dirkian Luykx
Hem Yos
Hans I4,rnout
Robert van Dejirsen
Rob Schulkes
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