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VANDE
Van de voorzitter

REDAKT IE

Surfers en surfinnen! Bet eerste clubweekend zit er al weer
op. Bet wsaide lekker in Ouddorp, zodat iedereen stond te
popelen om de nieuwe clubplanken uitvoerig te testen.
‘a Zaterdags werd Cr flitsend gesurfd set bet standaardtuig,
en op zondag konden we zelfs de nieuwe Gaastra stormzeilen te
voorschijn helen. Wind genoeg this, set als resultoat: I gebroken

Beste surfers,

trapezeheak

+

11 hijgende Weth leden.

Dank year de overbluffende hoeveelheid hardstikke
poaitieve roactiec over de opetterende nieuwe cover.
Funnen, dat is waar Weth umax toegmat. In bet eorste

Ook de clubcompetitie is weer begonnen, mear de vrouwen—

weekend was bet al gelijk rank. ledereen is enthou—

van je beste kant zien!

siaot over do nieuwe aanwinsten. Details van de be—

Begenen die hopen dat Cr in en os Eindhoven binnenkort seer

commissie geeft flog geen sjoege. Worn op sannen, last je eens

vindingen vindt je in bet reisverslag.

surfwater kornt moeten helaas flog even geduld hebben. Bet bestuur

Zorg dat je er de volgende keer self bij bentl

heefl bij de Geseente Eindhoven gdnformeerd nsa, bet plan

Ret seizoen ie weer begonnen. Alhoewel

(?),

op de

Ekkerswijer (tussen Ron en Eindhoven) en kreeg te horen dat

dag van de opening niet is gesurfd (i)~ self s niet

wasrschijnlijk pea eind 1988 wordt begonnen met de inrichting

door 64n der be,*rnrslodefl. Is deze Weth traditie ml

van de recreatieplas. Tot die tijd ken dear niet gesurfd warden.

man bet afbrokicelen voor bet vijfde lustrus wordt

Bus voorlopig tot ziens aan de Karpendonkse Plas,

bereikt?
We bedtnken mile sobrijvers voor bet gebruik naken
van typemachines. Ret ken due tech en wij steflen
dat seer op prije.

Marc V.

Ran groet man anne plaatselijke correspondent in
Parijs. te vent n’est pas plus rapide. Onze ver—
taalasdeling sit a].veer tot over bun ann in bet
week. Waarschijnlijk zijn de eerste reultaten in
de volgende SWEI’ES te lezen.
Allo bezorgers en adverteerders bedankt voor jullie
mod ewerk ing.
Tot ziens bij een volgende activiteit,

de redactie
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Weekend Cuddorp 19—20 april

fbi

Vrijdag leek bet weer nergens op, bet was vrijwel windstil. Maar
op celetekst voorspelden ze voor zaterdag west 4 en 13 graden en
voor zondag zw 5 en IS graden. Doarom besioten we na enig overleg
C’
C’

via de telefoon toch op vrijdag avond te vertrekken. We vertrokken
om een uur of acht met 3 auto’s en elf man(Coen, Maarten, Marc V,
Into, Roel, Henry, Frank, Rein, Marc N., Frans IC, en 1k). 1k ging

o

—

t

•—

EQ

met Marc en Marc eerst boodschappen doen in winkelcentrum Woensel.
Wij waren dan ook verbaast ala eerste bij

‘boer” ICroon aan ce komen.

We hadden rustig gereden en bovendien waren we de anderen niet tegen

gekomen. Ze kwwnen er at snel aan, bet ene gezelschap bleek de plaatse—

ct

lijke snackbar al te hebben bezocht en de anderen hebben geloof 1k
een touristiache route genomen.

o—

ben we ‘s avonds gingen slapen bleken vooral Imco en Marc N. nog
boordevol energie ce zItten die ze gebruikten cm eens funk rotzooi
te trappen, tot ongenoegen van Frans die btijkbaar nag energie moest
op—doen (vroeg naar bed),
De voigende ochtend vers brood bij bet ontbijt dankzij Maarten en Frans.
Bet weer zag er redetijk uit dus na de koffie meteen surf en. De neeste
steamer en droogpak surfers (8 van de II, een nieuwe ziekte?) trokken

SI

bun pak..kem at binnen

aan.

Bij de Brouwersdam aangekomen bleek de wind op de Noordzee schuin

aanlandig te zijn. We zijn daar dan cok gaaan surfen, in een ondiepe
in—ham konden we mooi manouvres oefenen en op bet open water stonden
leuke golven. Bet was wisselvallig weer, maar meet ron dan regen,

1?

een graad of 8 en 4—5 beaufort.

jedereen,

Craag vii ik de training van de watersporters (4 this en Okawa)
op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur even onder jullie aandacht
brengen. Bet surfseizoen is alweer in voile gang getuige bet eerste
surfweekend in Ouddorp en de woensdagniddagactiviteiten (en aan—
staande surfweekeinden).
Een aantai Wethers heeft van de trainingsfaciliteiten gebruik ge—
maakt Cm de spiertjes emigzins in conditie te houden, en niet ron—
der resultaat: getraind is het langer uit te houden op de plank (ook
met trapeze) en je spieren herstellen sneiler na intensief surfen
(dus zondags kum je ook nog surfen na je zaterdags Mi windkracht zes
uitgeleefd te hebben). Maar er rUn nog meer redenen waarom je de
komende twee aaanden naar de surftraining kunt kornen:
— Kontakten met mede—Wethers. Je blijft op de hoogte van wat er in
de club gaande is, zoals by. de voetbalactiviteit, informatie m.b.t.
de surfweekeinden, etc. (dus niet alleen via dit geSWETIIS). Tevens
kun je zelf ook bet nodige inbrengen.
— Sport ter afvisseling van je studie is niet alleen gezond, bet is
tevens belangrijk voor een stukje ‘algernene yarning’ en een ‘even—
vichtig bestaan’ !?
— Wil de surf training blUven bestaan,
dan zal Cr de nodige beiang—
stelling moeten zijn (denk ook aan de op hand zijnde bezuinigingen
op de studentensport).
— Cezien de teleursteliende en nihile inbreng van de weibekende
doch grootsprekende vrouwencommissie (laatst flog gesignaleerd in de
AOR met enige valszingende vrouwlljke koorlederi), moet er op een an—
dere aanier enige aantrekkingskracht op vrouven uitgeoefend worden.l
Als er eventueel redenen en/of klachten rUn vaaroa je niet gnat
trainen (by. tjjdstip van de training of de opzet van de training)
laat dit dan weten, zodat daar rekening mee gehouden kan worden
(misschien gaat de training volgend jaar naar een ander t$jdstip en/of
een andere dag omdat maandag te vroeg in de week is). Suggesties zijn
welkom.
Tot ziens op de training!
qo~2o
V?AININ

‘a Avonds hebben we nassi met pindasaus gegeten. Na bet eten ging

~?
I:

een groep nog even naar bet dorp (ze waren at snel terug omdat alles
vroeg stoot) en de anderen bleven kaarten.
Zondag ochtend mieserde bet, naar bet waaide f link, We hebben toen
op de Grevelingen ges6rfd omdat de wind op zee afiandig was. Hen
heefc bijma de hele middag geregend en bet was koud (dus geen IS
graden), maar er stend wet weel wind (5—6 beaufort).
We hadden een mooie plek want je tot

ver in bet water Icon staan.

Cm half vijf toen bet net droog was werd de wind minder em bolioten
we op te stappen.

‘S

Avonds zijn we net zijn alien in Niddelbarnis

naar de chinees geweest. On elf uur kwamen we bij de loods aan waar
iedereen zo snel mogelijk zijn biesen pakte.
Een geslaagd maar fris weekend.
P.S. Rein bedankt voor bet zorgen voor een auto met trekhaak.
BAS

4

5

WETH—AGENDA

3—4

inei

Surfweekend.

Nededolingo

9—10 mci

Surfinstructie voor beginners.

14 mei

Cluboompetitie. Aanwezig zijn om 15.00 uur,
mtmrten on 15.30 uur.

17—18—19 mei

Pinkster murfweekend. Amngezien Beets is ver—
huisd, zoeken we nog namr een mndere stek.

21 mei

Teamwedstrijden. We varen in teams van vier
personen, dus voor eon beetje wedstrijd heb
je heel wmt mensen nodig. Kornt dus allen.

28 mel

Zeilliefhebbero,
Voor diegonen die graag een keer met eon oklktsje isillon
vaxon, in or do gelegonheid om met de Cudsekop to vanen.
Dit ckttoje dat ziob gebeel in originelo stat bevindt
wordt door vrijwilligers in do vast gehouden.voor hot
macn van trektochten.
Ben brochure met moor info ligt in bet Weth postvakjo
(sporthal) ter inzage.

NCRV- Holland Surf Cup
TV veralagen
DATUM
TYISTI?
13—5
17.45
17—6
17.45

Inhaal surfwedstrijd. Dit is een reserve—
wedstrijd en telt alleen mee ale er een
andere wedstrijd uitvalt. Gezien het aantal
gevaren wedstrijden vorig jaar zal er zeker
wel een uitvallen.

28 mel

Barhequc. (opgeven bij bas)

18—37 aug

ZOMERKAMP. (in de volgende sweths hierover
meer) &

Voor moor inlichtingen, annmeldon etc. bellen near Ruud of Baa.

LET OP

15—7

17.00

19—8
23—9

18.55
18.10

In do sportbal bangt ook flog eon overzicht van wan: doze
wedetrijden plaatc vindon.
Do lustrumcommissie heeft flog steedm die mooie lustroa—
posters te hoop. Alle belangstellende kunnen infornoren bij
Edith van Dijk.
Voor stukjes voor bet lustrunbookje moot je Hens Schopnan bellen.

I ~1 ~

~I1
Ill I!

Waterlijn van ANWB en KNNI.
Tot 1 november to bellon, met info over: wind, neerslag,
zichtverwachtingen en watertemperatuur.
Gebied boven Koordzee kanaal—Apeldoorn 070—264646
Gobied onder die lijn 06—91091020
fl noem de Wayler 290 (semi—conploet) moe in do periode van
28 juni tot 19 julii (drio weken).
Dnoo.
foot van de redactie: zie uitloon van plankon elders in. dit blad.
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Notulen van de Algemone Loden Vergadering van ESWV “WETII”.
Gehouden op 17—3—86 on 20.30 cur in bet sportcentrura van de ThE.
1. Opening van de vergadering.
Aanwozig zijn 26 leden. Een lid heeft ienand gersachtigd.
2. Notuien ALV d.d. 21—10—85.
Er
wordt
opgemerkt dat
bet
voorstel
m.b.t.
de
kilonetervergoeding niet is aangenomen, maar dat er eerst Sen
proef wordt gehouden.
De notuien worden, na te zijn gewijzigd, goedgekeurd.
3. Versiag bestuursaktiviteiten.
—Met verslag van de voorzitter en de secretaris was te lezen
in de vorige SWETUS, nr. 1, jaargaog 4.
—Met versiag van de aktiviteitencoomiissaris was erg kort vanwege
bet feit dat er tussen de vorige en deze ALV geen aktiviteiten
waren.
4. Financieei versing.
—Naar aanleiding van bet versing van de penningmeester, zie
hiervoor ook de uitnodiging van deze ALV, waren Cr geen vragen.
—Dc kascontrolecommissie beef t de boeken in orde bevonden. Zij
merkte op dat bet aanbeveiing verdient de 7—shirts niet rond te
laten slingeren, maar een goede administratie cc voeren, opdat Cr
geen I—shirts “kwijtraken”.
5. Versiag cosinissies.
—Dc woensdagmiddagcosaissie beef t geen versing ,omdat er sinds de
vorige ALV geen activiteiten hobben piaatsgevonden.
—Do
ioodscommissie
wachc
met alie activiteiten
tot
de
eerstkoeende woensdagmiddag (19/3/86).
—Dc
woensdagmiddagcommissie gaf een opsomning van
de
te
verwachten activiteiten. Bovendien deeed zij ccii oproep San de
loden on anecdotes over de vereniging, vooral cit de beginjaren,
bij hen in te leveren i.v.m. Ccii speciaal iustrumbiad.
Ook werd de iustrumposter onthuld.
Vervolgens bedankte de voorzitter Willem—Jan en tiichiei voor bun
activitetten in de kascomaissie.
—pauze—
6. Bescuurswisseling.
Coca en noel hebben te kennen gegeven bet
veriaten.
Ais nieuw bestuur worden gekozen
—voorzitter
:Marc Vos
—secretaris
:Marc Nederkoorn
—pennungmeester
:Imco Goudswaard
—coramissaris
:Ruud Erckens
—conmissaris
:Bas Tinner

.8

bestuur

to

wilien

7. Wvttk
—Willen—Jan aorkt op dat fit do begroting eon bedrag van ft.
972,65 niet nader benoend is.
llij vraagt zich af of do
contributie verlaagd kim worden.
Daar deze post bedoeld is voor do aansrhaf van nieuw materiaal
wordt bet volgende vourgesteld: Met bedrag vat, fI. 972,65 wordt
gesplitst in El. 400,— binnenkort oft te geven nan oen klein
zeit, ft.
200,— voor onvoorziene citgaven, en ft. 372,65 is to
bestoden aan aateriaal later in bet jaar.
Dit voorstoi wordt met ruime meerderheid aangenomen. (Met de
eerste klap van de hamer door do nieuwbakken voorzitter).
Verder wordt opgemerkt dat degenen die d.m.v. werkacties geld
hebben ingozametd daarvan ook een klein zeit zullon aanschaffen.
—Rob de Groor vraagt waarom Cr geen werkacties op de begroting
gtaan. A: Dit koat omdat deze acties niet ver van tevoren gepland
konnun worden.
—Edith zal informeren of bet mogeiijk is on goedkoper aan
stickers to komen.
—Hot is mogelijk on stickers via do Burroughs te ontwerpen.
—N.b.c. de begroting aerkt de penningmeester op dat de post
afschrijvingen is vervangen door de post reserves. Ce vergadering
wenst eon duidelijker beleid m.b,t. de financien en do aanschaf
van oateriaal.
Na stemming vordt de begroting goedgekeurd.
—Maarten merkt op dat de planken niet allemaat op de trailer
kunnen. Hij vraagt tevons waarom niot elke conmissie een post op
de begroting heeft. A: Dc uitgaven van de commissies zijn in do
overige posten verwerkt.
—Met bestuur stelt voor on goon onderscheid seer te maken tussen
gewone loden die wei en gewone loden die geen gebruik maken van
clubmateriaal m.b.t. de contributie. Beiden betalen dan El. 65,——.
Dit voorstel wordt aangonomen.
—Hot bescuur stelt voor os buitengewone loden die, volgens de
statuten, geen gebruik mogen maken van clubnateriaal een lagere
contributie to borokenen, to weten fl. 40,—— i.p.v. fi. 65,——.
Dit voorstel wordt aangenomen.
8. Rondvraag.
—Rob
Koli vraagt wanneor er gepraat gaat worden over
de
kilometervergoeding. A: Hierover wordt set de chauffeurs voor bet
eerste weekend overlegd. Tevens vroog hij zich af of or eon
tveede trailer nodig is gezien bet grote aantal planken dat op
veekonds aeogaat.
A: Voortopig moeten de extra planken op de
autos worden vervoerd,
—Rob do Groot vraagt hoe bet staat met de inventarislijst. A: Die
is or at.
—Hij vraagt ook of or niet jaaarlijks een bedrag kan worden
gorosorveerd voor hot tustrum. Dit wordt niet noodzakeiijk geachc
door bet bestuur,
—Ed wenst do vereniging veel succes en nieuwe ieden toe.
—Rein vraagt waarom do vrouwencommissie geen versiag deed. Ruud
antwoordt
dat or in do winter geen
activiteiten
werden
ondornomon. (“Je riot niet vat je in huis haatt”)
—Wiilon—Jan vraagt wie or in de nicuwe kasco,maissie komen.
Do
kascommissie wordt gevormd door Rod en Wiltem—Jan.

Sluicing on 23.26 cur
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to houden. zelf kwanon we niet moor aan aanvallen toe,het was verdodigen

Do WE’ll! All Stars ann do~1—

geblazon. Geholpen door paal,lat en uitstokend kooporswork van Itoel slaag—
den we em

do 5—2 stand tot ann hot oindo vast to houden. Ale boloning

Do compotitie in hot dor& trimester sit er al veer op. Vanwego ie vole

had Edith voor ons eon hoerlijko kook gebakicen die wo net z’n allen na

vrije dagen dussen pasen en do zomervakantie was do competitie ingekort

afloop in do kantine oppeuzolden.

tot slechts drie speeldagon. Dat betokonde voor mij,als captain,technisch—
diroctour,veldtrainor en niot to vorgoton conditiotrainor eon zoer zwaro

De dordo en laatsto wodstrijd spoeldon we wdcr tegen Demos (hoe dat kan

klus on do jongons good gomotiveerd to krijgon. Hot zo’n korte compotitie

is to moeilijk om hior uit to log~en). Was de voorberoidingstijd voor do

is dat vooral voor do eorste wodstrijd erG bolan rtj’:randaar dat ik zo

twuedo wodstrijd nog kort to noornen,bij do derde wedstrijd was or al hele—

al ruim eon uur voor do aanvang van do wedstrijd bij olkaar hot komen.

maal goon epmake moor van çdn voorberoidingstijd. We mooston direct na

In eorste instantie word rnij dat kwalijk genomon on gedroog do groop zich

aankomst In do hal aan do bak. Dat kon natuurlijk niet good gaan. Thi indor—

zoer vijandiG togonovor nij. l4aar door ale eon volloerd spyonoloog open

daad,wo speolden paniekerig en liepen onze togenstander aohtomna in plaats

to staan voor do problemon die ten ~rondsag la~;en aen he! vijandigo go—

van nil onsEet veel pijn en noeite wiston we vlak voor à’~ust eon 1—0

drag jogons mij,wist La al ~mel ‘net vsrtrouwen van do groep to winnen.

achterstand nog on to zetten in eon 1—1 stand,maar na rust’ stonden we a).

Zodat eon nur later,vlak voer do aanvang van do wodstrijd,een good 5emo—

snol weer aebtor met 2—1. Godurendo de rostsrondo tijd in do twoede helft

tivoort team,waarbinnon eon onwijze togetherness heerste,de hal betrad.

dedon we

Ille vaste spolers waren aanwezig bohalve Coon die zich op dat moment or—

do scheidsIachtor aan toe. Pat werkto eohtor averechts

g’ens togoed deed aai~ griekse culinairo hoogstandjos. Ondor do aanwozige

bal van eon Demos—speler binnon do cirkel werd;tot onse grote woode,niet

spelers beyond zich onze niouusto aanwinst,Senri Duysters,dio wij na

bestraft. Vlak voor tijc tikto Enud,na sen fantastisoh opgezetto aanval

allos on do nederlaag to ontlopen,tot hot intimideron van
want eon hands—

onderhandolingen net 7ayado on hot be talon van eon hoge transferson in onze

sa,mn net Henri,de bal alsno’n langs de keeper. !aar even s±btiel als hij

geloderon hebbon 1omn~n opneson. ~ do Groot speoldo ,tussen twoe (),voor—

do bal langs do keopor tikto, tikte do paal do bal woor tonig waardoor onzo

lopig zijn laatsto wodstrijd ondat wij ‘non hebben moeten uitlonon ann eon

oorsto noderlang in daze cot~petitio e~n felt was. Net als In hot vorigo tn—

franse topclub zodat we do transforsom van Eonri konden botalen (golukkig

nester verspeeldon we ook nu in do laatsto wodstrijd do oorste plaats in

gebeurdo dit alles nog net voor do devaluatio van do franse franc).

do eind:lasssring.

Do wedstrijd vorliop voor ons voortvarond. Dankzij êo

~.‘o nisson dus flog ds ‘finishin~ touch~. flaar dio sullen we ons ongstwijfeld

straffo mandekking

die wij toepastori icon Domos (onse tegonstandor) zioh goon ochte hansen

hot vol~end jaar noester xnakon,zodat we cn~ oerste tao:pioenschap dan Inrnnen~

cre~ron terwijl wij neerdero malen govaarlijk voor hot dool versohenen.

begrooton. Pert

Dit spolbeeld bloef no do v~lle de~tig minuton en die Denos—jongons moohton

niot onvordionstolijk hebben gedaan met 15 punten nit 17 wedstrijden (allo

den ook van goluk sprokon dat hun nedorlaag beperkt bloof tot 4—2.

15 uit do laatste 10 v~sdr*jden) on eon doelsaldo van +9 (42 voor,33 togon)

dikond op bet argeloren ,aar hijkt nijdat wo

Do twoedo wedstrijd vorliep hool wat mocilijkor. Dit lag voornanelij~ nan
moo

do to korte voorbereidingstijd. Paz twintig ninuton voor aanvang van do
wedstrijd was iedereon aanwozig en dat is sells voor mij to woiniJ on do
ploeg op~imaal to mo~iveren. Dii rust bosaton we dan ook slochts eon na—
gero 3—2 voorsprong,dio we an do tweede helft angstvallig probeerden vast

12
13

SURPEN

IN HEW BUITENLMND

(dool

2)
I~W,LECh

—

DITLEEN VAN SUREPLANKEN

COST(a ERPYP oftewol

—

PL~NEREN IN JE Zl’JEMBROEF(

Onder uitleen wordt verstasa do gebruikmaking van clubmateriaal buiten
de Karpendonkse pins of hot ciubterrein met toestemming van het bestuur,
bedoeld in art. 2.6. van hot HE. Gebruik tijdens olubactiviteiten is
bier van uitgesloten.
Voor 65—gulden—leden,waarvan

het bestuur verwacht dat zij bet materiaal

op een £atsoenlijke manier behandelen (dit kenbaar gemaakt door een aste
risk achter de naam op do iedenhijat),bestaat de mogeiijkheid om man—
maal Mn surfpiank te lenen. Kiervoor moot eon borg van £100,— betaaid
--warden ann de betreffende uitleencomnissaris. Hot is echter ook.raogelijk

—on-~ermm,ent -borc aohto-r---te la-ten bij do pozmingmeerterin de von van
eon volledig (op do naam van t.S.W.V. WETU) ingevulde cheque.
Uitgeleend worden: do flopper S4,de twee Brownings,de zelfbouwplank,de
Hifly 355 en do Wayler. Do Wind~lidors en de trailer worden niet uitge—
bend.
Dii uitleen verdienen korte periodes do voorkeur. Voor ~itleenperiodoo
langer dan twue weken,dient gepoogdto worden alle loden op do hoogte te
stellen,bijv. d.n.v. eon beriohtje in “Sweths”. Eij meerdere aanvragen
tegeiijkertijd gelden do volgende voorrangsregels,(in doze vclgorde)~

—

—

olubactiviteiten hebben altijd voorrang

—

kortere uitleentijd heeft voorrang

—

bij gelijke uitleentijd heeft do eerst aanganelde voorrang

Wie oen plank wil lenen moet contact opnenen net Mn van de uitloer~on—

~‘-missaris5en:
—

Dan Tinmer,Schweizerlaan 13,tel 117582.

—

Cees de Lange,Willemstraat 97,tel 523767.

Deze personen 000rdineren do uitbeen,nemen evt. de borg nan en delen de
loodssleutel nit, Voor hot vertrek dient hot materiaal gecontroleerd to
worden. Gebreken nooten voor vertrek gemeld worden. Schade die tijdens
de uitleenperiode ontstaat moot uiteraard ook geneld worden. Hot bestuer
kan besluiten doze schade op de loner te verhaben.

Het bestuur
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In do namer is do Costa ~rava Nedonlonds
on strand biodt dit eldorado
oaar
naast
eon
u~tgaans1oven tot
diop
in
do
nacht en oak WINO.
Via do sneiweg nj jo no naar Spanjo - Ret
is
wet avon doorkarnen
•
maar do
moe~to
waard .
In do nomor van ~a4 bob ik
spa
c iaal voon L-Jothnows •
eon onderrook godaan
naar do ‘TicoiSte p1 okken ann do Costa Enava.
Even
ne do Spaans—Fransm grons
komen
we
al in Figuer-as,wat eon noon cool olaat-’
sje is. We veniaton bier do snob-Jog on
gaan
naan Roan, ~osas 1 iqt crc mmci ann do baa’ i
var,
Rr~aae,ce
stad rolE net
or
cruk
on
vorv~tt ~d
uit,angetw~ ;isii “sroorraakt door
hot massatocu--jarne .‘Jsn Roman
i Jdon we naar
(ampurta—Erava, Iwaar
wa eon rat-htjo
doorhr’engen on camping
m.gLina . Do camp inc 1 igt
wol erg mcci ann hat &ator
maar 15 negal
pnij :tg
on in oleont oereiltbaar vanaf
hot
do?’p an do weg. Do v-nlgende dog trewken we
verdon en komen ~n Escai-s,Omne pleats
ltgt
in
con
soort baaitje ,weardoor Jo or
als
windzurfnr to weinic wind he’ot.Het plaatsjo
zelf
riot or wel looker Llit dan Rosas,hot
is
oak not markt als Wi~ or doorheon
nj—
don.
Oak Punta Crc-san ns eon
bozionspJaan’
dichaid,ma-ar
holaas
ligt do camping
niot
pan h-at water.
Ondertussen warden we
eat
ongeduldig
on vragon one a# of anne normon
(camping
can hot water met
zwambad
nabij
dcrp)
niot to haag nijn .
In Estartit
is
hot
ochter
BINOO
Look dorp,groot
zand—
strand,haventJo
met uitzicht op
do
Islas
Medas.De camping voldoot aan onzo normen en
hooft wan’no douches, zwembad on restaurant Minstons
twee koar’ per week wordt en op do
camping
eon gezelligo avond
georganiseord
torwiji
on oak in hot dorp
loulco
tontjos
zijn,
en
niet alloon discos.Bij anne aan—
komot waait hot windkracht 5,dus motoen
op
do plank.Heenli~kplanoron in Jo zwembrootd
Met
do allrcundplank naar do Islas
riodas,
alwaar
do
lowe
jachtjss en
do
diepzoo
duikers
to vindon zijn.I-4et water
is
bier
oak
erg holder, Van do -+3 wokon hooft
hot
hier zo’n 10 dagon windkracht 4/5 gewaaid
genoog
om
eon
heerlijko
vakantio
te
garandoron.
Natuunl iJk hebbon me oak nag enkele
andor
plaatsen
hokeken.
maar bij plaatsen nods
CallolaLlarot do Mar en Playa de Pro
viol
vooral op dat bier nag moor dan in Estartit
bet
massatourinmo hoorst.
flovondion waait
hot
naarrrjato men zuidenlijkor gaat
cinder

Zon

P fl~ ccc,
CV
WAT
t~ OP TflCt KO~4T

a
s_

.,
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/~\

hard.
Speciale
vermelding
verdient
restaurant/dancing
Sancho,waar onder
is:—
ding van 2 voordansars coor
jedareen
de

Eon waarhoidsgotrouwo torugblik op do boginperiodo van WETH.

vogeitjesdar.s en 7 ge1ifl~soortige dansen
gedaan wordt .
Do consumpt jes (cerveza, to
quiila,toqu:fla-sunnise>
koston
hier,not
zoais over~I in Estartit,naar do heift van
wat
ze in O~i1e1a Hzsten,:jaar
do
hetzeifde ::‘n zoa!s in hofland.

Lotgovallon van eon oprichtor.
Vorvolgvorhaal in eon aantol dolon.
Dool 2

priJzen

Korto inhoud van deol 1: Dcc ‘81. (‘I. krijgt brief over out. op to richten
murfclub. Gaat naar sporthal, moor is do onigo. moot hot dus self opknap—
pen. Plaatst oproop voor vergadoring op 28 jon 1982.

HASTh LA ‘/19Th,
SURF kING

-

En, indordamd, door die oproop in do TH—borichton was or op 28 jon 1982

Wisten jullie
—

eon gi-oto opkomst in do sporthal.

dat er tegenwoordig goon vrouwon moor naar do training van moan—

dagavond komon omdat Rob IColl daar altijd met naakt bovenlijf rond.

Willam—Jan W, teas do L., Paul do R., Ignaaa

dat do vrouwoncomisissio hooft geprobeord hun zingende meisjos,

hij of’ zij vorwachtte van do op to richton surrclub. Cozien hot onthou—

mijn advios: volgendo keor nog moor drank on overtuigingskracht

miamo, grooide bij mij al anal hot idea dat hot wol snor sat met dio

(eventuool kan mijn hulp ingoroepen wordon)!

surrolub,

dat in Ouddorp eon zostal Wothors uit do kroeg goweerd zijn, no

dora zoo oogolijko activitoiton van eon ourfclub gaon vorzinnon.

hobbon. Bose tongon boworon dat Rein met zijn stoppolbaard on on—

1k sat in do lo groop on vorg~derdo samon not Coos, Lodger on wil

vorzorgde uitorlijk vorantwoordolijk is, doordat hij als oerste do

low—Dan dna koor. We bosloten op 4 aaart woor oon openbaro bijoon—

on dus ioderoon gewoigerd word. Rool uitto

komot uit to schrijven, waarop do twoo groopon vorslag zoudon doon,

sUn vorontwaardiging ongopast door eon viaggostok met vlag ondor

on andoro zakon aon do ordo kondon komon. Aldus gomohioddo.

eon auto to vorstoppon.

Op 11 moart, in omn ori~ntorond gomprok met hr. J.v.d. Bosch, hoofd

dat Roel en Coon bijna ruzio kregon op do torugrois van Ouddorp

LV&S, wordon eniqo zakon vastgesteld:

naar Eindhovem, omdat Coon Roel verweet dat hij in zijn moogonomon

—

Donald Duck had zitten krasson en Rool do door hem achterovor—

—

good toozicht, Zij is vorantwoordolijk voor hot bohoor van hot torroin.

dat Henry en Frank stiekem bosloten hebben eon spoodblufpokor—

curses to volgen.
dat Rein holemsal miot met do aanhanger wag rijdon, boron van

LID

—

RODDEIAAR

‘?

aanboop tor boschik—

blijvon. Do veronging moot voor ondorhoud on roparatio zorgon.
—

godaan~ Rae zit dat mu etgonlijk

Do surfpbankon van do Th wardon in hot begin mb

king goateld, blob mooton so voor do cur500 in moi on juni boochikbaar

hot beotnur, on dit toch in bet weekend van 19&20 april heoft
-

Hot terrain aan do Karpendonkso Pbs, gohijurd door do THE, wordt aan

do aurfcbub tot boschikking goatold, mits do voroniging zorgt voor

pdrukto Susko en Wisko niet buster intoressant vond.
—

Op diozelfdo bijoonkomst nog wordon groopen gmaaakt; ~Sn

zoo zich bozig goan houdon met zakon oangaondo do oprichting, do an—

do dag ervoor voor minstems do helft van do omzot gozorgd to

—

Rob do 6., Rob K,,

lodor etoldo zichzolf voor, vortoldo wanrom io woo gokomon on wet

3/4—moi moe to gaan, hetgeen ochtor mislukt is. Jaimser jongons,

kroog wilde botredon

S.,

on, ols ik mijn porsoon ook moerokon Plaortontt.. In totool 11 personon.

ondor invloed van drank vorkerend, to bewogon hot suriwookond van

—

groot zeUs, dat we van hot vorga—

soordon voor do oprichting van oon surfclub, waron bokondo namon als

loopt!
—

zó

derzaaltjo naar do leraronkamor moosten uiti.iijken. Under dezo gointoros—

Do club moot zorgon voor eon goodo opborging van do plonkon in do

bode.
—

In do loads mogon goon eigon pbonken van laden gostald wordon.

—

Loden moeton eon sportkaart hobbon. boor HBD—ors on NLO—mrs dos

(nog) goon pleats.
—

Zou do voreniging flink qrooion dan ken eon grotora pbs gmhuurd wordon.

16
17

f

—

Do startsubsidim is

—

Do voroniging is uerandwoordolijk voar hot materiaal on dient dus

100,—

gohouden, bezocht door 26 menson, weerop men al lid kan worden. Als

zoif do vorontwoordelijkhoid over

‘het surfnivo on do vaardigheid” van

do loden to nomon. Zonodig dient zij op dit nivo to ad.oceteron en/of
zorgon dat hot five beraikt wardt door a.s. loden eon cursus to laten
volgen.
—

vorenigingsoiddeg wordt do woonodagoiddog gekozen. Nag moor naeon kaoen
ten tafol: Su(r)ffordjeo, Neptunus en zowoar voor do oersto keor do nasm
Weth, als ofkorting van windaurrclub eindhovense TH.
op 4 mei wardt gekozen voor do ness E.S.W.IJ. “WETH”.
In september zijn or zeven commisios (surfweekonde, Th—ect, wodottijden,

Do voreniging in sp~ mag van do aanhangwagen eon surf trailer gaan maken.

woenadog,oetoniaal en beaten), is or eon eurrtreiler met eon oooi
neambord WETH EINDH0UEN en lopen do loden in bordeaux rode sweaters rond.

Op

H

eoart is or oak eon vergadoring waarap hot boatuur in opd

wordt vaetgostold:

surfkampioonschappen, op 21—22 sopt ‘52 to Nijmegen (Linden). Moor

vaorzitter

Willom Dan Withagon

(electra)

penniggmeester

Ludgor v. Vilsteren

(bdk)

secrotaris

Plaarten Luykx

(natk)

mat, coma

Zephyr Droog

(bdk)

comm.bijz.act.

Wim van Rootselear

(wtb)

—

epartkaart,

—

botalon contributie,

—

zorgvuldig met eeteriaal omepringen.

En zo draait do veroniging verder.

Do contributie wordt

f

actief opstellin binnen dO voreniging,

60,.. en

f

Do dat allesael hier op te

schrijven zau to ver uoeron. Do vraog is:

surforvaring tar booordeling van hot boatuur,
—

dan 4D deelnomers zijn er on Weth is niet eons ,n—succesval. Hot is eon
gezellig (kampvuur) on gaed toornooi (verelag met fota’s bij ML.).

Teveno wordt or dear boslaton dat do aan de loden to etellen eisen zijn:
—

Kortom, we zijn go ted voar deeln000 san do Nederlendso Studenton Wind—

Wet is or nu echteraf (1956) to zeggen over allos vat in vooegere
vergadeningen is ~osproken en in Woth is gebourd?
Nu, dat by. heel wat van do ectivitoiten waar over gebrainstored word,
nu ml heol wet zijn geroalisoord. Zo noes ik

40,— voor loden die niet van hot eaton—

—

het roeliseren van eon conditietraining in do winter

—

veal weokenden

—

doon von zelfbouw

—

organiseren van andeniinge wedstrijdon

Op 24 maart wordt dan eindelijk do E.5.W.V. opgericht, en wordt hot bestuur

—

eigon trailer & bode

gekazon. Alleon eon naao moet nog warden vorzannOn.

—

clubkrantje

—

etc.

sal gebruik oaken. Hot veronigingsjaar loopt van ‘I eaart tot I eaert. Do
Oprichtingsdetum wordt vastgestold op 24 moart, 1982.

Do eecrotaris heeft

hot even druk, Tientallon brioven uliegen do dour uit

(

ESWU is DPGERICHD

ovenals enquoteformulieron, bniouon voor do loden en notulen.
Na 24 meant ken or al gelijk gesurfd worden. Do sleutol kunnen do ‘loden

Netuurlijk is ohms wat in WETF4 gebourd is, tevoel Os hior op to schnijven.
Dat kon en aol ik aak nthet doen. Hot bovenstasidsheb ik elleen geschreven

bij do portion knijgen. Hot bestuur heoft eon bohoorssystoem ontwikkeld

cadet ik vol eons hoor, van ‘jonge’ loden, hoe ging dst nau met die

dat borokend is op men grota toeuloed van surfore. Zo’n grote vaart

oprichting?, wanner is Weth eigenlijk opgericht? en door vie? en wet

blijkt hot echtor niet to iopon.

dedon jullie zeal in het begin?

Druk worden or nsoen verzonnen, maar op 19 april zijn we nag niet
uerder dan Typhoon, Scirocco, Gyblia en Splash.

Vendoar dit stuk, misechien vol wet

Uver veel ~bourtenisaon in Weth zijn wool

aoppigor verhalen to echrijven. 1k mop dan aok iedereen op die nag

Hot eerste weekend wordb vastgeateld op 8—9 mei, later verzet near
11—12 juni (Enkhuizonl. Op 15—16 aoi gaan we near do NUK in Nilmegon,
waar eon hot zeilen ook die v. R. see doet.
Ondortussen workt Coma hard aen hot ontwerp van do

droge goschiedschfljving.

eon waar gebeurde story of belevenie weet, doze op papier to zetton en
of in Swothe of man d4iustrumcomm. te gevon.
1k wona Weth nog eon long leven toe ala veronigino, en woes hot huidige

statuton, die op

5 april ml doels besproken worden. Op 21 april wordt eon lodenvergadering

bestuur en loden dan ook eon goed lustrumjaar en surfseizaen toe. Met
z’n allen kunnon we or wet van moken en veel plezisnige weekends, zoeer—
kampon en activiteiten beloven.
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Meerten Luykx.

LEDENLIJST EINDH0Vt4SE STUDENTEN WINDSLJRP VERENLCLNG OP 22 APR 1986
vraag_aanbod_Vraa~_aaflJOd_vraa6_aaflUDd_Vraaab0d_vraa&1~& a

Mass
Jeroen Bookelmarni

Tom v/d Boomea
iCerkstraat 18
Robbert
Deursen Heezerweg
Edith vanvanDiJk
H. Geesest.25662 f

5671 C? Macnan 040—831285
LIlY
04902—13785
5611 HR SHY
455339

*

Gevraa~d: Skippy—ballen te gebruiken ais boeiefl tijdens de woensdagrc H —

Zephyr Droog
Henri
Duysters
Road Erekens

Yredelaan 40
Distelstr.
Belflnjstr. 276

1251 GJ laren
5643
liv EIIV
5653 GB
EHV

02153—11977
115854
524842

don.

Sastellaan 36

5691 HE Son

04990—73228

a

Cock de Groat
Rob de Groat
Reel Hoff

Baechdijk 343
Boachdijk 337
Severeind 5

5621 lA SHY
5621 .3k LilT
5502 P14 Veidhoven

Theo Ruin08.
Frans ICoene
Rob IColl.
Coen Konings
Paul Thopsan
Cees de Lange

Jer. Bosehln. 231
Zecloterser. $6
Tongelreseatr. 40
Aileron. 147
Sikendreef 15
Wiilencr. 97

5642
5652
5611
5655
6081
5616

Haarten 1~flz
Ed Roaches
mm Nareau

Gestetsestr. 156
Catharjnastr. 48
Besterdplejn 3

5615 LX HEY
5611 JD SHY
5014 UN Tilburg

520821
43705$

Hare Nederkoarn
Racul van Noorden
Leon Peters
ArJen Past
Bert Jan Post
~ utter

Verwerstr. 139 T
Wilgenharst 55
•
Sibejtuslaan 15
St. Trudopleim 10
£Outenalaan 24—8
Con Coenderalasu 13

5612
2742
5654
5616
5615
5623

452932 C
01828—19130
528486
520795
111851 *
45474~ *

Win van Rootselsar
Haag Rooynana
Thija Roland

Steenbeek 96
Tb a Kewpimlaan 82
BOutenslan 24

3861 U I~kerk 03494—53594
5643 NY SHy
115829
5615 CX SET
111851

Hans
Frans Schepsan
Schoren

Reezerweg
122
5614
EBV
St. Phiiamemastr.13
5622 NH
CC LIlY

124307
442173

1.aoa Spreakels
Albertus v. Stroe
Baa Timmer
Baja Tournay

Wilgenroosstr. 6
Sibeliusisan 53
Schweitgerlaan 13
Dc Eorchgravest 55

5644
5654
5644
5503

CII
CZ
DX
SC

SHY
SHY
SHY
Teldhoven

120341
518372
117582
537202

Lodger v. Vilsteren
Leon Vinken
Gert 1lisser
Hare Vos
Rein de Tries
Nichiel van Wijek
Willen Jan Withagem
Sandra Zuidena

Aalsterweg 132e
Sibeliucjaan 51
Ptsanostr. 398
Jan Steenjaan 15
Kauritsstr. $
Heydealveg 4
Laarstr.15
Aalsterweg 132e

5615
5654
5623
5591
5616
5616
5582
5612

C.?
CZ
CL
AR
Ak
ST
HI.
CJ

SHY
118101
SHY
527359
SHY
432529
Heeze
04907—1537
SHY
435988
SHY
520394
Waalre 04904—16928
SHY
118101

dagcornpetitie. Je ~:nn niet tot je 80—ste blijVen rondhuppen
‘ eons
oed rend
op zo’n ding,inieveren dun die ballen. Kijk
in de faniiie,misschien wil je kieine neefje of niohtje wel

~

eé4n of baa,, Skippy—bai ruilen tegen een paar van die fantas—
tisch nooie WETH—stickers (nfl kinderhand is gauw gevuid),of
misschien is een WETH T—shirt met Cikse korting ~ei een aardig
ruilobject.
Aangeboden; Heeft je kieine neefje of nichtje geen Skippy—bal naar vii
hij of

au

vol een to gek WETH T—shirt dan kan dat natuurljik

ook,voor slechts 112,50 zijn in dJn klap alle vriendjes en
vriendinnetjes jaloers (en wij zijn van die kleine maatjes af).
Aangeboden: Mu je tech bij je fanulie 0P bezoek bent lam ~e aeteen vragen.
of ze misschien een THULE inperiaal (allesdrager) voor auto’s
met eon regen~oot i.z.g.st. wulien kopen,zelf nag je hem na
tuurlijk oak kopen. Voor nag geen zestig piek,f59,95 am pre—
cues te zijn,is hij
Voor reakties op bovenstaande advertenties guarne contact
opnemen met hmco,tel 04990—75228.

Inschrljvlng
pvl.llme work Voor

STUDENTEN
Karl. of Irge lljd

stichting BWS
studenten.uitzendbu,eau
J.F.Kennedylaan3
ElndJwNcn
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Ad rca
Verwerstraat Hi

Paste. ,Plaats
5612 58 5EV

AS
EN
TIC
CD
LA
CC

EC
DD
CZ
CZ
CX
1,?

HEY
SliT
KEY
SHY
Haelen
HEY

Tel.
439934

wag ceo plank meenemen nader bepaalde voorwaarden
sag met de aanhanger rijdea

a

439531
454479
535417

$17056
511426
126232
520671
04759—3909
523767

EBV
Waddinzveeri
Shy
SHY
SHY
SHY

~

C
*

a
*
*
*

* +
C
C

C

•
C

*
* +

C
*
C +
C

