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C o nta c t

Wie doet wat?
B e st u u r A mst e r d am W i n d s u r f i n g

C o r r e sp o n d e nt i e

bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

P.Z.V. Amsterdam Windsurfing
Postbus 75565

Voorzitter Rogier van der Tak voorzitter@amsterdamwindsurfing.nl

1070 AN Amsterdam

Secretaris Willemien Schenkeveld secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
Penningmeester Jiska van Duijnhoven jiska@gmx.co.uk

Adres

Alg. bestuurslid  Sjaak Besseling  

Riekerweg 40

Alg. bestuurslid Bob Scholten (TC)  

1066 BT Amsterdam

Alg. bestuurslid Jan de Lange

Tel: 020-6174008

C o mm i ss i e s A mst e r d am W i n d s u r f i n g

Postbanknummer: 19 12 262

Trainingen/cursussen • Bob Scholten (vz) | bobscholten@hotmail.com

KNWV registratienummer: 536 a

Website Timon Hagen (vz) & Ruud Laan | webcommissie@amsterdamwindsurfing.nl
Mastvoet Davy van der Elsken, Frederike Ritzema, Elke Krausmann & Lisa Snip
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
Kantine Sylvion Ponit | etenbijsil@amsterdamwindsurfing.nl

Opz e g g i n g l i d maats c h ap

Surfstallingen Peter Veldman | peterveldman@hotmail.com

Een lidmaatschap is voor 1 kalenderjaar en loopt automatisch door zonder opzegging.

Ledenadministratie Harry Binnendijk | ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

Opzegging voor het komende jaar dient vóór 30 november schriftelijk te geschieden.

Wedstrijden VACANT

Dit kan per brief of per e-mail aan ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

AWeekendcommissie Patrick van den Elshout & Josje Altenburg
Feestcommissie José Bokhorst, Merel van de Ham, Tim Mintiens & Sarleen Kapma.

Vraag altijd om een bevestiging van de opzegging, dit om misverstanden te voorkomen.

PR commissie Marijke den Heijer(vz) , Saskia Duursema & Arjan Nijman
pr@amsterdamwindsurfing.nl
Jeugdcommissie Jiska van Duijnhoven, Christopher Reichling, Willemien Schenkeveld & Bob
Scholten | secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
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feestcommissie@amsterdamwindsurfing.nl

AW jaaragenda 2008

Van de voorzitter

Amsterdam windsurfing:

En hop, we zijn weer van start met een

vinden om hem op enige wijze materieel te-

zal duidelijker worden wat dit besluit nog

nieuw surfseizoen. Sinds de seizoensope-

gemoet te komen. Immers, hij zou op andere

meer voor gevolgen heeft.

9-13 juni Einde vijfwekencursussen

ning wappert de vlag weer in top en op de

werkzaamheden moeten beknibbelen.

15 juni Trailerdag 1

open dag heeft de trainingscommissie voor

16-20 juni Start weekcursussen

proeflessen gezorgd. Reeds zijn verschillende

Daarenboven heeft het bestuur door met deze

versterkt met Marijke den Heyer en Arjan

22 juni Reserve trailerdag

mensen planerend voor de steiger waarge-

constructie akkoord te gaan een zeer princi-

Nijboer. En: er komt weer een roséproeverij.

28 juni Koppelrace

nomen; laten we hopen dat dat nog vaak zal

piële keuze gemaakt. Amsterdam Windsurfing

Hou de site in de gaten. En o ja, als laatste:

20 juli Trailerdag 2

gebeuren.

is namelijk een vereniging, en een vereniging

vorig jaar hadden we blauwalg, dus als je

draait op vrijwilligers. Zo werkte het altijd,

gaat zwemmen, bel de zwemwatertelefoon.
Het nummer hangt op het prikbord.

17 augustus Trailerdag 3

Er is belangrijk nieuws met betrekking tot de

en zo moet het ook werken. Daarover was

24 augustus Reserve trailerdag

trainingscommissie. Ik heb het al verteld in

iedereen het eens. Het alternatief zou echter

25-30 augustus eind weekcursussen

een AWnieuws-mailtje, maar hier nogmaals

zijn geweest dat de TC hoofd-loos het nieu-

Beste surfers en surfsters, u weet wel, ik

6 september Clubkampioenschappen

voor als je dat gemist hebt. Op de ALV konden

we seizoen in zou gaan. Dat werd, indien al

wens iedereen weer veel wind en zon toe.

20 september Laatste zaterdagtraining

we nog vol vertrouwen melden dat er iemand

mogelijk, als erg onwenselijk ervaren, gezien

24 september Laatste woensdagtraining

van buiten AW bereid was gevonden om de

de gang van zaken binnen de TC gedurende

vrij 26-zo 28 september AWeekend

TC weer gesmeerd te gaan laten functione-

het vorig seizoen. Bovendien bestond het ri-

1 oktober Eerste conditietraining

ren. Op het allerlaatste moment kregen de TC

sico dat het zou escaleren en dan zou ieder-

4 oktober Eerste oktober zaterdagtraining

en het bestuur te horen dat die constructie

een nog verder van huis zijn geweest.

25 oktober Laatste oktober zaterdagtraining

uiteindelijk toch niet kon doorgaan. Wat te
doen ? Het seizoen was eigenlijk al praktisch

Hierbij benadruk ik graag dat de huidige op-

begonnen, maar we hadden geen hoofd van

lossing een tijdelijk karakter heeft. Ten laat-

de trainingscommissie! Gelukkig hebben we

ste aan het eind van dit seizoen zal duide-

Bob Scholten bereid gevonden die zware taak

lijk moeten zijn hoe het zal gaan in seizoen

alsnog op zich te nemen. Dat ging echter niet

2009. Iedereen is van harte uitgenodigd mee

zonder slag of stoot. Ten eerste had hij er met

te denken over mogelijke manieren om deze

al zijn andere werkzaamheden eigenlijk ook

uitdaging te tackelen. In een later stadium,

geen tijd voor, dus moesten we een manier

wellicht zelfs reeds elders in deze mastvoet
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27 juli Reserve trailerdag

Er is nog meer nieuws: De PR-commissie is

Gezocht vervanging

Van de jeugdcommissie

Na vele jaren in het bestuur werkzaam ge-

Sinds onze oproep in de vorige Mastvoet is

Het volgende actiepunt is het houden van

weest te zijn vind ik dat het tijd wordt om

de kantine veel voller en hopelijk leuker ge-

twee Jeugd Opstap Dagen. Dat hebben we

ruimte te maken voor een nieuw bestuurs-

worden. Ortwin Dellevoet en Quinten Eimers

afgekeken van de surfclub in Almere. Eerst

Karpathos

lid.

schonken de surfclub hun lederen chester-

een paar uur windsurfles, dan een barbecue,

3-10 juli is er op Karpathos de Dutch

Reden is dat ik komende tijd het te druk krijg

fields respectievelijk fraaie canvas bank, zo-

bedoeld om jongeren van 12 t/m 15 jaar te

Week! We gaan Karpathos Oranje kleuren,

met bouwwerkzaamheden thuis en daardoor

dat we nu een enorme zithoek hebben. Joke

laten zien hoe leuk surfen bij AW is. We heb-

en de week staat in het teken van veel lol

te weinig tijd en zin heb om me in te zetten

Konings kwam aanzetten met een enorme

ben als data geprikt: zondag 6 juli en zon-

voor iedereen, alle niveaus. We regelen

voor onze surfclub.

stapel spelletjes. Die hebben we in afwach-

dag 13 juli. We willen de dagen o.a. via de

extra speedclinics, GPS wedstrijden, BBQ

Ik ga dan ook echt de komende ALV afscheid

ting van een definitieve plek even in de voor-

scholen te promoten, de PR-commissie gaat

party, pizza party in town, etc. etc. Prijs

nemen en hoop dat ik iemand kan inwerken.

raadkast geparkeerd, dan weet je dat, en bin-

daarbij helpen. Hierover later natuurlijk

nog niet bekend.

1 van de taken die onder mijn beheer vallen is

nenkort gaan we een leuk speelhoekje of zo

meer.

de begeleiding van onze kantineman Syl.

inrichten. Tenslotte staat er nu een outdoor-

Tenslotte is Christopher Reichling bij de

Dahab

Niet dat hij begeleiding echt nodig heeft,

bestendige tafeltennistafel, die hebben we

jeugdcommissie gekomen. Hoera!

24 juni-1 juli is er een dames week wind-

maar er moet wel iemand zijn die hem inseint

via Marktplaats gekocht.

surfen in Dahab, samen met Mara van

wanneer er evenementen e.d. plaatsvinden

Nu maar hopen dat het deze zomer weinig waait.

Mara sports, in hotel Coralia, met surfen

en af en toe vanuit zijn organisatie een ge-

en clinics bij Harry Nass.

sprek met hem voert.

Tot de volgende keer,
Bob, Christopher, Jiska en Willemien.

Interesse? Bel of mail me 06-51697244
Deze 2 reizen zullen binnenkort online ge-

s.Besseling@westerpark.amsterdam.nl
Een noodoproep

plaats worden!
sterking nodig

is rood/blauw, net als de clubzeiltjes, en zit in een grijze hoes. Hij lag in hok U, maar nu

Tenerife 2009 testweek staat op het programma voor oktober, wordt vervolgd.

Sinds de Open Dag op 1 mei ben ik mijn bijna nieuwe Fanatic Freeride 6.5 zeil kwijt. Het

Groet

niet meer. Weet je waar het is, bel me alsjeblieft, ik mis het erg.

Sjaak Besseling
www.happysport.nl | 030 - 291 98 04

Dank je wel, Willemien. 06-16310739.
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Hoop dat het lukt want het bestuur heeft verTenerife

Kriebels in je buik
Zaterdag 26 april. Rond een uur of half twee
vertrek ik naar AW. Met kriebels in m’n buik…
(verliefd?, ja dat ook) maar…... het windsurfseizoen wordt geopend! Het is zo ver!
Het zonnetje schijnt en er staat een matige
wind! Voor een beginner als mezelf zijn dit
de ideale weersomstandigheden! Aangekomen op AW zijn er al wat mensen met zeilen
bezig met de boot. Even rondkijken en wat

de meesten wachten totdat het grote gour-

kletsen… Heerlijk om weer op het terrein te

metfeest kan beginnen. Een paar mensen zijn

lopen met zulk lekker weer! Het duurt met

druk bezig met de gourmet voorbereidingen.

de boot wat langer dan gepland, dus zal de

Zelf eet ik niet mee dus kan niets vertellen

training wat later beginnen. Gelukkig schijnt

over het verdere feest. Wel over dat er vele

de zon en kunnen we rustig oefenen met het

aanwezigen als doel hebben gesteld hun

optuigen. Hoe zat dat ook alweer met die

kleur weer wat zomerser te krijgen. Bleke

giektouwtjes??

huidjes zijn niet schaars. Verder wordt er ge-

Eenmaal op het water snap ik er in het begin

kletst over de voornemens voor het komende

niet veel van, beland al snel in de hoek bij

seizoen. Vaker trainen of een bepaalde tech-

de haven… Dan komt de trainer mij redden

niek onder de knie krijgen.

en krijg ik wat aanwijzingen. Daarna gaat het

Mijn voornemen is vooral meer genieten van

een stuk beter en ga ik heen ÉN weer op het

het surfen, het water en de zon. Met nog

nieuwe meer. Het is voor meerderen even

meer kriebels fiets ik terug naar mijn huis.

inkomen.. maar na een tijdje gaat iedereen

Zal m’n vriend het raar vinden als ik vertel dat

soepel om met de surfplanken.

ik ook verliefd ben geworden op surfen?

Aan land wordt er genoten van een drankje,
en door sommigen als van een hapje. Maar

Lisa Snip
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in de weer. De trainers zijn echter nog ergens

Een aantal mensen heeft de weg naar het KNWV

jaar. Van de licentiegelden worden overigens niet

Watersportverbond. Dat betekent dat elke avond

al ontdekt, maar ik heb gemerkt dat er bij de

alleen de zeilnummers geregistreerd en toebe-

de laatste updates automatisch op de site wor-

meesten nog grote vraagtekens zijn als het gaat

deeld. Ook worden er wedstrijden ondersteund,

den geplaatst. Je vindt de licenties nu dan ook

Hoe weet ik of ik ben geregistreerd bij het

om het KNWV lidmaatschap, de Nationale Sport-

invloed uitgeoefend op de Olympische surfont-

onder http://www.watersportverbond.nl/apps/

KNWV? Alle windsurfers die geregistreerd zijn bij

pas en het aanvragen van startlicenties (en zeil-

wikkelingen en talentontwikkelingsprogramma’s

meetbrieven/meetbrieven.asp?action=details

het KNWV krijgen aan het begin van het seizoen

nummers). Daarom bij deze maar eens een uileg.

opgezet.

ten om alleen alle actieve leden aan te melden.

de Nationale Sportpas. Hiermee krijg je bij een
Zeilnummer plaatsing Gebruik van het zeilnum-

paar bedrijven en winkels korting. Het belang-

KNWV, lidmaatschap, startlicenties, wat? AW is

Licentie en zeilnummer Een licentie aanvragen

mer is aan een aantal regels gebonden. Vroeger

rijkste echter van deze pas is, dat het je lidmaat-

aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Water-

kun je doen via de webpagina van het KNWV:

bestond het zeilnummer uit H en vervolgens het

schapsnummer vermeldt, dat je weer nodig hebt

sportverbond (KNWV). Het KNWV is de overkoe-

http://www.watersportverbond.nl

(surfen/

nummer. Dat is niet meer het geval. Internatio-

om de startlicentie aan te vragen.

pelende organisatie van 400 watersportvereni-

windsurfen/ wedstrijd surfen/ licenties). Vul het

naal is doorgevoerd dat alle landen een 3 letter-

gingen in Nederland met ca 100.000 leden. Het

formulier volledig in en retourneer het naar het

code voor het land gebruiken, gevolgd door het

En ik dan? Het kan natuurlijk zijn dat jij niet bent

Watersportverbond is dé vertegenwoordiger van

Watersportverbond. Nummers boven de 100 kun

zeilnummer. Vervolgens moet de plaatsing van je

aangemeld bij de KNWV, maar dat je dit eigenlijk

de watersport. Zij zorgt ervoor dat ‘het Neder-

je vrij aanvragen als het nummer beschikbaar is.

zeilnummer aan een vijftal regels voldoen, opge-

wel graag zou willen. Dit kunnen we dan natuur-

landse water toegankelijk blijft ‘ (aldus de KNWV

Nummers onder de 100 worden alleen toege-

steld door de wereldwijde watersportbond ISAF.

lijk regelen. Stuur me even een mailtje (jiska@

zelf) en dat er cursussen (waaronder de instruc-

wezen als je bewezen resultaten hebt neergezet

Je kan deze regels nalezen op de website van

gmx.co.uk) en ik meld je aan. Voor nieuwe leden

teurs opleiding) en wedstrijden georganiseerd

of als je een belangrijke bijdrage levert aan de

het KNWV.

geldt, dat zij in principe pas per volgend seizoen

worden. Daarnaast ondersteunt en adviseert zij,

windsurfsport. Dit ter beoordeling van het Wa-

indien nodig, de aangesloten verenigingen èn zorgt

tersportverbond, de commissie windsurfen en/

Verenigingslidmaatschap LET OP: Als je een

zij voor de startlicenties. En dit laatste is belangrijk.

of het NVW. Als stelregel is een nummer onder

startlicentie aanvraagt, moet je lid zijn van een

aangemeld worden (tenzij je aangeeft dat je in
dit seizoen al graag een startlicentie wilt).

de 10 voorbehouden aan Olympische kandidaten,

aangesloten vereniging, bijvoorbeeld AW. Dit

Ik hoop dat het hele verhaal iets heb kunnen toe-

Wedstrijdvaren Om wedstrijden te kunnen va-

dan wel ISAF (wereld) kampioenen. Nummers

moet natuurlijk ook bij de KNWV bekend zijn.

lichten. Als je nog vragen hebt kan je me natuur-

ren is een geldige startlicentie noodzakelijk. Al-

onder de 20 zijn bedoeld voor Europees kampi-

Daarom stuurt AW elk jaar een update van haar

lijk altijd even aanschieten, of op de webpagina

leen windsurfers die geregistreerd zijn, kunnen

oenen, en nummers 20 tot 80 zijn op toewijzing.

ledenbestand naar het KNWV. Echter, niet de ge-

van KNWV kijken. Veel plezier met het wedstrijd-

deelnemen aan officiële wedstrijden. Een start-

Alle nummers boven de 100 zijn vrij naar keuze.

hele AW-administratie wordt hierbij doorgegeven.

varen!

licentie is een registratiebewijs waaraan ook het

Per 1 mei 2007 zijn de licenties realtime gekop-

Lidmaatschap is namelijk niet gratis, en om niet op

zeilnummer is gekoppeld en kost 26 euro per

peld aan het administratieve systeem van het

torenhoge kosten uit te komen, is vorig jaar beslo-

Groet Jiska
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KNWV lidmaatschap

Open Dag – materiaal verkoop
Elk jaar wordt op Hemelvaartsdag de Open

wat je kwijt wilde en voor welke prijs. Als er

Dag gehouden. Dit jaar viel dat op donderdag

dan geïnteresseerden waren, dan liet An je

1 mei, de dag na Koninginnedag. Zo vlak na

dit weten. Natuurlijk werd er ook het nodige

de seizoensopening, als je al wat meer in de

onderhandeld. Een van de leden had zodra

surfstemming bent, is dit een prima moment

ze een nieuwe plank had gekocht, haar oude

om je plank of ander surfmateriaal te verko-

plank ook te koop aangeboden en.. met suc-

pen. Of iedereen zich hiervan bewust was is

ces. Ook was er een koper die een beginners-

de vraag, want de opkomst was redelijk laag.

plank zocht voor zijn zoon, maar waarop hij

Maar de spullen die er lagen gingen wel snel

zelf ook kon ‘blijven drijven’. Daarvoor waren

van de hand; veel van de planken die er lagen

de oude clubplanken, die ook in de verkoop

zijn van eigenaar verwisseld.

lagen, weer zeer geschikt. Al met al een prima dag, die pas rond een uur of zes ten einde

Het voordeel van deze club verkoop is dat je

liep. Nu maar hopen dat het volgend jaar een

je spullen voor een redelijke, dat mogen we

stuk drukker wordt.

hopelijk wel aannemen, prijs kunt kopen en
verkopen. Daarnaast is het een makkelijke
manier om aan je spullen te komen; je hoeft
het slechts van het ene hok naar het andere
te verplaatsen. En niet onbelangrijk, je kunt
het gelijk even op het Nieuwe Meer testen.
voor de organisatie en de facilitering.
Het werd een gezellig zonnig dagje, waarbij An, zoals voorgaande jaren, druk doende
was de verkoop in goede banen te leiden. Je
hoefde slechts een formulier in te vullen met
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Van de verkoop gaat 10% naar de club, dit

• wave board van brunotti shapers uit
2000, ongeveer 80 liter (50 euro)
• 3 gaastra kites met lijnen en bars,
een 9, 12 en16 m2 (150 euro)
• 4.50 carbon (30 euro).
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Als je hier meer over wilt weten, stuur
een mail naar Marjolein:
M.Luman@psy.vu.nl

IK ZOEK
• neopreen jas met lange mouwen,
maat 36/38
• zeilen 4.0, 4.5, 5.5, 6.0, 6.5
max 7.0 evt. met bijbehorende
mast en giek
• surfplank, ca 70 liters
• mastverlenger, mastvoet
anet.redmer@redmera.net of
06.246.686.13

• Fanatic Gecko 2m78 met 105 liter
blauw, in superstaat (200 euro).
• Mistral One Design, het standaard
raceboard, inclusief racezeil
(100 euro).
• Arrow Tomahawk 7.2m zeil (50 euro)
• North Sails Sting 6.2m zeil (50 euro)
• Neil Pryde mast 490 (40 euro)
• North Sails Sting mast 460 (40 euro)
Zijn te bezichtigen op woensdagavond
of zaterdag. Aanvraag via
bram@machomedia.nl

• Art Dynamic 5.5 (75 euro)
• Fanatic Gecko 2m98, 135L:
25 euro (met voetbanden 40)
Interesse? Stuur een mail naar
ruud@studiojoyo.com

Mocht je nog surfspullen hebben liggen
die je wilt verkopen, geef dit dan door
aan de mastvoet commissie.
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
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Er zijn nog steeds 3 oude lesplanken
(Fanatic Viper, HiFly’s) in de aanbieding.
Mocht je hier meer over willen weten,
stuur dan een mail naar;
trainingscommissie@
amsterdamwindsurfing.nl

AW-rosé proeverij 2008
Tien jaar geleden was rosé nog een damesdrank, waar menigeen zijn neus voor ophaalde, weeïg
slap-zoet drankje, vlees noch vis. Heden ten dage mateloos populair. Zon, terras of park en een
flesje rosé en iedereen is gelukkig, althans bijna iedereen. Voor hen die de fris-zoete smaak van
een koude rosé op een zomerse dag wel kunnen waarderen is de vraag:
Wat is een lekkere rosé? En hoeveel moet dat kosten?
Het antwoord op die vraag kun je zelf vinden op de (inmiddels) jaarlijkse rosé-proeverij op AW.
Het doel van de avond is ontspannen en gezellig, vele, zeer diverse roséwijnen te proeven. We
hebben wijnen die door de consumentenbond best getest zijn, persoonlijke favorieten, in eerder
edities goed getest, algemeen veel gedronken rosé en rosé te koop bij grote supermarkten.
Afgezien van het feit dat smaken zeer verschillen is er meestal toch wel enige consensus in de
verslagen van de verschillende proevers (goûteurs) te vinden.
Eindconclusie van vorig jaar: De “AW-om-fiets-wijn” van 2007
Absolute winnaar en slechts € 4,- bij Dirk was Coopers Crossing uit Australië. Zeer geschikt
voor een zomeravond, middag of morgen en goedkoop is de eenvoudige en zoete rosé d’Anjou.
Opvallend was verder dat de toppers van vorig jaar tegenvielen (Vuurgloed, Osborne en Santa
Rita). Verder een eervolle vermelding voor de AW-huiswijn, Marques del Turia.
We zijn benieuwd !

inschrijving tot en met woensdag 11 juni.
Tip: weet je zelf nog een heel bijzonder roséetje ? Neem hem mee!
Martijn en Fred
zaterdag 14 juni • 20.00 uur • clubhuis • een introducée mag mee, gezellig zelfs! • kosten €10,- • Voor versnaperingen wordt gezorgd • stuur een mail naar: rose@amsterdamwindsurfing.nl • bellen kan natuurlijk ook.
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In verband met inkoop graag aanmelden en helaas, aanmelden is wel “komen” (=betalen).

Vakantie Leucate
Vrijdag 25 april was het dan zover, met de
twingo volgeladen met koffers, 2 personen,
bons de hond en de surfspullen op het dak,
vertrokken we naar Leucate in Frankrijk. Samen met twee vrienden (waarvan er eentje
kitesurft) hebben we heerlijk genoten Van
zon, zee, strand, heerlijk buiten barbecuen
en natuurlijk de wind (zie surfspots leucate
volgende pagina)!
De mannen waren natuurlijk iedere dag in de
lokale surfshop te vinden want ja, surfspullen kan je nooit genoeg hebben ;-) En met de
‘sporty’ twingo kan het allemaal. De camping
heet Camping le Fun, en is zeker een aanrader voor wie nog meer ooit die kant op wil.
Na een weekje moesten wij helaas weer huiswaarts en moest ik bijna op het dag met zeiltje in mijn hand vanwege ruimte gebrek….
En nu volop genieten van een heerlijke zomer

Sabine, Davy en Bonzo

Het strand tussen port la nouvelle en la palma. (zie ook spots Leucate)
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bij het nieuwe meer…

8

Spots Leucate
1 Le Goulet Eén van de eerste spots die je

voor de vissersnetten en paaltjes.

Ook wel het “Kleine Duitse Dorp” of “Petit
2

1
3

4

Eole (Ontmoetingsplaats Soultrip ’06)

Op deze spot is er voor ieder wat wils. Voor

se mobilhomes staat. Een ideale slalom- en

de Freestylers is er super valk water in het

7 La Palma Bij Tramontana is de wind aan-

freestylespot aangezien het water er vrij vlak

“kommetje”, zelfs bij sterke Tramontana. Hier

landig, bij Marin aflandig. Zeer geschikt voor

blijft. Je kunt er heel makkelijk in het water

kunnen ook de beginners hun eerste stap-

beginners aangezien je echt overal kan staan.

komen en het blijft er de eerste 100 me-

pen op de surfplank zetten. Voor degene die

Verder het water op is het water heupdied en

ter vrij ondiep. De “Tramontana” blaast van

willen springen zijn er leuke schansjes als

prettiger varen voor surfers. Pas op voor zeer

rechts en een wiervin kan nuttig zijn. Bij

je buiten het kommetje gaat varen. De spot

ondiepe stukken (die herken je gemakkelijk

“Marin” werkt deze spot bijna niet. (Tip: op

werkt enkel bij Tramontana. Bij Marin is de

aan het breken van de golven. Om de Spot

de eerste “Tramontana-dag” waait de wind

wind te onregelmatig

te bereiken zou een 4wd makkelijk zijn maar
een twingo volstaat ook.

5
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4

vlak naast het water

Berlin” genoemd aangezien het er vol Duit-

hier het hardst)

6

de oesterbanken. Het is verboden om dicht
bij deze oesterbanken te varen. Parkeren kan

tegenkomt als je van de autosnelweg komt.

Cap Coudalère Neem afrit 13 op de

2 La Franqui La Franqui is een rustig dorpje

hoofdweg (route national) en rij dan recht-

8 Het strand tussen port la nouvelle en la

naast Leucate. Op deze idyllische spot waait

door tot aan het meer. Dit is “de” jumpspot bij

palma. ook hier geldt om de Spot te berei-

de Tramontana meestal zeer hard. Hij waait er

uitstek. Bij sterke Tramontana krijg je hier vrij

ken zou een 4wd makkelijk zijn… Het is in

van links en de wind is er aflandig. Hierdoor

hoge golven, ideaal om te springen. Bij min-

de maanden mei en april uitgestorven en een

is deze spot enkel geschikt voor gevorderde

der sterke Tramontana is het ook een mooie

prima plek als de wind van zee komt (Ma-

surfers. (Tip: op de laatste “Tramontana-dag”

freeride/slalom spot. Je kunt er parkeren op

rin).

waait de wind hier nog het hardst)

een aangelegde parkeerplaats.
9 Le Barcarès. Prima spot voor de aanlan-

5

9

3 La Mine La mine bevindt zich ten zuiden

6 Parc à Huitres Bij Tramontana is de wind

dige marin. Het zal je verbazen hoe hard het

van Le Goulet. Hoewel de wind er iets vla-

aanlandig, bij Marin aflandig. Zeer geschikt

hier kan waaien als de wind wat minder is op

geriger is, zijn de condities vergelijkbaar. Het

voor beginners aangezien je bijna overal

de meer noordelijk gelegen spots…

water is ondiep aan de kant, maar dieper is

kan staan. Ook hier kan een wiervin nuttig

een waterstart toch aan te raden. Opgepast

zijn. Iets dieper in het water bevinden zich

Davy
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7

Reistips Leucate
Je kunt met de auto gaan maar het is wel
zo’n 1300 km rijden maar je hebt wel je eigen
spulletjes mee. Vliegen kan al vanaf 60 euro
naar Perpignan of Montpellier. Een camping
direct aan een surfspot is er eigenlijk niet. Wij
zaten op Camping le Fun. Dat ligt bij de spot
La Mine en tegenover Le Goulet. Maar direct
vanuit je huisje het water op is lastig. Je kunt
ook kijken naar Mer-sable-soleil. Deze camping ligt vlak aan zee. Leucate komt waarschijnlijk het best tot zijn recht als je de vele

Camping Le fun mobile home

spots zelf met de auto kunt bekijken die nog
Als je van plan bent een keer naar Leucate te

geen 10 minuten rijden van elkaar verwijdert

gaan… In april vind er het Mondial du vent plaats

liggen. En als je dan toch besluit met de auto

en de eerste week van mei het fiesta du soleil.

te gaan maakt het eigenlijk niet veel uit waar

Eind april en begin mei is daardoor de leukste

je zit....

tijd om te gaan. De wind is rond deze tijd echt
goed. Hoewel de statistieken van windfinder

Davy

tramontane waait, waait het goed (25-50 kno-

www.mondial-du-vent.com

pen). Deze wind is niet terug te vinden in de

www.camping-lefun.com

statistiken van windfinder.com maar zelfs daar

www.mer-sable-soleil.com

zijn de vooruitzichten goed.

www.chinook-leucate.com

Nadeel is wel dat je

kans loopt de open dag en de seizoensopening te missen…

www.neway-leucate.com
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je misschien een ander beeld geven… Als de

Trimtips
Voor de meeste AW’ers is het surfseizoen eindelijk geopend. Allemaal vol goede voor-

banden eens wijder te zetten. De positie van de voetbanden bepaald de stand van de surfer en

nemens, trucjes en misschien heb je deze winter zelfs wel wat nieuwe spulletjes op

daardoor direct de vaareigenschappen van het board. Bij harde wind en ‘choppy’ condities kun

de kop kunnnen tikken om dit surfseizoen mee te beginnen. Om je dit seizoen een

je het best je voetbanden verder naar voren en wijder uit elkaar zetten voor betere controle.

vliegende start te geven heb ik zoveel mogelijk tips verzameld, vergeleken en samen-

Op vlak water kun je de voetbanden verder naar achter zetten maar nog steeds wijd uit elkaar.

gesteld. Want wat voor surfspul je ook hebt (ik sla voor het gemak de driehoek zeiltjes

De afstand tussen de voorste en achterste voetbanden wordt bepaald door je lengte/gewicht.

even over en hoop dat ik hiermee niemand voor het hoofd stoot)… Met het afstellen

Kleinere personen zullen hun voetbanden dichtbij elkaar hebben staan, lange mensen verder

van je zeil en board valt een hoop te winnen. Eerder planeren, meer controle, hogere

uit elkaar. Verdeling van je gewicht door voetbanden verder uitelkaar te zetten resulteert in

eindsnelheid... Je kunt het allemaal terugbrengen naar je trim. Uiteindelijk zal een trim

betere gewichtsverdeling. Dat betekent makkelijker te sturen en vooral meer controle in de

heel persoonlijk zijn maar die voorkeur komt voort uit een goede basis trim. Hier volgt

meeste condities.

dan ook per te trimmen item een goede houvast. Met deze leidraad als uitgangspunt zal
2

het surfen aanmerkelijk makkelijker worden en zul je snel beter worden! En hoe kun je
dit seizoen nu beter beginnen..?

mastvoet: De gulden middenweg! Tenmin-

ste bijna in het midden. Wederom is controle het
uitgangspunt. Dus iets voorbij het midden om het

bron: www.pappasrock.com • www.simmerstyle.eu • www.motion.soulonline.nl • www.guycribb.com •

gewicht van de surfer meer naar voren te brengen

www.surfspullen.nl • www.neilpryde.com • www.gaastra.com • Wetenschap der vinnen door Mike Lovell

op het de board.

fout

1

Basis regel: veel wind/kleiner zeil mastvoet naar

voetbanden: Laat je tenen zien!

achter, weinig wind/groter zeil mastvoet naar vo-

Zorg ervoor dat je voeten de ruimte heb-

ren. Daarnaast kun in deze basis door de positie de

ben. Al je tenen zouden zichtbaar moeten

vaar eigenschappen nog aanpassen: 1] Mastvoet

uitsteken. Hierdoor zul je meer controle en

voorin = sneller planeren, meer controle maar lagere

stabiliteit ervaren. Te weinig ruimte in je

topsnelheid. 2] Mastvoet achterin = later planeren,

voetbanden zal leiden tot een oncomforta-

maar hogere eindsnelheid en wendbaarder. Als je de

bele en moeilijk te controleren board, ze-

mastvoet naar voren zet, moet je de giek ook iets

ker in ‘choppy’ omstandigheden. Strakke

hoger zetten en vice versa (stand van giek komt la-

voetbanden zijn een oude ‘speed’ mythe.

ter aan bod). Let op! Het gaat om een aanpassing

Benen wijd! Probeer de stand van je voet-

van de mastvoet maximaal 2-5cm van
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goed

2-5 cm

Geïllustreerd en Samengesteld door Davy

het midden. Een paar veel voorkomende verschijnselen om erachter te komen of de positie

het aanplaneren van de vin. Normaal gesproken is dit gedeelte het dikst, waardoor meer lift

van je mastvoet goed is. Teveel druk op je achterste voet, mastvoet naat voren (ook de vin kan

gecreeerd wordt. Het middelste gedeelte tot de tip van de vin heeft de meeste invloed op de

hier lift veroorzaken. Zie vinnen). Teveel druk op je voorste voet, mastvoet naar achteren. Je

snelheid van de vin. Het is erg belangrijk dat dit gedeelte symmetrisch is, zodat spin-outs

bovenlichaam hangt richting de voorste punt van de board, mastvoet naar achteren en giek

kunnen worden voorkomen. Nu is het zo dat je een vin niet ongelimiteerd dikker kan maken

lager zetten. Board draait zich comtinue in de wind, mastvoet naar voren en giek naar bene-

om sneller te planeren. Hoe dikker de vin des te meer weerstand het oplevert, het is dus een

den.

compromis. Als de vin te dik is, gaat de neus van het board door de grotere liftkrachten rondom
de vin omlaag, waardoor het board lastig down-wind te varen is in choppy omstandigheden.

3 vinNEN! Voor de meeste van ons geldt dat het board voorzien is van een power- of tut-

De uitkomst is een vin met de juiste dikte voor alle delen.

tlebox. Daar valt weinig aan af te stellen. De US-box zie je voornamelijk nog bij waveboardjes (heel kort; naar voren voor controle, naar achteren voor snelheid). Voor het ‘trimmen’

Hoek van de vin met het board - rake

van je vin zal ik me daarom beperken tot de eigenschappen van de verschillende vinnen en

De hoek van de vin met het board noemen we ‘rake’. Over wat nu de juiste hoek is, valt geen

wat termen. (Wil je hierover meer lezen; Wetenschap der vinnen door Mike Lovell)

echte regel te geven. Over het algemeen zijn wave- en slalomvinnen meer naar achter gebogen

Een vin zorgt voor de geleiding van het water dat langs de onderkant van het board stroomt. Bij

(grotere rake) en zijn racevinnen rechter. Grotere rake meer wendbaarheid

een beetje snelheid zorgt deze waterstroom ervoor dat het board gaat liften: het board komt
op het board geeft wordt omgezet in een voorwaartse beweging van het board (=snelheid).

A.Racevinnen:Om vroeg te planeren maakt men rechte, grote en

dikke vinnen zodat er maximale lift wordt gecreeert. Ze kunnen

Zonder een vin zou je board vrijwel stuurloos zijn!

echter niet te dik worden, want dit zorgt weer voor extra wrijving

In het algemeen geldt dat hoe kleiner de vin is hoe beter de controle is en des te hoger de

waardoor de eindsnelheid lager komt te liggen. Doordat de vinnen

eindsnelheid wordt (dit geldt vooral voor race- en slalomvinnen en in mindere mate voor

lang en recht zijn kun je goed hoogte lopen (sterk aan de wind va-

wave-vinnen). Een grotere en langere vin zorgt voor eerder aanplaneren en beter hoogtelopen

ren). Echte speedvinnen zijn heel klein en smal, deze kunnen daarom

van het board en kan een grotere tuig op je board beter hebben. Een meer gebogen vin (wave)
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B

werkt beter bij manoeuvres maar is langzamer vanwege de gecurvede outline. Om een iets

B

slechts op ruime windse koersen ingezet worden omdat anders de
zijwaartse druk van de wind te groot wordt om het board nog te

beter overzicht te krijgen van wat nou precies waarvoor bedoeld is, volgt hier een korte om-

kunnen controloren.

schrijving van enkele eigenschappen en termen:

B.Freeride-vinnen: Net als bij het board- en zeiltype binnen deze

categorie is de freeride-vin een allround vin waar verschillende eiProfiel en dikte

genschappen in verwerkt zijn. Het is de tussenweg tussen hard pla-

De basis van de vin, het gedeelte dat het dichtst bij het board ligt, is verantwoordelijk voor

neren en zeer wendbaar zijn.
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omhoog en gaat planeren. Bovendien zorgt de vin er voor dat de zijwaartse druk die het zeil

B

B

B

C.Wave-vinnen: Om zeer wendbaar te zijn (bij trucs en sprongen) is

4 downhaul/neerhaler: Tanden op elkaar en trekken maar: Over het algemeen geldt

deze vin sterk gebogen en relatief kort. Hierdoor krijg je minder snel

dat je neerhaler spanning zo strak trekt als waar je fysiek toe in staat bent. Tenzij je een afge-

spin-outs (luchtbel bij de vin door plotselinge verandering van de wa-

trainde hulk bent. De basis trim die voor bijna alle zeilen en omstandigheden geld is veel twist/

terstroom) zodat je controle behoudt. Je krijgt wel minder snelheid en

loose leeche. Door veel neerhaler spanning neemt de spanning in de onderste helft van het

kunt minder goed hoogte lopen met dit type vin.

zeil toe door de kromming van je mast. De bovenste helft zal losser komen te zitten (twist/

D.Freestyle-vinnen: Vinnen die nu in opkomst zijn, zijn de freestyle-

loose leech). Deze twist in je zeil geeft je meer controle. Elke centimeter neerhaler spanning

vinnen. Over het algemeen zijn ze kort, maar hebben ze toch een groot

zal je zeil stabieler maken. Ook al zal het er aan de kant uit zien als een flubberig zeil, je zult

oppervlakte. Vaak ook hebben ze een wijde

zien dat op het water met de wind in je zeil het er strak uit zal zien. Voor hardere wind geld

tip. Op deze manier planeren ze toch redelijk snel aan, maar liggen ze

meer neerhaler spanning en voor minder wind vice versa, alhoewel men tegenwoordig altijd

wat losser op het water. De allernieuwste freestyle-vinnen hebben een

wel veel neerhaler spanning aanraad. Je kunt de aanplanneer eigenschappen ook halen uit een

symmetrische outline, waardoor ze ook goed werken in tail-first ma-

hogere giekstand (zie punt 9) of minder uithaler spanning (zie punt 7).

noeuvres zoals de vulcan en de spock.

Te weinig neerhalerspanning: Het zeil is strak in de top. Hoewel het er op de kant lekker uitziet

E.Weed-vin (of wier-vin): Deze is erg naar achter gebogen (veel rake)

zal het het zeil op het water zwaar aanvoelen. Je hebt een klein wind bereik en weinig con-

zodat je op plaatsen met veel wier in het water niet om de tien seconden

trole, zeker als de wind toeneemt.

hoeft te stoppen maar gewoon door kunt blijven varen; het wier glijdt er
namelijk gewoon vanaf!

goed

fout

US Box: Dit systeem wordt aan de onderkant van het board bevestigt d.m.v. één schroef aan
de voorkant van de vin. Zelfde systeem als de mastvoet bevestiging. Voordeel: de afstelmogelijkheden. Nadeel: er kan niet zoveel druk op de vin uitgevoerd worden. Powerbox: Gaat met

door het dek heen. Tuttle box:Twee schroeven door het dek heen: steviger voor grotere vinnen
met meer druk. Deep Tuttle box: Een grotere base die in het board wordt geplaatst in combinatie
met de twee schroeven, wordt dit vooral voor hele grote vinnen gebruikt (50 - 90cm) Conic Box:
Gebruikt door Tiga, en hier zou je evt. een adapter over heen kunnen plaatsen voor gebruik in
andere types boxen. F2 Deep Tuttle box: nog dieper dan de “normale” deep tuttle box.
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een schroef door het deck heen, hier kan best wel wat druk op uitgeoefend worden. Trimbox:
Combinatie van de US Box, qua verstelbereik en de stevigheid van de Powerbox door de schroef

Te veel neerhalerspanning: Het zeil zit erg los in de top en kreuklels lopen door tot aan de mast-

giek ervoor zorgen dat het board wat oncontroleer-

slurf. Het onderste gedeelte van het zeil staat heel strak. Op het water zal je weiniig power uit

baar wordt (zgn ‘tailwalks’) het is dan verstandig

je zeil kunnen halen en voelt flubberig aan.

de giek iets lager te plaatsen om wat meer gewicht
op je board te krijgen en het zo beter te kunnen

5 outhaul/uithaler: Vrij van de giek. Weinig uithaler spanning creëert een voller (boller)

controleren. Over het fabeltje dat hogere giekstand

zeil. Meer spanning maakt het zeil vlakker. Ben je overpowered meer uithaler spanning, te wei-

ten koste gaat van de manouvreerbaarheid; het te-

nig power minder uithaler spanning. Een goed referentiepunt is de eerste zeillat boven de giek.

genovergestelde is waar. Bij de meeste manouvres

Als het uiterste puntje van de zeillat iets naast (aan de zeilkant) de mast uisteekt zonder hem

is het nodig om de giek naar beneden te trekken

te raken, is je uithaler spanning juist voor medium tot harde wind. Als het uiterste puntje van
de zeillat iets naast (aan de zeilkant) de mast uisteekt en hem wel raakt, is je uithaler spanning

en niet omhoog. Met een hoge giekstand gaat dit
© neilpryde

automatisch.

juist voor lichte tot medium wind. Een andere check is even op je zeil duwen. In principe mag
het zeil de giek niet raken. In het uiterste geval maximaal 25 cm raakvlak bij hele lichte wind.
Bij sterke wind absoluut niet.

8 Trapeze koordjes: Lang! Zolang als je onderarm plus je handpalm. (tussen 22 en 26
inch=± 59 en 66cm) Deze lange lijnen zijn het gevolg van een hogere giekstand. Alles valt
nu op z’n plek… Probeer aan de kant de positie te bepalen van je trapeze koordjes. Je kan

6 Zeillatten: De latten houden je zeil stabiel en dus controleerbaar. De juiste spanning op

dit doen door bijvoorbeeld halve wind je zeil

je zeillatten is heel simpel. Zorg ervoor dat de rimpels uit je zeil verdijnen. Voer de spanning op

met 1 hand vast te houden tot je het punt

tot de rimpels zijn verdwenen. Niet meer dan dat. Te veel spanning zal de zeilrotatie belemme-

van evenwicht vind. Dit is de ideale positie

ren en het profiel van je zeil verpesten. Cambers is een iets ander verhaal. Als je geen serieuze

van je trapezekoordjes. Een ander (minder

professioneel racer bent is het aan te raden een zeil zonder cambers te kopen. Moderne zeilen

nauwkeurig) hulpmiddel; plaats het achter-

met 6 tot 7 zeillatten zijn al heel stabiel en makkelijk op te tuigen.

ste lijntje op 2/3 van je zeilbreedte (vanaf

B

7 Giekhoogte: Schouder tot borsthoogte.De hoogte van de giek is zeer belangrijk omdat

de achterkant van je opgetuigde zeil tot aan

het heel direct invloed heeft op je overall trim. Een goed uitgangspunt is schouder-/borst-

de mast. De trapeze koordjes niet verder dan

hoogte. Je kunt je giek beter iets te hoog hebben dan te laag. Een hoge giek zorgt ervoor dat

±7,5 à 10 cm uitelkaar plaatsen, bij voorkeur

het zeil rechter staat. Het gevolg is dat je gewicht meer verplaatst naar je tuig en ontneemt van

tussen 0 en 2,5 cm. Verstellen; Teveel druk/

je board. Dit zorgt ervoor dat je sneller kunt aanplaneren. Een te lage giek zal het aanplaneren

kracht zeilhand, touwtjes naar voren. Teveel

bemoeilijken en de contole en het manouvreren verminderen. Bij hardere wind zal een hoge

druk/kracht masthand, touwtjes naar achter.

A

A

© neilpryde
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het achterlijk). Je kan dit ook meten vanaf

Bijvoorbeeld met zwemmen en volleyballen.

je vrijetijdsbesteding delen, dat is gewoon heel

Aan het einde van het weekend heb ik haar

gezellig!

privé email gevraagd.

Wie is er beter?

L: Ik was toen voorzitter, dus wanneer hij me

L: Ruud is beter. In het begin was het niet zo

op het bestuurs adres had gemaild, dan zouden

duidelijk wie er beter was, maar inmiddels

meerdere mensen die mail hebben gekregen!

wel!

Meest romantische surfmoment

Hoe zie je je partner het liefst? In surfpak of

Beide: Afgelopen maart/april zijn we 3 weken

ondergoed?

naar El Yaque op Isla Margarita geweest. Lek-

R: In haar surfpak! Dat betekent dat er wind

ker cocktails en biertjes gedronken, zon zee en

staat en dan kan er gesurft worden! In bikini

surfen!

zie ik haar ook graag!

Surfstelletje not-done

L: Eeehm… surfpak…. Nee toch ondergoed.

L: Veel stelletjes zeggen vast dat je van je vriend

Maar wat Ruud zegt is ook waar, surfpak bete-

geen les moet nemen, omdat het ruzie oplevert.

kent wind, ja toch surfpak!

Bij ons ging en gaat dat eigenlijk wel goed.

Wie gaat er het meest overstag?

R: Je nieuwe zeil uitlenen op Schellinkhout,

R: Lisanne.

waar veel kitesurfers zijn, is misschien af te ra-

Lenen jullie elkaars materiaal?

den, aangezien er wel eens wat stuk kan gaan.

Beide: Ja. Het gaat wel eens mis waarbij het

Namen: Ruud en Lisanne

der wat geworden.

Maar wij zijn daar vrij makkelijk in.

een of ander stuk gaat, maar daar maken we

Samen sinds: september 2005

L: Tijdens het AWeekend werd ik vanaf de kant

Surfstelletje well-done

geen probleem van!

Liefde op de eerste plank?

bekritiseerd door Martijn en Ruud. Ruud noem-

R: Samen op surfvakantie! Surft de een een

Wie is het eerste onder zeil?

Beide: Ja! Op het AWeekend van 2005 hebben

de het hulp, maar het werkte in ieder geval op

stuk minder dan de ander kan je ook samen een

L: Ruud is het eerst onder zeil.

we emailadressen uitgewisseld.

mijn zenuwen. Alles ging daarna mis, mijn op-

huurplank delen wat flink in de prijs scheelt en

Hebben jullie nog toevoegingen aan dit inter-

R: Al 1,5 jaar voor het AWeekend had ik Lisanne

haalkoord kreeg ik bijvoorbeeld steeds niet om

toch heb je allebei top spullen

view?

gezien op de rosé proeverij, we hebben toen

de mast, grr!!

L: Samen spullen delen! Je hebt als man en

Beide: voor de singles -> zoek je vriend(in) bij

ook even gekletst. Ik kwam alleen niet zo vaak

R: Daarna zijn we elkaar als automatisch gaan

vrouw nooit hetzelfde zeil nodig, dus dat is

AW!

op AW dus vandaar is het misschien niet al eer-

opzoeken tijdens activiteiten in het AWeekend.

erg handig! Weekendjes weg om te surfen en
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Surfstelletjes in beeld

In ons ouderlijk huis stond de radio op een

liedjes en deftige gesprekken over politiek of

waar menig meubel heel snel aan onderdoor

ple Notebook uit zijn rugzak, klapt het open,

lange stevige boekenplank. Het was een grote

de rol van de moderne huisvrouw in de sa-

zou zijn gegaan. Toen na vele jaren de stalen

beweegt zijn handen over het toetsenbord en

bruine kast. Glanzend, aan de voorkant be-

menleving, waar ik toen natuurlijk geen bal

veren door de zitting kwamen en de gekrulde

ik zie na enige tijd aan z’n ogen dat hij een

kleed met een soort van crèmekleurig tapijtje

van begreep.

stoelpoten tot armzalige stompjes waren ge-

film bekijkt. Even later pakt hij een Blackberry

en daarachter een grote luidspreker, onzicht-

Aan de muur bij de eettafel hing de telefoon.

reduceerd, werd ze door mijn vader met een

uit z’n jasje en een headset uit z’n rugzak.

baar en zeer geheimzinnig. Over het tapijtje

Een groot zwart ding van bakeliet, met aan

bijl in elkaar gehakt en met de vuilniswagen

Schuift het ding over zijn hoofd, prutst wat

wrijvend, beschreef ik met m’n vinger een

de hoorn een lang naar beneden hangend

meegegeven.

aan het apparaat en hoor al snel de bekende

cirkel over de randen van dat ding en kon me

elastisch gekruld zwart snoer dat meestal

De telefoon. Elke keer als de telefoon rin-

ritmegeluiden uit de kleine speakertjes…Vast

zo voorstellen hoe groot die was. Verwon-

als een kabel in elkaar gedraaid zat en door

kelde was het hard rennen wie er als eerste

geen ‘Surfin’ of ‘Those were the Days’…

derd was ik, als het volume hoog stond, dat

mijn vader regelmatig werd ontknoopt door

bij was. Het fascinerende zwarte gevaarte

het tapijtje uitbolde bij elke basdreun van een

rondjes te draaien met de hoorn. Ik zie het

waarmee je stemmen van ooms en tantes

liedje of bijvoorbeeld de stem van G.B.J. Hil-

‘m nog doen. De rinkel van dat apparaat was

van ver over de provinciegrenzen en zelfs

terman, die voor de gewone man of vrouw

oorverdovend. Ik kreeg er elke keer weer een

helemaal uit Amerika kon horen, was in ons

op gezette tijden de toestand in de wereld

hartverzakking van en eigenlijk iedereen wel,

huis een begerenswaardig apparaat. Broers

verklaarde. Als kind hoorde ik de liedjes uit

maar het was mijn vader niet gelukt het vo-

en zussen die achter het net visten staarden

die tijd. Vermoedelijk ook een van de eerste

lume aan te passen en dus liet hij het maar

dan jaloers naar de winnaar die opgewonden

hitjes van de Beach Boys, ‘Surfin’. Niet we-

zo, met de opmerking dat het toch ook een

naar de stem aan de andere kant van de lijn

tende wat ze zongen, zal ik wel gedacht heb-

voordeel had, omdat het dan van de kelder

mocht luisteren en zelf ook nog even wat in

ben dat ze iets raars zongen over een zeur-

tot op zolder goed te horen was. Tussen mij,

de hoorn mocht tetteren. Het was zelden voor

vin of een sufvink. Het mooiste van de radio

mijn broers en zussen was de strijd om de

ons en wilde een klant -mijn vader was mid-

vond ik het ronde glazen electrische lamp-

macht over radio en telefoon zeer fanatiek.

denstander- oom of tante, direct mijn vader

je. Als de pupil in het oog van een roofdier

De radio. Het was zo nu en dan een ware

of moeder spreken. Wij mochten met hoge

venauwde het lampje zich als ik een zender

veldslag om de stoel met de grote oren onder

uitzondering eens in de zoveel tijd aan de

na veel gekraak en geruis had gevonden. Het

de radio. Wie de stoel had bepaalde de zen-

prachtig ratelende ronde schijf een nummer

was magisch. Zittend op de stoel onder de

der. Achteraf gezien zou die stoel een lintje

draaien om een vriendje te spreken…Tja.

radio kon ik wegdromen over de geluiden uit

verdiend moeten hebben, omdat het verne-

Ik zit in de trein naar Weert. Tegenover me

een verre onbekende wereld. Vreemde talen,

deringen en martelingen heeft doorstaan,

gaat een jongeman zitten. Hij pakt een Ap-

Teus Snoek
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Telecommunicatie

Agenda Van Den Berg

agenda overig

19 t/m 26 juni Summersales

Schrijf je in en leer op een makkelijke en leu-

De Quiksilver Youth Camps zijn twee keer 1

Juni 2008

Tijdens deze week zijn alle prijzen waanzin-

ke manier windsurfen. Voor alle leeftijden.

week vol met surfen. De youth camps staan

05 / 08 juni • EFPT Vassiliki

nig laag. De keuze is enorm, maar ook hier

Schrijf je in op de Van den Berg website.

los van de youth tour.

07 juni

www.vandenbergsurf.nl

Het Jongerenwerk BES organiseert in samen-

12 / 15 juni • EFPT Lefkas

geldt: op is echt op! We beginnen op donjuni. Zo heb je dus een week lang de tijd om
maximaal te profiteren!

werking met Surfclub Camperduin de QuikZaterdag 12 juli: De Quiksilver Youth Tour

silver Surf & Beachcamps. Een week lang

Augustus 2008

De Quiksilver Youthtour is een tour met vijf

Surfen en beachen op de stranden van Pet-

02 / 08 aug • RS:X Youth European

27 t/m 29 juni: De Windsurf Opstapdagen

stops door Nederland en België. De vijf stops

ten en Egmond aan zee. Omdat het kamp van

		

Altijd al willen windsurfen? Het gevecht met

zijn in Zandvoort (12 juli), Scheveningen (20

vorig jaar een groot succes was en we nog

06 / 09 aug • EFPT Freestyle Jam

water en wind aangaan? Met hoge snelheid

juli), De Koog (26 juli), Domburg (2 augustus)

meer kids stoked willen laten worden met het

08 / 24 aug • Olympische Spelen 2008

over het water scheren op een warme zomer-

en Bredene (7 t/m 9 Augstus)

surfen wordt er dit jaar op twee plaatsen een

09 / 16 aug • WK Techno293

Quiksilver Surf & Beachcamp georganiseerd.

17 / 18 aug • Super-8
23 / 24 aug • The Mission 5th edition

dag? Maar op de een of andere manier is het er
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26 / 29 juni • EFPT Alacati

Championships

nooit van gekomen, nooit de kans gehad op les

Tijdens de Youthtour kunnen kids t/m 20

In deze weken worden de deelnemers opge-

of op een goed beginnersetje? Dit is je kans!

jaar gratis leren surfen en deelnemen aan

leid tot echte surfers met behulp van zowel

een expression session. Naast deze expres-

theorie op het strand als praktijk in het wa-

September 2008

Het gehele vandenberg team geeft gratis les

sios session en surfles zijn er talloze andere

ter!

27 / 28 sep •The Real Trip

tijdens deze dagen. Voor 5 euro huur je een

activiteiten, oa:

plank voor een uur.

• Skimboarden

Petten • 30 Juni t/m 4 juli 2008

October 2008

• Yoga

Egmond • 7 t/m 11 juli 2008

16 / 19 oct • EFPT Black Sea Cup

Tijdens dit uur krijg je les en de volgende on-

• Peddel contest

derdelen zullen we met je doornemen:

• Strandjutten/Beach cleanup

Meer informatie vind je op http://www.

• windrichting en het bepalen van de juiste koers

• Korren

quiksilverkingofgroms.be/Youthtour/

• ophaalstart

• Indo Boarden

youthcamps.html.

• zeilstand
• surfhouding
• plaats op het board

www.quiksilveryouthtour.nl
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derdag 19 juni en eindigen op donderdag 26

• Kater surfmarkt
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7 juni - Kater Surfmarkt
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