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WOORD VAN DE COMMISSIE
Dag lieve NSK-gangers en -gangsters. Ja, wij als commissie vinden julli~ erg
lief, omdat jullie met z’n alien dit NSK tot een gigantisch sportief en gezeilig
evenement gaan maken. Dat staat nu al vast.
Je hebt flu het programmaboekje in je handen of op je kussen liggen en begint
vol spanning te lezen watje allemaal te wachten staat. Nou, een heleboel.
Wat dachtje van een ontbijt “on the beach”, of ‘s avonds een whisky “on the
rocks”. Volleyen in het zand of hangen aan de kant. Maar natuurlijk waar
jullie voor gekomen zijn
spare-ribs en surfen natuurlijk!
Laten wij ons even voorsteilen; de commissie bestaat uit vier leden.
)nze voorzitter Boompje heeft een aparte rijstijl, en omdat het
racen op de weg gebeurt, is hij met surfen
overgestapt naar de wave.
(geen demonstraties!)

Seabert, onze secretaris kan erg goed overweg met computers, en

I

heeft zelfs een surfende mousepointer.
How dedicated to surfing he is! ~
Yogi is onze penningmeester. Hij loopt rond met plannen

om drie Zeta’s te kopen, dus we gaan de boekhouding
extra goed controleren. Ook al aan de goiven
verslaafd geraakt trouwens.

Tot slot Meeuw, die de PR verzorgde. Probeert al een
poosje te vliegen, maar vliegt vooral
van hot naar her en haar?

Vergeet de functies trouwens maar, want we hebben alles integraal met
z’n allen gedaan. Vandaar dat we tijdens bet weekend allemaal dezelfde rode
overall aan hebben (nou ja, we hebben aliemaal onze eigen ferrari-pak.).
Overigens staan onze namen op de overall, want stel je
voor dat iemand anders met jou op maat gemaakte pakkie
gaat lopen!
Okee mensen, veel plezier en tot ziens!

CHINEES

~

SPECIALITEITEN
AFHAAL-CENTRUM

I-

TOP FOOD
ANDERS DAN ANDEREN

Door onze OPEN-KEUKEN kunt U zien hoe
onze koks de gerechten bereiden!

.~,,

Stationsweg 7 OUDDORP Tel, 0187 687132
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WEDSTRIJDREGLEMENT
NSSS PAGINA
Dit evenement wordt georganiseerd onder auspicien van de Nederlandse Stu
denten Sport Stichting (NSSS). Deze stichting is de nationale overkoepeling
van diverse lokale overkoepelende studentensportorganisaties (OSSO’s). De
NSSS vertegenwoordigt hierdoor ruim 67 500 sportende studenten. De NSSS
heeft als doe! het bevorderen van de studentensport door belangenbehartiging
van de studentsporters op nationaal en internationaal niveau, het verstrekken
van informatie en het laten organiseren van sportevenementen.
Op studenten-topsport niveau laat de NSSS jaarlijks Nederlandse Studenten
Kampioenschappen (NSK’s) in diverse takken van sport organiseren. Een tien
tal van deze NSK’s wordtjaarlijks gelijktijdig georganiseerd onder de naam
Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen (GNSK).
Naast deze studenten-topsportevenementen worden er onder auspicien van de
NSSS enkele breedtesport evenementen georganiseerd. De Lauwersloop is de
meest noordeliike estafetteloop van Nederland, deze loopt van Leeuwarden
naar Groningen. De Batavierenrace is met ruim 6500 lopers het groo~ste
NSSS evenement en tevens ‘s werelds grootste estafetteloop, deze gaat van
Nijmegen naar Enschede.
Informatie over NSSS evenementen kunje krijgen bij de OSSO van jouw on
derwijsinstelling of bij de NSSS. Dc NSSS brengt zeskeer per jaar een evene
mentenka!ender uit met informatie over (inter)nationale studontensportevene
menten. De NSSS-nieuwsbrief komt eveneens zes keer per jaar uit, hierin vind
je informatie over de NSSS, aankondigingen, uitslagen en versiagen van stu
denten sportevenementen.

Adres

Telefoon
Fax

Nederlandse Studenten Sport Stichting
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
030 2534470
030 2522722
-

Grondregel:
Onderstaande regels zijn bedoeld om de beste deelnemer te laten winnen door
eigen surfbehendigheid en geluk. Dus niet door gebruikmaking van regels,
procedures en rechtskundige argumenten.

1 Rege!s algemeen
1.1 Re~1ementen algemeen
De wedstrijden worden gehouden onder het IYRU-wedstrijd reglement 19931996, inclusief aanhangse! 84 “Wedstrijdreglement voor zeilpianken’ corn
pleet met funboard regels en de bepalingen van het KNWV.
Tevens zijn van toepassing de betreffende KNWV reglementen voor Neder
landse kampioenschappen en deze wedstrijdbepalingen.
Daar waar wedstrijdbepalingen in strijd zijn met andere voorschriften,
prevaleren de wedstrijdbepalingen.
1.2 Eigen rekening en risico
De deelnemers aan de wedstrijden doen dit geheel voor eigen rekening en
risico. Noch de organisatie, noch het wedstrijdcomité, noch enige andere par
tij betrokken bij de organisatie van de wedstrijden, zijn aansprakelijk voor
enige schade, welke direct of indirect in verband met de deelname aan deze
wedstrijden zou kunnen ontstaan.
Lees ook: IYKU Dee! I, artikel B Verantwoordelijkheden van de Deelnemers.
1.3 Deelnemer voorwaarden
Aan deze wedstrijden kan uitsluitend worden deelgenomen door studenten,
d.w,z.:
a) Zij die staan ingeschreven aan een voltijdse dagopleiding voor tertiair on
derwijs in de eerste fase (HBO/universiteit).
b) Zij die maximaal een jaar voorafgaand aan het NSK voldeden aan het
gestelde in a).
1.4 Materiaal
Er wordt gevaren op eigen materiaal. Hieraan worden geen eisen of beperking
gesteld.
1.5 Klassen
Er zal gevaren worden in de kiassen Dames en Heren.
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1.6 Mededelingen
Mededelingen aan deelnemers zullen worden geplaatst op het mededelingen
bord nabij het startgebied en tevens mondeling worden omgeroepen.
1.7 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen zullen tenminste 20 minuten voor dat
zij in werking treden worden bekend gemaakt.
1.8 Wedstrijdschema
9.00-10.00 Aanmelding deelnemers die zaterdag aangekomen zijn
10.00
Offlciële opening evenement en aansluitend skippersmeeting
10.45
Start le heat
De starts van de navolgende heats worden direct na de finish van de vooraf
gaande heat bekend gemaakt op het mededelingenbord,
Bovenstaande tijden zijn niet bindend maar slechts een indicatie,
1.9 Disciplineslbaan/merktekens
De discipline die gevaren wordt is slalom. De te varen discipline, de baan
merktekens en ligging van de start en finishlijn zullen bekend worden gemaakt
in de skippersmeeting en op het mededelingenbord.
~i1iheid
Een deelnemer die op het water assistentie nodig heeft, dient dit kenbaar te
maken d.m.v. het internationale hulpteken gebaar (zwaaien met beide handen
boven het hoofd, met geopende handen).
De rescue is gerechtigd deelnemers te verplichten de wedstrijd te staken in
dien zij dat i.v.m. de veiligheid wenselijk acht.
1.11 Puntentelling
In overeenstemming met JYRU aanhangsel B2, artikel 2 (het lage punten sys
teem), te weten:
1 ste plaats =0.7punten
2e plaats = 2 punten
3e plaats = 3 punten
etc.

27, 2& & 29
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1.13 Protesten
1.13.i kenbaar maken
In overeenstemming met JYRU aanhangsel B4, artikel 6, moeten deelnemers
direct na het finishen een protest kenbaar maken aan het wedstrijdcomité.
1.13.ii Indienen
Protesten moeten worden ingevuld op formulieren verkrijgbaar bij het wed
strijdcomité en direct ingediend na de finish van de heat.
1.13. iii Protesttzjd
Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen wanneer en waarhun protest
wordt behandeld
1.14 Semen op het water
Seinviag “N”= race afgebroken; ga naar startgebied.
Seinvlag “N” boven “H”= race afgebroken; zie mededelingen op mededelin
genbord.
2 Regels voor de slalom-discipline
2.1 Indeling- en scoresvsteem
Indien er een slalom wordt gevaren zal een poule systeem worden gehanteerd.
Elke heat indeling wordt op het mededelingenbord bekend gemaakt.
2.2Destart
De startmethode zal bij de skippersmeeting bekend worden gemaakt.
2.2.1 Start op het strand
Na het tonen van de rode viag kan het startsignaal worden gegeven. Nor
maliter zal het startsignaal pas worden gegeven indien alle deelnemers correct
staan opgesteld.
Diegene die op de heat-indeling bovenaan staat vermeld moet het meest
bovenwinds starten. De tweede daarnaast etc. Tijdens de start dienen de deel
nemers elkaar uitdrukkelijk te ontzien.
2.2.2 Start op het water

1.12 Prijzen
Voor beide kiassen zijn prijzen voor de eerste 3 aankomenden beschikbaar.

4 mm. voor de start
3 mm. voor de start
2 mm. voor de start
I mm. voor de start
startsein

hijsen rode viag + geluidssein
strij ken rode viag
hijsen gele viag + geluidssein
strijken gele viag
hijsen groene vlag + geluidssein
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Bij elke start op het water is de harde 1 minuut regel van toepassing. D.w.z.
wanneer tussen het 1 -minuutsignaal en het startsein enig deel van de plank,
tuig of deelnemer wordt waargenomen aan de baanzijde van de startlijn, wordt
de deelnemer uitgesloten van deze start en alle mogelijke volgende starts van
die heat.

OFF THE LIP

Ben algemene terugroep zal door het tonen van de le vervangingswimpel bek
end gemaakt worden. Deze heat zal overgevaren worden op een nader te
bepalen schema, hetgeen door het wedstrijdcomité op het mededelingenbord
wordt bekend gemaakt.
2.3 Buiten-oiregei
Bij alle starts is IYRU regel 511 c van toepassing Seinvlag “I’ zal niet worden
getoond.

Edward: Oh, ik rijd flu een bescheiden autootje....wel handig, dat je je deel
bare masten en je plank zo achterin kunt leggen.
Taalkundig gezien twijfelen wij ernstig aan Dons mannelijkheid: iedereen
heeft het toch over donderdag en niet over donzrjndag?
Gezien op das Boot: “PREISHIT”
Tijdens een verhuizing, waarbij de WETH-trailer goede diensten bewees...
S: We lijken wel Turken!
D: Maar die hebben niet zo’n trailer!

2.4 Individuele terugroep
Hijsen vlag ‘X’ + langgerekt geluidssein

Gehoord tijdens het EK schaatsen voor dames op TV:
“En wat heeft Annemarie Thomas toch een geweldige opening.. .en dat is natu
urlijk ook wel nodig als je een snelle nt wilt maken

2.5 Aigemene terugroep
Hijsen le vervangingswimpel

Voor elke scheet geldt: Decibel + (Decismell * Dekbedvariabele)
De dekbed-variabele is materiaal-afhankelijk.

+

2 geluidsseinen.

constant

,jpj,jc*,j
I ~1A~.J
4~~Je~j~j

I.4.LJ

—

2.6 Finish
2.6.1 Plaats finish
Een deelnemer moet finishen zoals getekend op de baanschets.

WIST U DAT:
Jeroen een yin koopt van 40 centimeter en vervolgens gaat lopen Ma

KOP~EREN

9 CENT PER M

FULL COLOR VANAF 2 GIJLDEN
U

bindt van atudanton van
dv TUE van ruthvo vvMCa
~ EM gabted van kopturen,
Hchtdrukken en atwentning

gen dat ie het van geen meter doet.
SBS6 de lifestyle is voor de huidige generatie?
(Surfen, Bier en Sex, en dat 6 keer per dag!)
Je Sport Center Zuid niet lastig moet vallen voor het telefoonnummer
van Simmer Style, maar ze kennen wel het nummer van de glazen
wasser van de koningin.

Het geluk veel lager zit dan je zeif denkt.
WETH tegenwoordig overal naar binnen gaat.

Tvaidtscha Udvnrvtvll

t.~, Jodhoanfl
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PROGRAMMA

Vr~jd~g

Zond~g
Aarikomst op camping ~e lclepperstee’ / inchecken
tentje bouweri / biertje p~kken / pitten

Reveille / nssrje eigen tent kruipen I bek schrobben

~

~

Z~terd~g

Ontbijtenophetstr~nc~
M~teri~aI optuigen I Wetsuits .ssn I yoga

~

Reveille / schone ori~erbroek santrekken / bek schrobben

Skippersmeeting

Ontbijten op het strsnc~

Startle heat/2edag

M~teriasl optuigen / Wetsuits ~sn / yoge

Finales

Skippersmeeting

~

Aftuigen / stran~l-vegen

Start le heat

Pr~s-uitrijking

Lastste heat vsn ~1e ctsg

Einde van het lOs NSK windsurfen

Vertrek n~sar ‘cle Klepperstee’

Vetrek lastete NSK-bus richting OV

Avori~-toilet

Friet met spare-ribs h~kken (1~iner ssns semble)

~)

‘Specisl Activity’

‘P

P~arty-time (verbotlen te k~r~oke-en)
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Gubmoter~ooI

We~kom b~j WETH I

Op dit moment is WETH in het bezit van de
volgende planken:
F2 Wave 250 Polakow edition.
~ F~ Wave 255.
~ FLlnatic Pure Gecko 265~ Convertible.
~“
B~ Allegro, Speed Needle.
~“
B~ic Astro rock, 285 Fun Slalom.
Bic Hard rock, 290 Fun Slalom.
Uiteraard kurmen wij ook een museum ope
nen voor surfboards uit de oertijd.

De Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging WETH is opgericht
in 1982. In de loop derjaren heeft WETH bewezen dater een groep is
die graag de surfsport beoefent. De club biedt haar leden een aantal
activiteiten en mogelijkheden, waarover je verder in dit info-krantje
meer kunt lezen.
We richten ons niet alleen op studenten die al weten hoe je een
dubbele killerloop (...) kunt makeri maar proberen ook ongeoefenden
binnen onze club met het windsurfen kennis te leren maken~Door lid
te worden van WETH kan iedereen zich verder ontwilckelenin de surf~
sport: van het ronddobberen op een a1lround-plank~ via het gijpcn op
een slalomplank, tot een proefvlucht op een eehte Polakow edition
waveboard.

WETH heeft een eigen
clubblad, sWETHs

WETH

-

genaamd. Hierin vindtje
onder andere cle ledenlijst,
mededelingen van bet
bestuur, verslagen van
wedstr~j den, weekendeñ en
andere activiteiten, korte
stukjes over surftechniek,
een kalender met ac
tiyiteiten en een aantal
verse WETH-roddels. De
sWETHs verschijnt 6 maal
per jaar inje brievenbus,

•

•

--

-

Naast boards beschikt WETH over een groot
en gevarieerd assortiment zeilen:
The Gun Sails Wave Pure 4.0. 2X
North Sails Zeta TX 4.0, Wave.
North Sails Idra 4.3, Wave.
North Sails Zeta TX 4.5, Wave.
Neil Pryde Raf Power 4.5, Fun Slalom.
North Sails Vertigo 5.0, Wave Slalom.
Gaastra CSII 5.7, Slalom.
North Sails Spectro 6.0, Slalom.
~ BicSlalom6.2.4X
KA Sails Slalom GSX 6.5.

Dit is slechts een greep nit ons assortiment, maar het geeft aan dat WETH over zeer recent
en modem materieel beschikt. Tenslotte bezit WETH de nodige carbon- en epoxymasten,
diverse gieken en toebehoren. Al het materiaal kan door een WETH-lid worden geleend
voor een dag, weekend en zelfs voor een vakantie.
WETH heeft naast planken, zeilen, masten, gieken en toebehoren ook een eigen speciale
surftrailer. Hiermee worden jouw plank(en), de clubplanken en de tu
igages riaar de surfstek vervoerd~

sWETHs

Wcior surft
Onze Iigplaats is op het ter
rein van het TUE sportcen
trum. We hebben daar 3
containers tot onze
beschikking, waar ook
leden hun materiaal kwijt
kunnen. WETH surft natu
urlijk niet in Eindhoven.
Als de weersomstandighe
den het toelaten (minimaal
planeerwind) wordt er eens
in de twee weken naar Zee
land verkast. Vrijdagavond
vertrekken we, en zonda
gavond is het moment om
de spullen weer op te
bergen. Ook als je (nog)
geen lid bent kun je altijd
een keer mee om de sfeer
van hèt weekend te
proeven.

15

-

UdmoLtschop

-

-

En tin de c1o~i van het voorgaande: Want voor alles wat wij iou te bieden hebben betaal je maar
65 pieken! Uiteraard moetje dan wel een sportkaart hebben, die je natuurlijk al hebt om je
kracht- en conditieniveau op peil te houden. Het verenigingsjaar loopt van maart tot en met

februari.

-

Zoals je hebt kunnen zien, gebeurt er bij WETH van alles wat jouw lidmaatschap de moeite
ruimschoots waard maakt. Doe dus gezellig mee aan de activiteiten.

He~ik Gaxiola (voorzittcr)
Telefoorinummer: 040-28122e3

16
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AUSLANDERZUHAUSEFREUNDLICHKEIT
ledere keer dat er een delegatie uit Eindhoven aflcomstige doorgezomerde,
want in het voorjaar zal men deze verschijning (du~ waar deze tekst over gaat)
jets minder vaak tegenkomen, windsurfende studenten bij boer K.
CENSUUR- of welke andere goedwillige Zeeuw die een locatie aan een stel
surflui ter beschikking durft te stellen, aan tafel zit te ouwehoeren over wat
eigenlijk nog wel of liever wat helemaal niet kan, komt het verschijnsel womo
aan de orde. Nu zal menig nog niet volledig gewend Wether absoluut niets
begrijpen van het zojuist vermelde verschijnsel. Wellicht dat de juist weer
veel te ver doorgebakken Weth-figuur, ofwel de oude bal, ook niets snapt van
deze de laatste tijd steeds verwarrender wordende taal die door het huidige
windsurfgespuis uit Eindhoven wordt uitgebalkt. Een poging doen tot het
verkleinen van de begripsvervaging omtrent het zeer beruchte begrip zal hier
worden gedaan.
Een womo komt men meestal tegen op de Brouwersdam, meestal vergezeld
van nog veel meer van die dangen zodat enkele womos tezamen een eagen
stukje grond kunnen afbaken Overigens is deze theorae de zogenaamde aus
landerzuhausefreundlichkeit, de laatste tijd ook door enkele eigen leden ujt
gevoerd, voornamelijk op plaatsen die eigenlijk alleen voor de ES.W.V.
Weth toegankelajk zouden mogen zijn (Henky Panky Beach e v a) Maar
goed daar wilde ik het even met over hebben
De womo wordt (meestal) gehuurd De meeste Oosterburen kunnen namelijk
met meer overtuagend overkomen met de doorsnee Opel of Volkswagen (hoe
komen ze op de naam 9) die ook vaak na due of viermaal een bezoek aan de
Brouwersdam compleet weg roest De reden dat ze die h t & k wagens dan
niet gewoon weg doen ligt meer in de cultuur van de Duitser. Er is nou een
maal maar 1 land ter wereld waar ze het beste maken En je kunt dan toch
niet aan je buurman laten zien datje daar niet volledig achterstaat. Waarom
die Duitsers niet meer overtuigen? Nou dat mogen na enkele bezoeken aan de
Zeeuwse wateren wel duidelijk wezen. Dachten enkele wethers over leuk ma
teriaal te beschikken, laten de Duitsers weer even net die zojuist gekochte
AHD’s, F2-PTE’s (F2 is Oostenrijks, red.) en vele andere superlights zien.
Maar we hebben de Duitsers laten weten dat we het minder erg vinden om
door een Duitser op decadent materiaal voorbij te zien dobberen dan om een
local met zijn zojuist met een skeg van een tientje hoger aan de wind langszij
te zien komen. Dus moesten de Duitsers iets nieuws bedenken om bij het
Weth-publiek in de smaak te vallen, want zo’n zelfs door de meeste Duitsers
aandacht trekkende heavy duty uitgevoerde trailer was toch echt iets beter dan
hun met een soldeerbout, knutsellijm en wat Kaffee von die Frau des Hauses
...

27, 28 & 29
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bij elkaar geprutste aanhangvehikel.
Zodoende zljn de meeste Duitsers die door het uit Eindhoven komende aan
dachtstrekkende gevaar inmiddels met een nieuwe formule naar Zeeland
afgereisd: de Womo is de nieuwe Duitse trend. Huren is financieel gezien de
betere keus boven kopen. De womo laat meestal het veelvuldige prijskaartje
van een doorsnee Duitserbak zien. Uiteraard laat de oosterbuur zich niet al te
graag kennen en zoekt dus die verhuurder op, die in staat is om een womo
zonder verhuurbedrijfsticker te leveren. Eenmaal aan de dam laten ze zien
over hoeveel kapitaal ze nu werkelijk beschikken, het voor Duitse doen normale materiaal wordt uit het verpakkingsmateriaal getrokken en ten
toongesteld aan de Hollander die nog niet de showroom met 1996-materiaal
heeft kunnen aanschouwen. Uiteraard wordt na het dagelijkse ritueel van optu
igen, naar het strand sjouwen, het praten met de echte thuislanders (wij dus)
en het demonstreren van de windmeter, het verdiende kopje Jacobs-koffie die
door de vrouw, na het breien en uitlenen van de EHB 0-set aan ekele Weth
leden, is gezet, in bijzijn van de vrouw en de kinderen in de womo genuttigd.
Zo kan er al een klein beeld gevormd worden waarom de Duitser voor een
womo koos. Ten eerste om voorop te blijven lopen met wat betreft surfspul
vervoermateriaal. Ten tweede als maatschappelijk doel, als er medisch spul
uitgeleend kan worden dan moet je dat zeker doen, zodat ook het interieur aan
de vreemde ogen gepresenteerd kan worden. Ten derde uit pure noodzaak. Na
een dagje op- en aftuigen is men we! toe aan een kop Kaffee, warmte en een
douche.

18
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En toch hebben onze aardige oosterburen lets over het hoofd gezien. Als ze
namelijk te laat zijn bij het verhuurbedrijf, is de allergrootste womo a! bespro
ken. Dit levert namelijk zeer grote nadelen op bij h~t clusteren van de womo’s
op de dijk. Hoe meer auslanderzuhausefreundlichkeit men wil hebben des te
groter de womo dient te zijn. Sowieso verdient het de aanbeveling met enkele
Bekanten und Freunden te gaan zodat ook zij hun womo in zijn auslän
derzuhausefreundlichkeit kunnen plaatsnemen, met nadruk op plaats dus.
Om en nabij de Zeeuwse wateren zal het object dus regelmatig, soms ook
overdadig veel, wat weer afhankelijk is van het weer, te aanschouwen zijn. In
onderstaande figuur is weergeven wanneer je extra tijd dient uit te trekken
voor het vinden van een geschikte optuigplaats.
1995

aantal womo’s en ternperatuur vs. tijd

Zoals te zien is zoeken de womos pas de zeewateren op wanneer de temper
atuur van de buitenlucht, maar nog veel belangrijker de temperatuur van het
water, weer een lekkere temperatuur heeft. De meeste echte bikkels, die perso
nen die meegedaan hebben aan de NSK 1994, die je alles kunnen vertellen
over ~vie wel en wie niet tot het eliteclubje behoort en wie zich bikkel mag
noemen, staan meestal versteld als ze eens een keer niet met een temperatu
urtje van 0 graden surfen. Zij beseffen dan pas dat er ook mensen zijn die
willen surfen, of was het sorrrrfen, wanneer hetjuist druk is op het water.
Maar geluk bij een ongeluk dat er in deze sWETHs een redelijke drukte
meter, zowel op het strand maar vaak ook op het water en anders niet maar het
is meestal we! zo, is bijgesloten (de hierboven staande figuur), zodat de
bikkels, maar dit geldt natuurlijk ook voor niet bikkels die surfen of sterker
nog gewoon voor alle surfers, maw het liefste dan de surfers die lid zijn van
WETH, kunnen zien of ze veel dan wel weinig, als je de goede periode kiest is
het meestal de laatste dus, womo’s op de dam, daarmede dus ook de surfmate
rialen op het strand, want aan gebruiken komen de womobewoners niet (meer)
toe, mogen verwachten, zodat zij minder tijd kwijt zijn met het vinden van een
geschikte, dan we! zeer geschikte, parkeergelegenheid en hierdoor ook minder
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tijd kwijt zijn met het optuigen, omdat het uitvechten van wie nou wel en wie
nou niet op de betreffende plaats zijn spulletjes mag optuigen, ervan uitgaande
dat er bij het Iaatste geval geen sprake is van ausländerzuhausefreundlichkeit,
en zodoende sneller op het water kunnen staan, wat weer een toename van de
surfadrenaline betekent.
Geachte NSK-gang(st)ers. Tot slot wil ik jullie alvast waarschuwen voor de
op de wedstrijdlocatie heersende problematiek, ofwel de reeds eerder ge
noemde ausländerzuhausefreundlichkeit. Wij (p.s. het “wij”-gevoel is van
Duitse afkomst) hebben er alvast voor gezorgd dat het stukje strand en de
kade bij de wedstrijdlocatie is afgebakend, speciaal voor jullie (is ook ons).
Edn ding is zeker: we zijn héél vroeg ter plaatse en we beschikken niet over
womo’s, maw wel over bloedmooie XXXXXX en asociaal luxe vervoermid
delen zoals een Duitser-vriendelijk merk, een nog grotere windsurfuitrusting
trailer (=14 boards met ruime zeilkeus, masten, gieken etc.), een Nederlandse
mentaliteit en een wiedergutmachungsschnitze!. Deze laatste zal worden uit
gereikt aan één van de gedupeerde Duitsers, die dit weekend lets te laat komen
om hun ausstallung veilig te stellen (=buiten bereik van massaal toegestormde

VOOR DE
BROODNOD~GE
VAR~AT~ E

LEKKER FR IS, LEKKER ANDERS, LEKKER Ll~HT
HEINZ SANDWICH SPREAD IS ER IN 4 SMAKEN:
NATUREL, KOMKOMMER, PIKANTE GROENTEN EN TOMATEN.
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locals). Toch is het niet volledig duidelijk of Duitsers nog voldoen aan de eis
om een wiedergutmachungsschnitzel aan te bieden. De ausländerzuhause
freundlichkeitstheorje ging er tot op heden niet van uit dat de zo bepalende
karakter-typering van het betreffende aardse volkje (onze oosterburen dus),
besmettelijk is.
Wat is de meeste Wethers dan ook de laatste tijd over komen? Niet alleen
onze oosterburen, maar ook onze zuiderburen passen volledig in het beeld
van de karakter-typering binnen de
auslanderzuhausefreundlichkeitstheorie Ook zij huren grote wohn
mobielen (met sticker want daar betaal je ook voor!), echter met één
heel groot verschil: niet op, maar achter de womo is het hoopje ma
teriaal opgeslagen. Deze bijna Nederlands-pratende westerlingen
combineren namelijk de Duitser-mentaliteit (= het huren van een
zo groot mogelijke womo), met de Nederlandse mentaliteit
(het KOPEN van een asiocaal grote windsurf-trailer) en
hangen dus achter hun, welliswaar gehuurde womo, ook
een eigen asociaal grote trailer (meestal dicht zodat ze
niet het meest dure materiaal hoeven aan te schaffen).
Toch zijn onze zuiderburen iets bescheidener, lees
onhandiger. Tussen de B-variant-womo en hun Bvariant-trailer rest een gat van circa één Neder
landse Windsurftrailer. Mochtje als deelnemer
dus zijn opgevallen dat er womo’s staan
geparkeerd met een Belgisch kenteken,
plaats dan naar hartelust je trailer tussen
de womo en de trailer van de bewust
BeIg. Bij een Duitse situatie (is
herkenbaar aan het nummerbord) is
het parkeren van je windsurf
materiaal-vervoer(hulp)middel
beduidend lastiger. Hiervoor
is maar éen oplossing: de
wiedergutmachungss
chnitzel.

27, 2& & 29 ~ept~m~er ~

SOMERS SURF & SKI:
DE GROOTSTE SURF~, SNOWBOARD~
EN SKI~SPECIALIST VAN
ZUID-NEDERLAND
Al sinds 1978 kunt u bij
ons terecht voor alles op
het gebied van
windsurfen, skiën en
snowboarden. We
hebben altijd de laatste
modellen surfplanken en
zeilen, skies en
snowboards van vele
merken in de showroom
staan. Daarnaast hebben
wij een moderne
werkplaats voor reparatie
en onderhoud. We
werken alleen met de
nieuwste onderhouds- en
reparatietechnieken.

ihA~t

De accessoires maken
uw materiaal helemaal af.
Daarom vindt u bij ons
natuulijk een uitgebreicl
assortiment. Ook op het
gebied van kleding kunt u
in onze winkel uw hart
ophalen.
Surfpakken,
zwemkleding, skipakken
en vrijetijdskleding
volgens de laatste
modetrends hangen in
onze rekken. Grote
merken als Oxbow en
Chiemsee ontbreken
natuurlijk niet.

~

Ja!

Natuurlijk vul ik deze bon in en maak kans op één van de leuke prijzen
die op ~iet eindy~ap dit jaar worden verloot~onder de inzepders van Jeze bon.
Naam:~,,~

door Boom.
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Postce~.>..~’

Voornaan’r
.~

~

Telefoorn
Woonpla~s~

~ MN
~

~

1k doe ~e völge~d~ sport(en):~Oi&inctsurfen O ~nowboarden Os~lcl~n
Deze bon i~leverem~}, ~àf opsturen neac
Somers Surf &Ski, Roerkade 15, 6O4fi(Z~ Roermond
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Naar Ouddorp... en terug met het OV

Voor de mensen die met de auto komen; neem een goede wegenkaart
en je vindt het wel. Voor degene die dit ontberen, toch nog een
overzichtje:

C2
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Omop vrijdag-avond in Ouddorp aan te komen, moet
2
allereerst met de trein naar Schiedam / Rotterdam-West
gereisd worden. ledereen weet wel hoe hij/zij in Rotterdam CS moet

~

19:05

I

19:09

~
komen, dus vanaf daar de nt:
Vanuit Schiedam gaat het met de bus naar Ouddorp:
laatste: 21:14 h

lijn 80

j

19:14

—~

Schiedam

overstap

119:44~’19:50

I

lijn 104

~

Spijkenisse
Hulbrugstraat

aankomst
20:40
Ouddorp

(vnijdag-avond, ± elk uur):
In Ouddorp zullen tot 22:40 h mensen van het ‘busstation’ in het cen
trum worden afgehaald.

Speelautomatenhal Funland

Terug van Ouddorp:
laatste: 19:49 h
17:49

lijn 104
~

Ouddorp

overstap

lijn 80

18:43 / 18:52

aankomst
~

Spijkenisse
Hulbrugstraat

19:17
Schiedam

•

pool

•

snooker
kansspelen

(zondag-avond, ± elke twee uur):
19:21

I

~

19:25

~

Weststraat 20
5362 AR Ouddorp
0187 683327
-

Vanuit Schiedam / Rotterdam-West gaat dan de trein:
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ONZE SPONSOREN
Wij willen graag alle sponsoren die dit evenement mede hebben mogelijk
ç~maakt, hartelijk bedanken voor hun inspanningen.
It~”
Sport Center Zuid, Eindhoven
Fotospeciaalzaak ‘Camex’, Eindhoven
Rabobank, Ouddorp
NSSS, Utrecht
Peijnenburg Koek, Geidrop
Bloemboutique ‘La Belle Fleur’, Ouddorp
Camping ‘de Klepperstee’, Ouddorp
Automobielbedrijf ‘I. van Geest’, Stellendam
Smuihoek ‘de Brouwersdam’, Ouddorp
Somers Surf & Ski, Roermond
Chinees afhaalcentrum ‘TopFood’, Ouddorp
Frisdankfabrikant ‘Vrumona’, Bunnik
Zomermarkt ‘de Kiepperstee’, Ouddorp

VERGEET-ME
NIETJES
Befalingsbewijs (bankafschrift)
Surfmateriaal
Collegekaart en evt. Sportkaart
Tent
Slaapzak
Luchtbed / matje
Bord / bestek / mok
Tandenborstel
Wetsuit / trapeze etc.
Dit programma-boekje
Pillen tegen zeeziekte
W.C.-papier
Warme, koele en regen
kieding
Zakiamp
Zonnebrandcrême

Naast deze instanties, willen wij ook alle instanties bedanken, die hun medew~
erking hebben verleend aan dit evenement.
Gemeente Goedereede
Grevelingenschap
Ouddorpse Reddingsbrigade
VVV Ouddorp
WSV Zuid-West 7, Kamperland
~“
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NAWOORD VAN DE WETH -VOORZITTER

Automobielbedrijf

In mijn nawoord heb ik als voorzitter van de organiserende vereniging
E.S.W.V. WETH natuurlijk het voorrecht enige algemene woorden tot juilie
alien, deelnemers aan dit unieke “Sport Center Zuid NSK windsurfen ‘96’ te
richten.
Ret tiende NSK dus. Net als ieder NSK is er hard gewerkt door de
NSK-cie om dit evemenent tot een succes te maken.
Enkele zaken die anders zijn dan voorheen: het eerste NSK dat op zee gevaren
zal worden in Nederland en daarnaast wordt er gevaren op eigen materiaal.
Deze twee zaken zijn een garantie voor wind en tevens dat eenieder met voor
hem/haar bekende en vertrouwde spullen de strijd kan aangaan. Veel succus
daarbij toegewenst dus! Aan alien!
Goede ontwikkelingen dus, he?!!
Opdat jullie alien maar net zo verzot op “onze” surfstek mogen raken ais wij
WETHers dat zeif zijn.

J~ van Geest
Stellendam
Tel.: 0187-491100

Oude Tonge
Tel.: 0187-641056

AuOi
Heeft voor elk wat wils!!!
Golf Cabrio 1.8 liter 75 pk

Ga zo door vogeis.
Dus ik see joe.
Radical Pinguin,
Henk Gaxiola

i~enIg~ech4e~
lfotospeciaal
zaakvindt U
jbijnaovevalin
:Nederland!
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