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Cracks, Fans on Fanaton,
Eerstejaara, niouwe loden, veer

3.

ligt eon SWETHS exesplaar.

N

Wij bobbon do laatste tijd nogal last van ioaand die constant

do dowinderigste
juli—maand
Hot ons
zou flu
in on—
ie—
a gotwijfeld
zo ongeveer
koudste mei—maand
van allertijden.
deze eeuw yacht
dor geval niet onwelkom zijn ma do taxaelijk matige windoonditios tijdens

coamontaas door do toksten been tnt. KiJ noost zich do Eoddelaar.

do weekends in hot voorseizoen. Alloen het weekend naar do Grovelingen

Diogono die eon oplossing voor dit ouvel woet, krijgt eon gratis

was vat dat botreft eon uitzondering daarop. Ook do NSIC bogon met een

(van Juflie zokor ? ha ha)
Sohrijf of nog botor typo Jo ouggostios, strategio~n etc. op papier

stevige brios, maar doze zwakte in do loop van hot weekend holaas at.

on d.poneor zo in ama (WE’rE) postvak in do sporthal.
Beote socrotsris, do copy sluitingsdatun is op 31 augustus 1987.
Us Jo dat even organs opschrijft kun

30

do lodonlijat volgendo koor

missohien op tiJd irUoveren. Eo Oh fund, ala je nu do tokoten die aan
Jou broin ontspruiton voortaan golijk op papier ~ hobben vij goon
Inst van do Roddolaar die ovoral zijn comnontaas op lovorL. Zelfo do
redactie vorgoot vol eons vat. Mass die woet tonminste gooio omoezon
to versinnon. (do baste stuurlui zitten in do redactio)
In doze SVETBS koat do 718K aan do ofle, hot lustrt,m in oem notodop,
vordor eon special van ouzo spooialo voralaggevor nit ItalU. Eon
interview met Stephan v/d Berg hot lijkt de Surf Magazine vol
Inliobtingen over hot zomerkasip on Weth lico die do eindjoe man
olkaar goat knopen,
isr

Desondanks was hot, naar mijn mening, sen goslaagd evenomont dat val—
gend jaar absoluut opniouw moot warden georganiseerd. Hot do ervaring
van dit jaar nag dat mist at to vest moeite moor kosten.
Voorlopig gaasl we cent maar eons vakantie vieren. Hind augustus hoop
ik jullio dan allemaal veer tdrug to zion op hot zomorkasip (15—8/29—8)
dat vanwogo do goode orvaringen van bet vorig jaar opniouw aan hot
Tioukemeer sal plaatsvinden. Na~uur1ijk zijn vrionden, vriendinnen en
one gloedniouwe ore—lid (Stephan van den Berg) daar oak van harts vol.
kom. us extraatje brengon we tijdens hot zomorkamp mogolijk eon be—
zoek aan Gaastra Sails in Snook. Op hot moment dat ik dit stukjo
schrijf is daar ochter nog niets dofinitiets over bokend. Wannoor Jo
van plan bent am hot zomorkaiap in #riesland to bezoekon goof dit dan
vol tijdig door. Yordorop in dime SWETHS vindt Jo meor informatie over
hot zomerkamp.

on

Niouwo rodactiotodon (VIM)
.Aangozion Rool man hot eind van dit jaar afstudoert on Frans als
allos moos it woor naar hot buitonland gmat, komon or tweo
plaatson in do rodactie vri~ (october/novonbor).
Eoniodor dio not weinig moeito tech bolanqrijk wit zijn voor do
vereniging kan contact opnonon not do rodactio. Ala ~o oorst wilt
zion wat hot rodactio work inhoudt kim jo eon koor vrijblijvond
komon kijkon (mooworken).
Om do objoctivitoit to waarboz-qon sluiton we bostuursloden uit
van sollicitatio.
In hot kader van hot streven naar opbouw van Sen ovonwichtiger
porsonoolsbestand wordon vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd to
sollicitoren.
(Stookpenningen van harto aanbovolon)
Rod

Hoff (535417), Frans Schoron (442173).

2

Hot is do bedooling dat we in do nabijo tookomot veer eon (rain of moor)
nato doordowoekso activiteit opstarton, zaals vrooger do woensda~id
dag competitio. Wolko vorm doze activitoit krijgt is nag niet bokend.
We wilten bier graag eerst jullio mening over boron. Yandaar dat we
bij doze SWETHS eon enqdtteiormuiior hobbon gevoogd. Donk in do Va—
kantie eorst rustig na over vat voor eon soort activiteit dit moot
vorden on vial dan hot formulior in. Woos kroatiof en ben niot bang dat

3

je automatisch voor de uitvoering van is eigen ideeën suit macten op—

Intro ‘87:

PJJflEEERStEJURS~J6s
1%,

draaien. Hoewel we jullie hulp hiervoor wel nodig sullen hebben.
Een nieuwe activiteit die al in de agenda is opgenomen is de mini—
triathion. Surfen, zwemmen en hardlopen op, in en rond de Icarpendonkse

Hallo eerstejaansstudenten, welkom op de T.U.E.

Plas. Eat belooft een waar spektakel te warden.

Zoals je inmiddels al wel suit hebben gezien en gehoord biedt de T.U.E.

Tot slot Ican ik nog melden dat we op sock zijn naar twee of dna nieuwe

vele mogelijkheden am je op een sportieve en gezellige wijze te ontspan—

bestuursleden. Dus mocht is interesse hebben laat ons dat dan even we—

nen. Sen keuze maken uit al die mogelijkheden is vanzeifsprekend nirt so

ten.

eenvoudig. l(aar missohien is jouw keuze flu dit pronotieprflt~ wel dot—

Een prettige zomervakantie toegewenst en tot op het zomerkainpZ

deii3t: lid worden van e.s.w.v. WETU~
Dc Eindhovense studenten windsurf vereniging WETS is opgericht in 1982

Opper-Joker ~

en vierde dus onlangs haar eerste lustruis. Tn de afgelopen vijf 3~ar
heeft zij bewezen duidelijjc in Sen behoefte te voorzien. Sen snelle
groei naar zo’n vijfenveertig leden is daar o.a. bet bewijs van. WETh
biedt haar leden een aantal faciliteiten en activiteiten, waarnee de
beoefening van de surfsport aan de T.U.E. wordt bevorderd. Daarbij rich—
ten wij ons niet alleen op de studenten die al kunnen sunfen naar pro—
beren we

oak d.m.v. beginnerscursussen zoveel mogelijk ongeoefenden met

dese sport kennis te laten maken. Door vervolgena lid te worden van WETS
kunnen deze beginners sick ver4er ontwikk~len en kennis macn met hot Va—
ren op fimboards.
Nomenteel beschilcken we over Sen dertiental planken, waaronder vier tim—
boards. Al dit materiaal ligt opgeslagen in een loods en container op
en eigen terrein aan de Karpedonkse Plas direkt naaat het T.U.E.—terrein.
Op vertoon van ecu lidmaatschapskaart kim is een plank pakken en daar
gaan surf en. J~ar er wordt niet alleen op do Karpedonkse flat gesurfd.
Regel,ntig worden er weekends georganiseerd naar Zeeland o
~er en we hebben eon twee weken durend zomerkamp

a

i—fl

bet Ijssel—

In Friesland. Tussen—

door wordt Sr ook nog in Roermond gesurfd.
—‘.

-

Vooral in do wimterporiode sUn Cr sen geoot aantal nevenactiviteiten.
Voorbeelden zij$: dia—en video avonden, cocktailavonden,zwemmen, bezoek
aan “das boot” in DUsseldorf, bowling, fondue, mosselavomden, etc. Voor
de nodige conditie is er een wekelijkse trainingsavond en wordt Sr door

Diens~ut tokg,.t

een aantal leden fanatiek gnaalvoetbald.
Financieel is bet oak aantrekkdi~c om lid te warden van WETS, want 3e
k~mt dan korting krijgen bij twee surf zaken in Eindhoven.
Ben 3$ getnteresseerd3 Icom dan zosnel mogelij)c een kij)c3$ nemen. bij Un
van onze activiteiten en vooral naar anne introduotieniddag op woensdag
2 september vanaf

16.00

uur bij de loads- ann de Karpendonkse Plas.

Tot siens en surf ze,

5

Inco Goudswaard, voorzitter

iG ~NIA

AGENDA

ZOPIERKAIIP ‘87 (is t/m 29 aug.)

15
Hot zonerkamp is dit jaar

voar hot eerst in do histarie van Weth
op de zelfde plaats als yang Jaan.Voor wie dit niks zegt, we goan
—

C FlEER INFO~TIE VERDEROP
—

naar Robe). aan bet Tjeukermoor (zie kaartJe). We hobben daar Beet’
door bonen aegevon — woiland holomaai voar ons alloen. Hot licht viak
achter do dijk, Jo kunt Jo plank zo naar het water dragon. We mogen go—
bruik maker, van do voorzieningen van eon erneast liggendo camping.
Hot adros is onbekend, mast oak onnodig, aangozien Rohel slochts uit
enkele huizen bestaat (gewoan naar do camping vragen).
Woth boschikt over eon grate bunqalowtont die aim huiskamer’ on met—
zaai” dionst doet.Je moot zelt campeorsoullon meenemon zaals;iuchtbed,
slaaozak,zaklamp,warmo kloding,lnarzen etc. Als Jo eon tent habt, vraag
dan even San do arganisataron of hot nadig is dat Jo die meeneent.
Do kosten bedragen
ca. flo your hot vervoer • ca. rIs per dag.

Haewel bet zonerkamp tweo weken duurt kun Jo aok zanderweer <otter langs
karnon.Op hot zamorkamp zijn oak niot le’en van harte wolkan (due vriendin
meonemen).
Aenmoldon voor ID auq.(oak aim Jo op oigan gologonheid kant)

T/M 29 AUG. Z&IERYAtIP.

17 AUG.
31 AUG.
5.6 SEPT.

INTROSTAND BIJ HET SPDRTCBITRUtI.
elnitingodatum copy nor 5.4
BEGIM4ERSCURSUS,

12+13 SEPT.

WEEKEND.C B.’). 000DDRP)

19+20 SEPT.

MINI TRIATHLUN.
C LEN BEETJE SURF(ST)ER DOET HIER ~TUURLIJK MEL

26+27 SEPT.

WEEKEND GECOMBINEERD MET T.U.KAMPIOENSCfIAP.

10+11 OKT.

WEEKEND.

VODR DE ECHTE Re~X1BO’S UNDER JULLIE WORDT ER 813 VOLCOENDE
AMINO EN WIND IN OKTOBER HOG LEN WEEKEND GEORGAMISEERD.

S

1

IP8eke
Waik,x~

yOUR UP— OF APtIIERKINGEN EN ~I1ELDINGEN BEL BAS OF ROBERT.
Voar moor informatie en aanmeiden:

Baa: 117582, Robert: 126592
Nagekoroen bericht: woenadag 2 eeptember introductie middag vanaf

Imca Coudzwaard tel: 04990—73228
Robert van Doormen tel: 04902—13785

16.OO uur bij 4. bode

Tot zions op hot zomerkaap~
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Na herhaalde somineringen 15 er flog niet gereageerd op ndjn
geschreven/getypte/getekende zoektocht naar mijn,
sinds het
zomerkamp, vermiste trapesetouwtjes. Daarom zal ik. vanaf half
augustus, een twee weken durend onderzoek instellen ter plaatse
van de misdaad. 1k verwacht daar tevens alle hoof dverdachten,
zodat zij met enkele ontwapenende en harde feiten geconfronteerd
kunnen worden. Ook enkele onafhankelijke juryleden sun gevraagd,
die in staat sun de ernst van de situatie onder ogen te zien. In
trapesetouwtjes (5) sal de ontknoping volgen van trapezetouwtjes
1,2,3 en 4 I
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P. I. :Private Investigating.
S.b.F.: Short but Fast.
e.A.R.: en Altijd Raak.
H.M.~ Hit Man.
C: anoniem.

Snefle TUE_student

S
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HSK-Weekend aan het Veerse moer.
Hummer 3,4 en 5
Met oem grote dologatie uit Eindhoven vertrokken we ( zowel
Wethers ala niet—Wethers )

margarine

vrijdagavond 15 moi naar Zealand

,

voeren nog niot do wolbekende deuk in hot paicjo

en uit do achtorhoedo kwamon tweo mensen, waar totaal

goon rokening moo was gohouden, naar voren cm do

30 on

40

plaats

on one op tijd in to sohrijvon voor hat Noderlands Studenten Kampioenschap.

voor zich op to olson. Em

Van de 40 mensen die nick vantevoren ingoschreven hadden kwainon or

Vetonsohap dat hlj voor mU in hot algeneen klaosenent was geöindigd

39 opdagen, niet slecht, dat hob 1k btj eon TH—kampioonschap vol eons

bozorgdo hem eon grijns van ocr tot oor dio ik nog onkolo wokon heb

andors meegemaakt.

van do twoo was, jawel, Robert. Do

mogon aanschouwen. Met slochts

Dit zou wel eens kunnen komon door de goheel nieuwe opzet van doze NSK.
Vat was ni. do bodoeling ? Gedurendo twee dagen soest iederoen 4 onder..

o.4

punt voorsprong oindigde eon

niet—~/ether, mass gelukkig vol Eindhovonaar, op do dorde plaats, ni.
Pon€ Olsthoorn.

dolen afworkon, to weton

Rob hot Lien dat hij nog steeds do driohoeksbaan kan varen en verdedigde

—

slalom

—

course race

aan Leiden, maar 1k moot toogevon: volledig terocht, want die gast

—

driehooksbaan

hoc eoht varen.

—

sprint

not succes zljn tweodo plaats. Do eorste plaats moesten we helaas afstaan

Achteraf bekeken was hot nivoau van do surfers mij lots tegengevallon.

Degeno die over alle vior do onderdelen in totaal hot beste rosultaat

Op onkolo menson na was Set ovorgrote dèel voor eon gozehlig surfwoekendje

bohaaldo mocht zich eon jaar lang Nederlands Studenton Kampioen noemen.

naar hot Voerse moor gekomon, hotgoen ook indordaad resultoorde in eon

Helaas voor organisatio en deelnemero hot de wind het enigszins afwoten

leuk weekond.foh, was jij or ook ?

zodat eigenlijk ahloan do course race on do driohooksbaan naar bohoren

Tot slot nog een wocrd van dank aan do nenson van BIC die voor al hot

gevaron kondon worden. Do eorste dag word flog eon slalom gevaren, maar

matoriaal gezorgd hadden en aan do NSK—conmissie C Bestaando ult

dat stolde bIJ zo’n 3 Bft niot voel voor.

boo Goudswaard, Rein Vos en D—i—r—k—j—a—n, over...), die met hulp

Na do eerste dag stondon een anntal Wethers hoog in hot algomoen
klassemont Rob, Bas Leyen, Maarton en ondorgotokende boroikten do
60 plaats. Goode vooruitzichten voor do tweodo dag dus.

van Coos en Pool do zaakjes heel good voor elkaar hadden.
30

tIm

Extra comphimenten voor Pool die met zijn schitterendo interview or
voor gezorgd hooft dat Stefan van do Berg WETH nooit meeryzal vorgeten.

Die twoedo dag was or eon Indeling gomaakt in Con winnaars-. on eon

Voor a]. die monson die hot gonist hobben volgt hier nog eon van de aterko

vorhiozorspoule. Tot mine groto verrassing stond. onze vasto numnor 3

passages emit.

van do TH—kanpioonschappen, nl. Black Bolt Coon Fu, in do vorhiozerspoulo.

P : Eh, Stefan, wordt eons wakker. tja, 1k heb Dog vat vragen op eon

Dit block achtoraf oen tactischo net om toch nog in do prijzenpot to

papiertje staan

kunnon dolea.

PM

Ook Henri hiold or eon dorgehlike tactiek op na. Hot veel mooite wist

,

en oh

...

ik zal or dan mass eons wat van vragon.

Wil inunheor van do Borg misschion oen kopje hoff ie?

S

Ja, gra~ I

h~ do 396 on laatste plaats voihigte stollon on beslag to leggen op

R

En doe nij maar eon hop thee.

eon van do folbogoerdo flosson wijn.

NM : Ht

IN do winnaarspoulo word or heel vat minder tactisch gvaren. Na do eersto

P : Met suikor graag.

manche op do twoode dag was or nog niot zovoel aan do hand. Rob stoad op

Veer do volledigheid is hier ook nog do uitslag van hot NSK bIJ vermeld.

do tweedo plaats on ikzelf vast op de derdo. Alleon Masrten had hot
vohlodig laton afwoten. Er was nog naar d~é’n nancho to gaan en de kaarten
lokon goschud. Hoe onwaar blook doze voronderstehling!

PS : P en S worden bekond veronderstold, EM— Hotel Manager, ~
Rued.

Hare Majesteib

EI~tK14iS~.EijEiiT_ _N~K~WINllS!LREE!i !9~7_ Lcourse race

~l~l~m_ejj driehoeksbaan).

FINALE_POULE
1. Berry Oonkersloot

Leiden

16,0 pit.

2. Rob de Croot

Eindhoven

20,4 pot.

3. Rene Olsthoorn

Eindhovefl

31,0 pat.

4. Robert van Deursen

EindhOvefl

31,4 pot.

5. Ruud Erckenm
6. Paul Krilcke

Liodhoven
Delrt

33,7 pot.
35,7 pat.

7. Has Leijen
a. Anne Sijtstra

Eindhoven
DelEt

39,4 pot.
40,7 pot.

9. Leo Bevelanden
10. Mike Wassenaar

Wageningen
Twente

44,7 pat.
47,0 pot.

11. Maarten Luykx

Eindhoven

52,7 pnt.

12. Bas Tinmer

Eindhoven

61,7 pot.

13. Douwe Sickler
14. Rob Srnidt

Deift
Wageningen

62,0 pat.
63,0 pat.

15. Robert Stroethoff

Leiden

644,0 pot.

66,o pnt.

i6. Jan de Visser

Twente

17. Erik de ‘Fries

Wageningen

69,0 pnt.

18. Marc Nederkoorn

Eindhoven

73,0 pat.

19. Koen Wouterse

Leiden

61,0 pat.

20. Richard van Cestel

Delft

86,0 put.

21. Ivo de Wilde

Breukelem

36,0 pot.

22. Jos Westhoff

Wageningen

38,0 pnt.

23. Coen Konings

Eindhoven

58,0 put.

24. Robert Beverwijk

Croningen

59,0 pat.

25. CareS Erasmus

26. Richard. J1ever~4jk

Leide’.
Groningen

61,0 pnt
62,4 pat.

27. PranD Schoren

Eindhoven

62,7 pnt.

28. Mark Satiaeffer

Rotterdam

64,7 pat.

29. Peter Andrik

Rindhoven

68,0 pnt.

30. Bart de Doer

Wageningen

68,0 pat.

31. Pedro van de Kolk

Wageningen

75,0 put.

32. Peter Eruitbosob

F:indhoven

77,0 pnt.

53. Bart van Ginderen
54. I~ward Heijmans

Eindhoven
Wageningen

87,0 put.
88,0 pat.

35. keg Mulder
36. Eric van Run

Croningen
Kindhoven

93,0 pat.
93,0 put.

57. Nartin I.angezaal

Breukelen
Eladhoven

99,0 put.
102,o pot.

‘indhOven

102,0 pnt.

V&aI.IKZERS—?QULZ

38. Thomas van de A ,Ien
39. Henri Duijatero
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NSK

of niet?

Wil ja in een iceet met Wetters? lice laat maar, zat mij maar bij
een stel vraemden. Niet vermoedend dat Sr ~fl die keet ook nog
eens twee figuren uit Nijenrode terecht zouden komen, betrok 1k
mijn pick in de Nerd, zoals die keet heette. Alhoewei keet is
misschien niet het juiste woord, het was best wel leuk ingericht
en in vergelijking met can tent is hat een 3 sterren hotel.
Een gast uit Wageningen had zo’n groot dixo meube]. (van zijn
moeder) meegenomen, dus wij hadden lekkere muziak. Naar was dat
nodig? Eerste jaars in Nijenrode sun er flog al trots op dat Se
nooit voor 2 uur ‘a nachts in bed liggan en pas s morgens cm 11
uur op staan, doordat de Cemsto langs komt om de zaak uit te
mesten. Ic gaan dus ook niet naar college. En in de mensa menen
Se ook de nodige ‘gain’ uit te moeten/willen/kunnen/durven (door
halen wat niet van toepassing is) halen. En so konden ze nog uren
doorgaan. Zullen we dan maar naar de kantine gaan voor die dicht
is en ens bier ook op is? Ja, dat vonden ze ook Sen goad idee. In
de kantine aangekomen waren er ook nog enkele Eindhovense surfers
aanwezig. Even later kwam zeifs de uit zijn bed herrezen, toen
nog geduchte kanshebber DFR met aanhang naar binnen. ‘1k heb geen
slaap near’, dat is natuuriijk altijd een argument on dan toch
maar te gaan. Afijn een bende compleet. Laatste ronde voorbij en
nag steeds iedereen wakker. Dus iedereen ging mee naar de enige
tent die nog open was in de nabije ongeving: de Mere].. Echter
tesamen met de gestolen flesjes van de buren was hat aanwezige
spraaicwater snel vergoten. Maar geen nood! Als de flood aan de
man kont, weet Nijenrode het woord bij de daad te voegen (of
anderson?, maakt in dit qaval niet uit het gebeurde namelijk
baide). Bij het chalet de Zwaluw had een niet nader met naam te
noemen commissie vergeten een paar wijn flessen uit bet zicht te
houden van, wat hun dachten, wedstrijdsurfers, die hart voor de
nak hebben en dus vroeg naar bed gaan. Vergissirig, de wijn werd
echter binnen Seer korte tijd verschonken, gedeeltelijk over de
vloar, helaas helaas, en de rest in de glazen van ean

e
e
p

3~5 miljoen bezoekers

Even rechtzetten, daze wijn is niet gekaaid maar tijdelijk
luidruchtige menigte van verschiilende komaf.
aangevuld.
geleend.
Alvorens
prijsuitreiking
feit we
was,
het tekort
Na
daze goade
startde over
Bacchusboord een
hebben
een was
rustige
nacht
genoten. ‘s Morgens black dat voor een aantal mensen de vorige
avond iets nicer dan gebruikelijk uit de hand was gelopen. Maar
goad ontbijten en opweg naar hat Veerse meer, waar BIC de planken
al had uitgestald. Hat was nogal frisjes (noorden wind) en de
wind waaide eigenlijk niet hard genoag voor slalomwedstrijderi.
Toch is er gavaren. Uitslagen, punten e.d. ben ik echter aiweer
vergeten. Maar waarschijnlijk kun je die elders in dit blad
lezen.
‘5 Middags kwam de zon langs en de wind ging helamaal liggen. Na

-

de laatste wedstrijden en bet opruimen van de surfspullen,
begaven we ons richting camping, alwaar de maaltijd bereid moest
worden. Houden juilie van pittig eten? Ja, oke dan maar het hale
zakje Chilipoeder ann. Nadat hat eten opgeschept was kwam ar a].
spoedig een blijke van onderschatting van de pittigheidsschaal

p

nog geen~8
J. F. Kennedylaafl 3/5612 AB E,ndhoven

9
15

Te eloon boven bar

040. 440635
040 . 473905

•°04
Tarbole, Lago di Garda,
van de bewuste kok; ‘Wie wil er wat water?’, met rode wangen en
zweet op bet voorboofd wist men toch de toege~igende portie te
verorberen. Even was de meute uitgeteld, niet in staat tot een
patie voetbal. Maar dat duurde niet lang. Bet voetballen
morphoseerde echter in een rugby spelletje.
In de kantine heerste een bedompte steer; de vorige nacht en de
hele dag in de buitenlucht en de zware maaltijd hadden de wind
uit de drijfveren gehaald. Met werd dus niet laat en op zondag
was iedereen uitgerust on nog de nodige strijd te kunnen leveren.
Met weer hielp oak mee am deze tweede dag plezierig af te ronden.
Dc wedstrijden liepen niet uit (compliment aan de organisatie) en
eenieder die dat wilde kon dus nag voor het vallen van de
duisternis, de lichtstad begroeten.
Tot RUR,

Italiê, 5 juni 1987.

De Ora, door freetime Swethsverslaggever C.
Ita1i~ staat niet bepaald bekend als surtland. Toch is Cr in bet
.‘)
noorden de lands een klein plaatsje te vinden waar de surfers nog
te vinden zijn. Dit is te danken aan de geheimzinnige wind, de
‘Ora’, die ‘s middags begint te waaien en zo de surfers ongekende
krachten geeft. On deze theorie te bevestigen trok deze speciale
surfende verslaggever richting Torbole. vandaag is mijn 6e dag in
dit surfoord. De plaatselijke pub is tevens starnkroeg voor
surfers (wij hadden jou toch gestuurd on te surfen?, red.). In de
friettent draaien ze surfvideos net o.a. Robby Naish. Rare
jongens die Romeinen ?! De windmeter liet de volgende uitslagen
zien: zondag; windkracht 5, maandag; 4, dinsdag; 4—3.5, woensdag;
3.5, donderdag; hele dag regen en geen wind, vrijdag; 4—5.
volgens de insiders is bier de laatste dagen bet weer enigzins
van slag geweest en waait bet normaal zeer kanstant.
, De Ora komt altijd pas
‘5 middags
•
c$UPW&
opzetten. ‘5 Ochtends is het vaak
windstil (terwiji ‘S middags
•Ijeo1E plotseling een flinke bries
opsteekt! ledereen begint dan als
een gek op te tuigen. De
vakantiesurfers die hier al wat
langer zijn zorgen dat bun plank
opgetuigd klaarligt rand half
een. Neem nu vandaag: vanochtend
scheen de zon snikheet;
windkracht vier vanuit bet
noorden~ Rond half een draait de
wind ineens en waait bet
— .
windkracht S vanuit bet zuiden.
HALCE5ISW snel op de plank. Rand half drie
neemt de wind at en kan Cr
eigenlijk al weer afgetuigd
owe
worden. ‘S Avonds waait bet nag
nauwelijks. De temperatuur van
bet water is overigens behaorlijk
koud; slechts 13 graden.
Torbole bestaat verder uit een aantal pizzeria’ s,
touristenwinkeltjes, 2 pubs, 1 dancing en 3 surfshops waar de
prijzen net zo zi~n als in Holland. Deze week was het nog niet
erg druk op de camping en in het dorp. Vrijdag hebben de Duitsers
vakantie dus staat de camping dan vol. Oak op bet water is het
behaarlijk vol, wat o.a. resulteerde in een aanvaring tussen mi~
en een Duitser die niet kon surf en. De drukte kan makkelijk
vermeden warden door wat verder op bet Gardameer te gaan. Zo is
een tochtje naar Riva (2 Km) leuk. Dit was C., voor Sweths vanuit
Torbale

RWII

Jan (Weth F(un)—side).

~c3

ADVER’fENTIE

TE KOOP: SAILBOARD RACE, semi compleet
—

DIV.II, RONDBODEI4

—

ROBUST (ASA) EN HALF WEGKLAPBAAR

%4.

ZWAARD
—

SUCCESVOL BIJ DIVERSE WEDSTRIJDEN

—

VAARGENOT OP DIE )4OHENTEN ALS
EEN SINKER ECHT ZINKT

—

PRIJS: slechts fl 375,—

-

INL.: ROB DE GROOT BUiten~~1
070—801972 (s,avoad8)’0~tair

lid

Arriverde

(voor de zomer)

070—435227 (overdag)
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Eincihovense Studenten Sport Federatie
FEDERATI E

Sportcentrum T.H E.
O.L.Vrouwe,traa,
Eindhoven

Aan de besturen van de sport—vereniginger.

Tale foon:
040 .437671 of 473232

Ref:ESSF.87. 137.KV
Eindhoven, 16—6’86

Geacht bestuur,
Wellicht is bet jullie bekend dat de ESSF dit jaar haar 25—jarig bestaan
viert. In bet kader hiervan vindt een lustrumweek plaats van 5 tIm 9 oktober 1987.
Bet prograimna van deze week iuidt als volgt:
5—6 oktober: Twee avonden van 17.00 tot 23.00 mar een zgn. 14ASS—sportoernooi
set jeu de boules, blindvolleybal, frisbee, estafetterace,

een tafeltennisspel en touwtrekken. De limiet voor bet aantal
deelnemende teams is gesteld op 40. Bet is de bedoeling dat
iedere vereniging een team afvaardigt (minimaal 8 personen).
Dc resterende teams worden geformeerd uit de ongebonden sporters

voor wie apart inschrijvingsmoge1i~kheid geboden wordt.
Begin september volgt bet definitieve inschrijvingsformulier.
7—8 oktober: Op deze dagen vindt een tweedaags interuniversitair toernooi
plaats in S taken van sport: veidvoetbal (N • volleybal (d+h),
tafeltennis (d+h). squash (d+h) en korfbal.
Woensdagavond vindt in de P.OR eon groot feest plaats. Hiervoor
worden cen bandje en can diskotheek gecontrakteerd. Dit feest is
bedoeld voor alle sportkaarthouders, dus ook voor alle leden van
vereniging.
In de namiddag vindt een receptie voor genodigden plaats in bet
sportcentrum. Uiteraard wordt ook jullie bestuur uitgenodigd.
Ook doze uitnodigingen kunnen jullie begin september verwachten.

1k vii. juilie vriendeiijk verzoeken genbemde data te reserveren in jullie agenda’s
als zijnde de lustn,mweek ESS?. Weliicht is bet mogeiijk de hierboven gegeven
informatie in juilie verenigingsorgaan te plaatsen.
Rest mij niets meer dan juilie namens bet ESSF—bestuur een prettige vakntie toe
te wensen.
Vri

e ijke

Beste Roddelaar,~
Zeer spijtig dat uw roddel tot &èn regel beperkt is gebleven en
1k de surfbabbel zeif moet atmaken. Nou verbaasd mij dat nou Oak
weer niet zo seer {?} daar 1k via via gehoord heb dat u uw werk
nogal eens vaker, naar het schijnt, maar half doet; me zeggen
dug
(~ zeggen wel xueer!)
Waarschijnlijk kunnen we de andere helft van uw werk weer
aantref ten in een volgende surfbabbel (zolang hoef je echt niet
to wachten, wij steken gelijk van wal) als U weer zoals
gebruikelijk het laatste woord heeft. (Precies, Roddelaar; niks
voor jou?)
Aldus,
Bests

Betr LUstrumweek ESSF

9 oktober

Lustrum Flashback

eten

Over smaak valt
loden, niet te twisten

Net is flu alweer bijna twee maanden geleden dat we ons eerste
lustrura hebben afgesloten net Sen feest bij SSRE. (en bijna ander—
halve maand dat ik hierover een stukje zou typen)
Tijd voor een korte terugblik dus.
In maart 1986 beqonnen de lustrumactiviteiten op de Karpendonk met
de inwijding van nieuwe planken en do aanbieding van do, nag ik
toch wel zeggen, seer succesvolle lustrumposter aan de hoer van de
Bosch. De poster is een bijzonder smaakvolle investering geweest.
Er zijn trouwens nog enkelo oxomplaron voorhanden. Eon idee voor
volgond lustrum dug.
Ms lustrunconmissie hebben we ook nog geproboerd eon lustrumboekje
uit te brengen, doch hierin hobben we ondanks vole oproepen weinig
inedeworking gehad vanuit de loden, iet wat mij bij diverse activi
teiten toch wel beef t gestoord. Niet dat ik self vrij ben van
zonden. Ret boekje kwan er toch. Pooh is bet jammer dat het telkens
weer van die zelfde pear actievelingen moet komen die ik hiorbij
nog eens hartelijk wil bedanken voor alle tijd en moeito die ze in
hot ter zijde staan van do co,umissie hebben gestopt bij de
totstandkoming van de activiteiten.
Na Sen proefweekend in de wane juli mon (7) en met behoorlijk wat
wind vond or in september het lustrumweekend plaats aan hot Flevo—
meer waarbij andere clubs uitgenodigd waren voor o.a. een krachtmetin4.
Met was eon geslaagd weekend en ik hoop dat de gelegde contacten
een basis vormen voor verdere activiteiten. Per afsluiting is er
afgelopen maart flog het daverende ‘vloekende kleurenfeest’ geweest
dat ondanks de lago opkomst (iedereen had Sen persoonlijke’ uitno—
diging gekregen, notabene!) Sen succes werd door o.a. hot muzikaal
talent van de ‘WETH—band’ gesteund door bet Vlokhovense jOngeren—
koor Groep 78’ (welke nag steeds mannelijke leden nodig heoft, zie
SWETHS 5.2).
Rond een uur of vijf verlieten de laatsto Wethers de societeit en
daarmee was hot lustrum definitief voorbij .Als ex—lustrum
commissielid kijk ik pndanks wat tegenvallers met plezier terug op

het afgelopen jaar en wil ik tonslotte mijn mede ex—commissieleden
nog bedanken voor de vruchtbare samenwerking.
1k hoop dat hot afgelopen jaar voor jullie ook iets bijmonders is

geweest.
Os groeten, Phijs.

K. Voge aar
(voorzitter)
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UTTLEEN
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CLUEMLPERIAAk AN_D!

vAp!TIss,
VAN DE BERG VERSPEELT KANS OP WISSELTROFEE.

Ret sportcefltrum is van 13 j~ali tot 12 augustus gealoten.
Ret tennispavil3~en blijft echter gewoon open (tot

iî.OO

mar)

Door sick op do eerste dag van de NSK te veralapen, heeft Neorlands

Mocht je due met clubmateriaal op de Karpedonk willen surf en,

best. surfer zijn kansen op de NSK—beker verspeeld. Hog half slaperig

dan is daar ienand te vunden die je de sleutel van de bode ken

arriveerdo 1,lj zaterdagmiddag aafl hat Veerso seer in gezolschap van

genii.

sl3i Leer charsanto vriendin. Os daze dag toch nog nuttig te kunnen

Wanfleer je voor Un of neerdere dagen eon clubplank wilt meenemen

besteden besloot MJ daaroa maar oen interview toe te staan en om

naar sen andere surfstek, dan is dat ook mogelijk in de vakantie.

orelid te worden van de onvolprozen surfvereniging WErE.

Eel in dat geval even jenand van bet bestuur (moo, Robert, Marc ‘F,

Beido niet echt uitgeslapen zaton we tegonover oilcan aan eon tafeltje

Henri en Baa T.) of Cees de Lange.

in hat surfbotel, Mj met een gezond bruin kiourtje en ikzeif enigszins

Nocht is nu reeds woten wanneer je een plank wilt benen, goof dat

onzoker en met eon duf hocfd van de vorige avond. Kort tevoren was mlj

dan nog voor bet einde van de tentamenperiode door. Daarna is bet

opdracht gegoven hem to interviewen, hot viol eohter fist see on nags!.

niet altijd zeker dat je Un van de bovenstaaflde personen ki.mt bo

to bedonkon die boven hot “nivoau Vormoegon” zoudon uitstljgen. bowel

re iken.

het dus inderdaad koud was heb ik dat maar mist gevraagd. Aldus

Tot slot flog dit: laatwanneer je een clubplank meeneent met vakan—

proberende

tie doze nooit onbeheerd achter en zorg voor een degelijk slot.

toch enige tijd kunnon praten, waarbij mijn gehakkol on

Ben prettige zomervakantie toegewenst met veel wind en zonnesohiltd

genadoloos OP de band werdon vastgolegd. Ret komende vorhaaltje is

La!

adviesbureaU:

bet bee tuur

Wi! geld

Dat ruik je op kilometers afstand

op serieuze toon wat ondorwerpen aan te snijden, hobbon wo
ZJjn

vorhaal

hiervan hot resultant.
Stephan van do Berg begon to surfon ala hobby, heel vanzellsprokend.
Al op vrij jonge leeftijd ontaarddo dit in hat varen van wodstrijdon,
en op zijn 17° vaardo hij al do BK. Hoowel liij aanvankolljk plannon had on
voor tandarts to studeren, cam hot surf en al gauw sovoel ttjd in beslag,
dat Mj or niet aan too kwam ook maar ~diz bios to vullon. In do
avonduren heeft MJ daanna zijn middonstandsdiploma gehaald, zodat liij
in born oon surf zaak kon beginnen. OP z’n 180 had Mj a]. sen oigen

UITLEEN FUNBOARD
Hoewel hardrock niet geheel nijn stiji is, wil ik in de somorvakantie
de BIG Rardrock van de club been, en wol van

i6

juli tot 2 augustus.

Laden die Mar bezwaar togen wilben makon, moeten dan so snel mogelljk
contact met .dj opnemon.

winkoltje. Sinds 1984 hoeft liii dit aan z’n broor ovorgelaten, omdat
Mj toon prof—surfer word.
Zoala bokond, aurft NJ wodstrijden over do halo wereld. Op hat prograsma
staan wodstrijden in Curaoao

C

Guracao open

)

in juni on daarna vortrokt

NJ veer 2+ maand nan Amerika. Dan wordon dan wodatrlldon voor do
Ruud.

C

fli.~≥484≥

)

Worldcup gehoudon, terwiji or ook promotiework to doom is, soals

NJ

PS. Reel hardstikko bedankt veer het typen van al m~jn kop*j. Jo Icrljgt

fotosessies en dergolSe. Bovondion zal

nog eon pilaje van eel

North. Regelsatig test Nj sateriaal, Os daaruit dan later eon goode

Hoot van do redactie: Er wordt alleon nan boven afgerond in hale kratjes.

daar zeilon gaas tosten voor

house to kunnen doen. Bet ontvikkelen van miens surfmatoriaal is dan
ook ~n van do belangrilkote dingen voor hem naast hot wodat4dsurf en.
Wat do ontwikkoling van zoilen betreft, sgn er trOuwens goen radicale
verandoringon to verwachton. Hot auround—zeil sal bet belangrMkste
soil blljvon, do kwaliteit sal eohter flog verder verbetoren door toepassing
van niouwe materialen. Hierdoor ken bet soil lichter en storker worden,
terwiji. hot bovendien boter in vorm bllJft.
Behalve in aurfen is MJ oak heel geinteresseord in andere sporton,
self doot Mj nog Ban hardlopen en kanovaren, en ‘a winters vindt Mi
“snowboarden”

heel leuk om to doen ( als or tenminste do gelegenheid

voor is ). Toamsporten trekkon hem niot erg aan, hot liofsto is Mi
individueol besig.
Voor het surfen is bet van bolang goed je conditie biJ to houden.
Ala het dan een keer niet wanit, gaat Stephan dan oak hardlopen,
waarbij )IIj natuurl~c vol zorgt dat WJ geen kroeg togenkoalt onderweg.
Voor eon ocht regelmatigo conditietraining hooft Mi echter meestal goon
tijd. Da~ntegen surft Mi natuur]JJk heel vaak, waarbiJ a). Jo spieron
oak nodig zi~, sodat dat eigenl~Jk do beste training is.
In tegenstelling tot enkele jaren terug wordt nu niot moor alloen do
driehooksbaan govaren, maar ziJn or moor disciplines vaarin do vodstr~jd—
surfers olkaar de loot kunnon afstekon. Dit naakte hot voor horn
noodzakelljk zich aan te paseen, ondat Mi oigonlijk loutor eon seLler was.
Za to zion aan do rosultaton is dat dun good golukt.

Nu is behalve do

taatiok oak de bohondighoid in hot varea op funboards van belang. flit

vool kleiner dan bu officiflo wodstrljdon voar do worldcup b.v.
Dit betokent niot dat do sfoor daar dan slocht zou zijn, maar or kunnon
door dat do doolnomors door hun sponsors gopushod wordon, wol eons
vorvolondo situatios ontstaan.
Do waro wodstrUdsurfor houdt ziah niet alloon bozig met hot varon,
maar ontworpt ook sUn oigon matoriaal. Bovondien moot hiJ eon alJxound
sportrnan zi~ on do vodstrudon in zUn oontjo kunnon voorberoidon,
Rot aantal profsurfors dat op doze sanior zijn brood vordiont echat Mj
op 15 ‘a 20.
Ja, on als Jo dan eons lokkor wil surfeit, wae moot Jo dan hoen?
Do bosto plek is volgons Stephen Zeoland, omdat Jo daar aJ.tiJd kunt
surfon, angeacht do windrichting. Bavendion zou jo ovontuoel gobruik
kunnon maken van do strorning, als do Oostor— of Wostorscholde leogstroomt.
Ala do strorning togengosteld is San do windrichting, kim Jo altijd
ruimo wind varon, on ala Jo or dan invalt, wordt Jo togon do wind in gedrovea.
Hetsolfedo effect ken zich voordoon als do Waddonsoo loogstroonit in do
Noordzoo door hot Nastdiop bIJ Don Holder.
Then do manager van do zaak or oven tussendoor kwam, bosloat itt dat
dat eon good moment was om er maar eons eon oindo aan to broion.
Dat monont word door sommige menson

sd

hot bosto moment van hot intorview

gonoomd, hiervoor mijn hartel5Jko dank. Aangozion diozoifdo menson
tosh niet zo good geluistord blekon to hobbon C zie stukjo van Ruud ),
volgt dan nu do vorkelijko tokst van die passage:

werkt motivorond voar do surfers on is bavondion nor hot publiok voel
louker em naar to kijkon. Do conrnorcio om hot hole surfgebonron hoon
bopaalt nor eon belangri3k doel hot goziaht van do surfsport, maar
wordt door horn toch ala jots positiofs ervaron. Ret is natuurliik so,
dat hot publiok voor niets ken kornon kljken, torvtjl do organisatio van
evonomenten tech botaald moot wordon C met sponsorgold ). ilat dat betroft
is dat due botor den bIJ b.v. hot vaotbaj.len. Vask sljn or Mj surfwodstrijden

EM : Ah, monoor Hoff, ik ben seer voroerd mot Ow bezooki Ken ik U
misschion iets aanbieden?
B: Eon kapjo koffie met meik en suiker graag
3: Doe mU maar eon balcje thee.
EM : Ce ?
3: Not citraon graag.

hole rookson vlaggen e.d. to mien, hetgoen do indruk van eon comrnorciool
gebouren vol vorstorkt. Dit verklaart Stophan ale vobgt: “Do hole surf—

R en S ziJn bokend, RM=Hotolsanagor

branche wil to graag”.
Vorgolokon met andoro wodstrtdon nit horn do gomoodoltiko steer op do
fISK op. Eon wider positiof punt vindt liiJ hot Varon op eonlioideklasaon,

Tot slot: Stephan bodankt voor Jo kornst naar de fISK, en vool
eucces in do konende wodstrijdon I

zodat niomand in hot voordoel is. Do belangon op eon fISK sUn natuurtUk
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LEDSMLIJST

Gehoord op de NSK:
—dat freestyle Sac het wel jammer vond dat we niet met houten
gielcen mochten varen
—dat dezelfde Bas via SM nog meer van zich laat horen
—dat SM echter de nodige rcddelblad praktijken op zijn verhaal
heeft losgelaten
—dat WETH bij gebrek aan andere verenigingen de volgende NSK !!1
weer zal organiseren?
—dat Rob voor zijn tweede plaats stieken getraind heeft in
Scheveningen

Viaten jullie dat
—de kane vrij groot wordt dat or Wetbero met eflaar in botsing
koran op bet Gaxdameer?
—dan cent aJ.le Daitsers opzij gebetkt moetea worden (ga so door Coonfl
—Ruud Ui de zondagonieuws wedetrijden een steamer hoeft gevonnen?
..hij or desondanks geen stukje over durfde to achrijven (seker pUn
in 3e vingers van hot typen)
—Thijs de enige is (tot nu toe) die do roddelaar op gepaste vijze van
repliek dient (aehriftolijk duo)
—onse eigen Lee Towers in ItaliB is opgetreden met Roberto Spe~etti
en de toeteti
—Macho Maarten, moo .ini em sic o en rapping Roeltje aJ.leen nog iii
vierkvartsmaat kunnen aproken

•~& ~&~ar

flE ESFE

EINDHOVENSS

STUDEcITEN WINOSIJRF VEREWIGINC OP 17 JUNI 1987

Wean
l’suady Beaumont
Stephan v.d. Berg
to v/d Soomea
Rene Bouwnan
Antoine van Race
Asberto Burgh
Robert van Deursen
zephyr Droog
Anica van Drunen
Henri Duyaters
Raud Erckens
Taco Goudswaard
Raft Groot
Cock de Groot
Rob de Groot
Roe! Hoff
flieo hluizenga
Rob 1(oil
Coon Konings

Mres
Dtstelstraat 27
Oude DoeJ.enkade 55
Kerkatraat 18
11. de Zwijgeratr. 4
Maria Scuartstr.la
Tilburgeeveg weat28
Heezerweg 256 1
Vredeiaan 60
Relliniacmaat 6
Djacejstr. 27
Reiiiniscr. 6
Anstellaan 36
Schooiscraat 57
Oidengaarde 93
Wesciandsescraat 40
Severeind 5
Sec. Boschln. 23L
Bosheide 69
Aliersea 14!

Poact. Plaats Tel.
Sang
5643 LIV EHV
115854
1 4
Room
02290—19913 erelid
5671 CF Nuenen 040—831285 *
24—12
5611 IL SHY
444496
i— i
5616 AL SHY
439956
26—10
5652 NM 8KV
523214
21— 6
allY
126392 *
25— 8
1251 05 laren 02153—11977 don. 12— 7
5653 GB ERY
524842 don. 8— 2
5643 BY 8KV
115854 C
14— 9
5653 GB ShY
524842 C
11—11
5691 HE Son
04990—73228 *
8— 8
5595 CR Leende 04906—1985
15— 9
1083 TB Adam
020—425419 C
24— 3
2512 SC Oenllaag 070—801972 ~
29—11
5502 WY Veidhoven
535417 *
28—10
5642 AS SHY
817613 C
28— 5
6373 CL Landgraaf 045—321612 bI
3— 4
5655 CD 8KV
520671 C
20— 3

Cees de Lange
Baa Leyen
Hearten L1Iykx

Wiileascr. 97
Vestdijk 31 0
Gesceisestr. 156

5616 CC SHY
5611 CA 8KV
5615 LK SHY

523767
452839
520821

Dirkjan Luykx
,)im Hureau
Marc Nederkoomn

Huygenslaaa 20
lCoekoekscraac 62
Zeelscerstr. 207 11

5615 1$ 8KV
3145 AS Maassiuis
5652 EM allY

518632

C

14— 9
15— 4
~— I

* +

28— 9
12—11
8— 2

Raoul van Noorden
~iLn van Rootsejaar
Thija Raland

Kasteel Liebeekatr 51 6222 RB Maastnicht 043—634907
Steenbeek 96 .
3861 U Nykerk 03494—53594 C +
Sibeliusiaan 83
5654 CV EBY
515881 C

19— 1
28— 9
5— 1

Hans Schepsan
Cecile Schemer
Franc Schermec

St.Adrianusscr.79
5614 EM SHY
Jeroen Boachj.n. 231 5642 AS SHY
Coorscraat 4
5613 3M allY

114997
817613
448317

2— 4
13 6
24—10

Franc Schoren
Leon Sprenkels
Aj.bertue v. Stroe

St. Pbijomenastr.13 5622 CC 8KV
Wiigenmoosstr. 6
5644 Cli SHY
lcroonscraac 7
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Viflem Jan Vithagen

Veldapaatstraat 30
Schweitzerlaan 13
Belliniacr. 6
Aalsterweg 132e
Kruiastraat 132
Osradeatraat 7
San Steenlaan 15
Mauritootr. 8
haerikaiaan 23
v.Walbeeckstr. 4 II
Schubertsingel 30

+
*

bi.
don.

—

—

—
—

6216
5644
5653
5615
5612
5121
5591
5616
5691
1058
5216

RN
OK
GB
CS
CM
WC
Al
An
KA
CP
XA

550031

*

t~

C

Maastrichc 043—432405
EIIY
117582 C +
SHY
524842 don.
EHY
118101 C +
SHY
Anton
04936—2066
Heeze
04907—1837 C
SKY
435968 C +
Son
04990—71138 don.
Adan
C +
Den Bosch 073_144081* +

nag
aaohanger
meg set
can do
plank
meenemenrijden
onder bepaalde voo rwaarden
bijzonder lid
donateur

12—12
3— 6
10—12
6—11
25—10
14— 2
3—12
25—10
17— 4
13 I
10 5
2211
1 1
8_ B

9C6E II -0*0 ias ‘uaAoqpuij 9909 Zaniapue.,

