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HORECA-
PRODUKTEN

ENSCHI]DI A.V,,

Leveranciers van:
Voorgebakken Patates Fntes

* Sausen * Salades
* Vetten en alle snàcks

voor de HORECÀ

_- 
en KANTINES

Voor muziek en speelautomaten
is het verlrouwde adres:
ËGBERT TER ly'loRS termodo b.v.,
ïopaasstr I B, Boekel0,rel-05428.2240.
KantooÍ, Clres agweq 5B 60, Enschede.
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Sclrrijfrnachines?
EenIBMDeaIe,r

heefroveral
arrtwoordop

hee-{È altijd

OOSTtrlAM ev

qroothandel in:

SCH ROOT en METALEN

PAPIER

TEXTIEL

LOOPOBJECT E

wdrffinga
Kantoo.inrichtingèn Bll

IMPORT, EXPORT

hrurtl{r: idceërr
ll. reí
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K!rlestraal 135 7547 BC Efschode

Te. 053 3l2524

VOOB GLAS .SCHILOEB

EN WANDAfWERXING

Onze paslolo s zijn Pas-Íoto's
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SCHILI}ERSEEt)RUT

!1. íElllPEP/ b.v.

De garagewaar.u zich
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or:liairn van de l)rrenerlcse ZeilveieniEing EL[_os.
VerBcnijnt danrgaixr$ ruritn(lll.iiksr 19e :laa.rgàng no. cilage 210-
Volgcncl,r IliJ\l: 15 april
À.lre:|: Sportcerlirr-Lnn LII, PostLnrs 2).1 , 15AA i.E ilDschede
l_(cd.Lctic: Jan ll.rrm iJulder, Kjrs+.en Bièzr)r, Nièls F]e.ch, Yvonnt
van aL Re..rk, llicofe v.1n cler lli)*l(, itoger 1'l li.i.lÈi!, 1l,:]:ro !ïrq",,}:r.
P!:,ter \,.fi clèr L ir..bn.

Eestuura: Àndrè l4iddelbos (vcoxzieter), Edo v. Morgén (secreta-
rÍs). Ger:ben Blcro (pelrnir€reester), R,/out (anger (mateiiaalcqF
Írissalris), Enno de Haan en Hein van Jaarsveld (beide leden) -

sècretai:Laat: O-7 4-43'1 59"1

secrètaris s.c.:05J-303587 (Harly ven Hujjstee )

verenigingstelefooni 053-895229
IDods:053-895247
Postgiro: 2315977
Elros bouwdrankÍeliening
Elros ?eestcie
Elrros goënhaëzer

ciro ba.1k 800:i7B

Ràl:: ÀLr\ 59"31.43. É117

P,ark: AaN 59.09"70 ":lBj
Iriniii r AB1.l it9 . Jl . 49 .1 aA
rl:r*: À!i.l 59.09" 66.ld1
c iro: Jl0l296
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IN H[-}U U
1. ColoÍon + IrÀoud
2 - Red:d.,tionè€]
3, Iilschrijving r Uitgiftc
5. lic,; !,'crdt- i.k wiàrdig
6. z.!ir.rr in het kort-
9. ;iacl_,tea vd-rr ianateurs + !';rifaoneÍarÈn
10. Pril?en + UitgiÍaevrijc dag,rn
11. i€d5l. j. j.ilialàr&r
12.9:izo:nsin[eiir,E
1.4. Eitav:ereli:e$siÉd.def ingen
i5. inteÍèlatr.e tuss€n ...
I?. Jongciejè;-s spar:t|-!.orl1o.)i
LB. Polijsterl
19. waddrnzeilen
2C, h§C-s,,rijdzci1. n | (rr ronis,'lphàr-rs
21. Fc.estkff.rlli s.;i€.cprcí:p
22- L:?ing r,t.ktr:.i jdzeilen
23. inst-fiiktie-,r'..ek,3nd
24. Van de fi,.aleiiri]l iior.ídss.r]-is
25. h'o:ulen iJ-V
32. Eèst,JursnrdeCeiingen
33. I-edenfijsl:
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REDÀRI:I${EEL

Ordat er dit. keer geen EtRos-irperiunr is ingezonden schrij\,€n we

er zelf nraar een.

' Fén van de leden van de raad van kormissarissen (Ton Teil)
verlrekt naèr een bijscholingskuÍsus lroor rnannoettankerbestuur-
ders. hrij hcpen dat wij le*r ncg een keer terug zien. Hij iiertrekt
halsovèrkop om voot: deze zcnrel ziin graad van bestuurder te
verv,erven. Helaas wordt hierdoor de raad gencodzàakt tot hèt
schu-iven và1 panelen (leesr tèken). Dit laatste kan tlldens het
fabricerer van het Brilliént }íagazine l:ot e[ige kcrunmikatie-
stoomissen leiden zoals dat ook gebe.urt is deze keer. ïJ< zit
hier &arÍIe:lijk j.r1 het krisi,scentrun van dit blad (1ees dit blad)
en het is hier een heibcel van jeirelste.

Tblm de Korling (geen !,/erknè1Ér reer) heeft 1aatst van de Heer
Dichte-r en lbj. Vaà.r$na 4500 miljoen gufdèn ontvangen. De desku-
nigen zijn el: ncg niet uit \daar dat voor was. Er 1a13rdt gefluis-
teral over een gouden trnddruk. maal: aannerelijker is de geaLlchte

aan eeo spionage[issie bij arderè i_*peria naar voortsttn ig$echa-
Àisnen. Dit (}rdat het voortstuwingsapparaat vèn onze eigen
mafi@ettanker sinds korl onbruikbaatr is gerDrden.

De nieulle zal<elijkheid heeft ool< bij de korrissie mamncetvàax-
ders toegèslagen alwaar de lierktijdverdeling in slechts èén
vergadering \rerd afge\r€rkt zonder stakingen in tegènstèfunge
tot vcorgèande jaren. Over de atv (ar.beidstijdverlenqinq) werd
niet EEeilijl< gèdèan. fie secreta.líis-geseraal de Heer Hutteakatq)
vàn deze kGmissie \À,as hier zeer tei,reden ove!.

Op het fabrieksterrein liggeí op het ogeiblik de Íetkzaar.À€den
bedrcevend stil, ondanl<s de sterke r^rer:kaanwijzingen van Spring-
beest. Een schril kontrast llEt de .".,]rklust en bovènoencemde a.;,
van de kcflTTlissie mamnaetvaarale-r.s.

KortorÍl het maken van een lÍJRos-iryreriutr is dus toch niet zo
Íx)eilijk èls het lijkt, vooral à1s je je naam er niet onèr hoeft
te zetten zoe.1s nooit het qeval is onè:r LJL redaktioneel.

Doei.

/^ r.na,lo1,,l- s



lNSCllRr.tvIN óp E V E N ]i i.Í E N I t.t t! r:it :iTGtr-TI

1-roorllevint er Ce Ijuras]c.t!) .n ,.jr1,r1. Lcu.lc :I,1_1ëz,i],s is hei niet oÀt_
AaèÈ, dat er retc nanicro:r :rijn r,r., trij Ouros te Feilen,
Bovenr:licn !v.,rde!-r i[le (?) zoi]actj.vitciten in .lcze ]]M beschre_
ven, Ik ril hier uoi; enkele algcln(.ne zaken noencn n.b.t. yereni_
gín86evenenenter en m. ir. t. ultciftc.

ln..le sei:roens ;n.1eling stàar àilo eveoenenren vàr aiircrrzocn. D': p,rasLe!:. en (tè sn.e,i,,eek "rrr""."rri", J"i". n".'rir-giLlè s)rstèen. Àts je me€uiI net e.n e v c n e n e . 
" 

_ 

a , ,, 
_ 

f. . , :.-ie hi€!voor- inschrl jven bi i de secrerrris of deco'rt:r,:rpersoon (:lilr f sr schrifrètilli hriefie in bussporÈcrnr ,,,)" Bii ore, jhq.h.ij"i;s 
".1. ;. ;i.,j;i"ssdaruo 4(.eken !oor r!nvÀtre van ltetNorct or eoloór:oà1s u . 
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t t ' l}ij o v e r t n s c h r i i v t n g

lC). reven in RN 8rj-3 (noruten purr

-!u1'1o4r naar :e .IStsjrÍla',ts kan vàak door de deelDemors ourler lj,ns
8erogeld lvordon. Cee{ door, al.s ije je opijeèIl, of je van p1a[
teni: per àl]tc te gr-ar of nlee ,,!i1 .ij.len. Sonriige ]laatsen zijn exA

vc! 1ve8 a1., je rlet het op.nirartr.,-crvoer gart, vocral op zondag.

-.Àfreliesin8 ylln evcn.Íenter vair: ie l]berrhaözer biJ isi gebeirrt e:rr1

het eind, raerrbij Ètcn, uiisifte vn verenigingsboten en èventueel
iruur van cxl:xa boten pcr }rersoon Leieker1d rrrordon, ev€n:uee1 net
i[achtnemiÀB van hct oirneÍrcir van uitgilií'vrije degen (rie in-
schr,ijvirlg) "

-Bij schade aan een loct lijalens eïcneriLënten is dë6ene itie schillel'
i§ veràntsoo]'.1e1ijL. Ir, f,eldt dszelfde re6eliiÀ a16 bij uitgifLc.
In 8cva11e:r van stommo pech b:LlJirt .le hefe {irosp 6o!rs so}idaj-r.
,rltElfte

r,1s -1e e€ bootjr! (i1 sebruiken ilan kaR dat ,J€ uoet Je dan
schrlfteltjk tn$chrtjver bij do secretaris (Df dc conràct
perso(:)n. lloe dit precle:r geregeld is staaa 1r art. 52 var
het lili. Tlj{iens de 1aaÈste A,L,V. is hier1fl ntets gewtjzlgd.
Ir bestann non Í".3Cs iirle I i1 s c h r 1 i f r o n d e n :

- Da eer'st,e is ai begonnelr
_ l)e taeede beElnt op de verschlJtllirg§ílaiuÀ

v.x (ie laatsÈe bm voor de te'Iaterlatlng.
Dat ls dii J aar 15 àprt1,

- De derde ronde beglqt op de
v a r s c h 1 I n i . g Í: d a t u m valt da laatst.! bfl voor
de acadè isJhe wakanti.'. nst lT dlt iaar

,

Íi'ÀÀltscr)ïJl,ir,I,l}i lt^L!' tlr:r



Voor rónde -l- Èèidr:
- a11een voor le,ie,r
- nraximaal I ueek en I bo.rt
- samenvallende inschrijvinsen woÍden zoveel moselijk

in overleg geregeld
- zee- eo vedstrijdz€i1en gaan
- Draijer- ):esp" ):22-Eaà!dir,ec

die die status voor heE betre

voo r nor:saie uirglfÈe .
g6an voor t. o .v. mensen
ffÉnde boot-ie Èog $oeten

kri-igeÍ_ v e r: e n i g i n g s a c r I v i t e i r e n gaalr voor a1le andere
uirgifre

_ in de acadenische vakanrie \norden in principe a11een
vo11e weken -dliÉegeven vanaf zareraag l2 uur

- bou\cploegerl hebbèn rechr op het heenvaren van heÈ
schip waaraan zij hebben gebou d

- na publlcatl€ staat de inschrijviflg vasC
Voor ronde -2- geldr:

- al1een voor ledeR_ samenvallende inschrllvingen norder zoveef §oge1t1k
. ir oYerleg geregeld

_ zee- eí uedstrijdzeilen gaan voo. normale uiEgifte
- Draijer- re6p. R22*!raardigen gaan voor a.o,v. menseo

di€ dte statrs voor her betÍefÍerde booaje nog Eoeren
kriJ een

- &ensen die bij de eerste ronde afvieleÈ ga.an voor,daarna de Ínens€Ít die nog geea week hebben
- r,r€keÍr gaaIl voo! lreekendèIr
-11a publlearie staat dè inschrtJvtng va§rVoor ronde -3- geldr: wie he! eerst kont, he! eersr zeift.

+tgeflgt 1s slechts mogelljk ror het utrkofl€n van de laarsre"Bloody Mary" voor de rcadenische vaksntie. Daarna Ínoer rcenzelÍ voor ve{vanging zorger of de hetf t van deultgif levergoeding beralen.
lndie1r ter oplosBiog van sa$envalende lrdchrijvingen 1oa€nÍoodzakeltjk ls, z§1]en de be.rokkeneÍ van revore; op dehoogie worden gestefd van plaa!s en tljd van lotlng.
(Nog) niet $aar.iigen 60etefl btj tnschrtjving opgeven, rdie erzal schipperen, a1§ ?e ntet op t1-jd waardig mochten wofden.

-In !ri$cipe liggen de ,raijer6 en Lichtekooi i4 de Cenreentelijk:

Jachthaven i& L,]nner in ae ïa6te boxen 44 en 125 enr a1s ze e!
all.d drie zijn, een rril]ekeurige derde box en moet je ze híer ook

veer terugbreBgen. Je kunt íet de voÀgeíde enlof vori8e b€ílart§ij1g

een a.!de?e wi6sèl-p1aat6 afsprekeÀ. Geef àit doo? aatt mii oí i"!' de

yakantie àall d€ contactpersoón es geef ook doorr a1c Je aioor ()116!-

Bacht Le mer niet op tijd haalt' Iraar ie de loot achterlaat.

,{"tr.


