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‘Joor itter

BESTE LEZERS S LEZERESSEN;
ontwaakt uit Uw winterslaap!

Rallo allemaal,

Rot
Met 4. stijgende temperaturon on dus het smeltea van

surfseizoon staat voor do dour. Maak do borst

nat.

do i~s1aag op ‘a lands wateren voelt do rodactie haar

naar

Hot materiaal uit do winterstalling.

bloed weer door do surfaderon stromen. We sun or wedero

Allen controloren, in ordo brengen. Misschien wat

in geslaagd eon Sweths te fabricoren die er wezen nag..

conditietraning volgon (‘s naandags l8.30h ) en

Wel stellen wij vast dat hat aantal paginA’s de afgelopen
nunners gestaag afneomt bij gebrek san copy. Daaron roepen

moo op do wookends. honk oraan dat hot oorstvolgende

we (net ala trouwens in do vorigo nunners) eenieder op on

kamp al in do week van pasen is.

do pen tot hand to nemen en efwol eon vraag aan do surf smurf
in te stares ofwel self eon stuJcje te schrijven voor eon
van de volgende nunmers.

Zoals jul].io misschion woten hooft do STES onzo

Zij die niet op do A.L.V. aanwezig konden sun kunnen

subsidie-aanvraag positiof beoordoeld. Ut botokent

in do notulen do aldaar besprokon en bosloten taken nalezen.

dat we binnenkort 4 taco-boards hobben. Dan snel

Verder in dit nuimser versiagen van do bowlingavond en hot
D—Night—toornooi en infornatie over do ondorvereniging voor

wat ondorlingo wodstrijdjos varen, want Nostor is

afgestudeorde Weth’ers: Societe d’Aprbsweth.

van plan, dit jaar, wodstrijdon en missohien zelfs

Thor de meoste lezers en zelcer al die niouwe leden van dit
veorisar is dat echter toekomstmuziek. Voorop staat nfl hot

eon N.S.X. to organiseren. Dus Thco or is nog hoop

sutton. Tijdens hot paaskasnp ken het doze winter aangoschaf to
privt-materiaal geshowd worden en kuonen do onderlingo krachts—

De agenda was de afge].open maanden wel nauwkeurig

verhoudingen gemeten worden tijdens wedstrijdjes op do Bebop’s.

afgostemd op do naand/dag, zodat men oak daadwerkolijk

De Roddelaar sal daar zeker aanwozig zijn op zoek naar roddols
en alice wat son eigenlijlc niet mag weten.

N

Do redactie wenat iodoroen veel leesplozior to., en

op hot juiste tijdstip aanwezig was. nehalve een
enkeling. A].le activiteiten Icunnen geslaagd
genoend worden, behalve het zwemmen. Dat was niet

...tot ziens op hot paaskampZi

so in trek op carnavalsdinsdag. Bekijk voor do
komende activiteiten do agenda verderop in dit

2

blaadje. ( ~ok in hot sportoentrum ).
3

a enda

Zoals al genoeind, gaat de NESTOR proberen het surf
gebeuren landelijic op poten te zetten. Hiermee
bedoelen ze ; gezamenJ.ijke weekends, wedstrijden,
toernooien, landelijke competitie en een N.S.K.

IEDERE NAANDAGAVOND TRAINING VAN 18.30 TOT 20.00 UUR IN BET SPORTOENTRUN

z~jn de rnoge1~jTheden. Let is echter dat de Nj .~iEST0R
aangesloten verenigiagen geacht worden deze activiteiten

PAASSURPEN

Als je meewil, be]. dan met een van onderstaande nummers
en gee! jouw voorkeuradagen op. Wij bepalen aan de hand
daarvan wanneer we gaasi en bellen dat dan dour.,

te organiseren. sic wil dus iedreen vragen om te
bek!jicen of hij/zij wi]. meehelpen dit te organiseren.

Be). dus zo one). mogelijk, dan kunnen wij tijdig de boel
reserverent I

E~n van deze happenings wel te verstaan. Zouden
we dan ook zeif voor het eten mogen zorgen???

Tot zover dit opvoedende voorzitterspraatje. Nog veel
plezier Nj de iconende pagina’s

BEN ALNTAL DAGEN TUSSEN 2 EN 10 APRIL IN M0N)tICKENDAX

30

~ffiT

OPENING NIBUWE SEIZOEN (LO0DS i6.oo UVR)

12

APRIL

ZA.ALVOETBAIJ 12.45 UUR BALLONRAL

13

APRIL

BANMIDDAG 15.30 UUB LOODS

21

APRIL

ZA.ALVOETBAL

12.15 UUR BALLONKAL

26

APRIL

ZAALVOETBAL

12.45 UVR BALLONEAL

27

APRIL

BARNIDDAG 15.30 UUR LOaDS

3OAPR/1MEI

SURYWEEKEND

3

MEl

ZAALVOETBAL 12.15 UUR

7/8

MEl

CURSUS

12—15

MEl

BEMELVAARTWEEBEND

28/29

MEl

SUBPWEEXEND

VOOR INLIOBTINGEN EN AANMELDING:
DEL: DIRKJAM LUYKX

438097

~ENRI DUTSTERS
ANTOINE VAN BREE

04920—35968
439956

AARZEL NIET EN GRIJP DIE TELEPOON.Z
P.S. DEZE AGENDA EANGT 00K OP
~ET PRIKBORD IN RET SPORTCENTRUM

4

5

eindhovense studenten windsurf veresiging

NOTULEN VAN BE ALGEMENE LEDEN VERGADERING
van de E.S.W.V. WETH
gebouden op 21—3—1988 on 20.30 utir in bet Sportcentrum
1.

Opening van de ALIT
aanwezig zijn ,inclusief bet WETH bestuur,19 leden.

2.

Hotulen ALIT 26—10-47
de notulen vorden voorgelexen door de secretaris en
vervolgens goedgekeurd.

3.

Versiag bestuursactiviteiten
commissaris Theo meldt dat na de vorige ALIT er een avond
is
geweest waarop gesproken is over de aanschaf van nieuw
materiaal.Na lang gediscnssieer werd beslist om:
—van eigen WETFI geld een raceboard en 2 lichtweer—tuigen
te kopen, of
bij een nieuw fonds,S.E.S. ,via de heer v.d.
Bosch. een
subsidie
aanvraag
in
te
dienen
voor
4
complete
raceboards en van WETH geld nog 2 tuigen te kopen.
Nadat
met een speciale commissie met de beer
v.d.
Bosch
gepraat was ,keurde bet fonda de aanvraag goed,mede door
de goede argumenten die de commisaie van WETH bij de aan—
vraag naar voren bracht zoals:nieuwe leden/beginners kun—
goed van start gaan op dcxc langere boards.—nu zijn wed—
atrijden
op
modern iaateriaal mogelijk.—ook
bij
lichter
veer
kan an flog goed worden gevaren.Theo en Henry
hebben
vervolgens
via
de
BIG importeur in
Roosendaal
4 BIG—
BeBopTh aangeschaft compleet met 4 Upsails Slalom 6,6 m2.
Op
de BOOT in Duaaeldorf zijn een North Ezzy Wave 5,0
m2
en ecu t4PU Speedwing 6,8 m2 inclusief masten en gieken ge—
kocht.Tevens is nog vat klein materiaal ala touwwerk etc.
gekocht.
be
gezelligheidsactivieiten
zijn over bet algemeen
goed
bezocbt,al kwamen wel weer steeds dezeifde mensen.Er was
enige ondutdelijkheid over de data van de activiteiten
betgeen san Theos agenda van—voor—de—oorlog te wij ten was
waarvoor hij zich overigens excuseerde.ln de toekomat sul
len steeds nieuwe leden gebeld worden om ook hen actiever
te
krijgen.Bij
vragen
over de
activiteiten
kunnen
de
personeft die in de SWETKS onder de
agenda staan gebeld
worden,even ala bij weekenden.
voorzitter Henri meldt dat de hele papier winkel van WETH,
scala ledenlijst,Introkrant en Introblaadjes “op de tijd”
zijn gebracht.Ook
bestond er wet onduidelijicheid over de
exacte functie van de trailernoodkaa alsmede de hoogte van
bet max. bedrag vat in dcxc kas moet /mag komen.Qver de
juiate tekst sal door bet bestuur nog gepraat worden waarna
het concept in de SWEllS gepubliceerd sal worden.
Op
de
trailer wordt voor bet paaskamp een
kiat
voor
de
profielseilen gebouwd.Dit sal door Henri,Theo en Baa gedaan
worden.
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4.

Pinancieel verslag penningmeester en kascommiasie.
Dc finansiele verslaglegging is dcxc keer op een nienwe en
hopelijk overaichtelijker manier opgesteld mede danksij de
kascomiasie.Op enkele kleine foutjea na klopten de cijfers.
Er werd besloten on in bet vervolg bij de ALIT
in smart etc
jaaraversicht te geven en in oktober een halfjaaroversicht.
Oaarna werd bet financieel veralag goedgekeurd.

PAUZE
5.

Bestuurswisse ling

Theo

treedt

zoals

aangekondigd op de vorige

ALIT

comaissaria.Het nieuwe bestaur wordt met algemene
nomen en ziet cc nu ala volgt uit:
woo r 5 i t t e r
secretaris
penningaeester
comaiasaris act.

commissaris mat.
6.

af

als

stem aange—

Henri Duysters
Rein Vos
Hans Horneut
Dirkjan Luykx
Antoine van Bree

Beleid;Begroting
Beleid
Hen
bestuur heeft bet voornemen on enkele commissies op
te
richten.Zo
mogelijk werden bier op de ALIT al
mensen
voor
benoemd.
Bar—tie. ;dese sal 2 maal per maand in de loods een
geselligbeidsmiddag bouden waarop onder bet genot van een
pilsje vat gepraat of gesurft kan worden.Theo,Frans en Henri
nemen sitting in dcxc tie.
Reparatie/Onderhouds—cie.;dese sal indien onder—
houd
San
materiaal of looda
c.q.
loodeterrein
nodig
is
ingezet
worden.Bas,Frans Theo en Robert nemen in dcxc
tie.
sitting.
Kas—cie;wordt gevorad door Theo en Marc N.
PR—cie. ;dese moet WETH promoten middels stickers
atandje,infoblaadje
alamede
leden trachtea te
werven.Voor
dcxc tie. zijn nag geen menaen gevonden.
Ret
“plankenpark” sal wellicht volgend jaar
gecompletteerd
worden
met
men
wave—board
mits
daar
natuurlijk
belangstelling voor is.
Er sal gekeken worden welke boards soala Klepper en Browning
nit de versekering kunnen om te voorkomen dat de contributie
verhoogd moet warden dear er nu voor 4 planken meer dan in
bet wang jaar premie betaald aoet warden.
Begroting
In de begroting warden enkele bedragen verschoven waarna dcxc
wordt aamgeno.ea.

7. Wvttk
—Dirkjan laat weten vat er met Pasen gepland is hetgeen oak nag
in SWETHS sal warden gepubliceerd.
—Ret bestuur stelt aan de orde dat Cr een probleem dreigt te 00t
staan omtrent bet ontbreken van autoa met trekhaak bij de leden.
Gekeken sal warden wat bier aan te doen is .Gedacht wordt san ho—
gere kilometer vergoeding voor chauffeurs van de trailer.
—Er sal een nieuw/herzien infokrantje komen voor nienwe leden.
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0- 500 kopieen 10 ct
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—

Eindhoven

—

040-434553
Prijzen md. B.T.W.

Copy & Co: gemakkelijk te copieëren

—

moeilijk te evenaren.

8. Rondvraag
Theo vraagt mensen voor een watersportfeStiiT~ in Lausanne met
pinksteren •WETII heeft dan echter aelf weekend.
Ad vraagt naar de surfcursus.Deze sal op 7 eel worden gehouden.
Cees aeldt dat hij in de Burroughs nog eec file heeft act het
huishoudelijk reglesent en met bet WETlt—embleem.Hiervan sal so
mogelijk flog voor augustus gebruik worden gemaakt.
Coen meldt dat steen oude—ballen—Club in oprichting is waarover
hij in SWETHS flog sal berichtefl.IIet bestuor vindt dit ecu goede
saak.
laco vraagt of cc nog belangstelliflg is voor nieuwe swetters.
Robert en Bas stellen voor em op de weekends wedsttijden te varen
op de nieuwe Betops en dan den overall klasseinent van alle wed—
strijden cc maken.
Nedermarc tenslotte wenst bet nieuwe bestuur succes.
10. SluiCing
Veorsitcer Henri sluit de ALV Cm 23.15 uur.
Hem.

Op de vaireep van donderdag op vrijdag werd mu gevraagd een en
ander op papier te zetten vat betreft de bowlingavond van 4 feb.
Welnu, leest en huiver
Saimen met de onlangs opgerichte zeilclub word er ‘n uur stevig
gebowid (dat is met die ballen on so) waarbij duidelijk werd dat
sommige mensen vdl en mommige mensen juist helemaai niet om konden
gaan met icts anders dan een giok.
Neem nou bijvoorbeeld onze ex—voorzitter (die meet je natuurlijk ‘n
beetje in crc houden) Imco, met zon slordige 141 punten, overigens
op de net govoigd. door Tip, en
, die slechts 48 punton had
(vie zou dat non sun, roddelaarO.
Eiorbij moot 1k trouwens ver,nel4ea dat onze eigea Trans do Weth—eer
heeft heoggehouden tucson eon stol. toilers door met 120 punten de
andoron aohter stab te houden. Broeva ilarol
~f in, ma dit bovlinpvontuur wert or natuurlijk hevig nageborreld
(dat is dna met bier) waarbij getracht word self ‘is kogel. to pro—
duceren. Dit werd voortgezet in onto stasskroeg (?) “Repelateel”,
niet alloen vanwoge do muziok, maar vooral ook omdat die !stokjeal
so ontzettend lekkor sinakon.
Teaslotte vii in nog een niouwe term in bet Weth—vocabulaire
toeveegon, ni. “one~foo%strjkc” (door R.v.D. to E.) die met
cucces door hem word toogepast.
Antoine
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Na een periode van doodse stilte rondom bet “WETH—indoor—soccer—
team” volgt bier dan eindeLijlc weer cen Levensteken van deze
supersterren. Dc reden wasrom ook maar de geringste berichtgeving
zolang is uitgebleven Run is welhaast raden. Dc prestaties waren
gewoonweg niet em naar hula te schrijven.
Wet die sLechte prestaties betreft spande de laatste competitie,
tijdens bet wintel-trimester,
absoluut de kroon.
Uit Zeven
wedstrijden wisten we slechts den miserabel puntje bij eLkaar te
sprokkelen. Met ala gevolg dat we zijn gedegradeerd.
Ter overbrugging van do tentarnenstop werd tijdens de nacht van 11
op 12 februari voor de derde achtereenvolgende meal deelgenomen
aan bet D—Night—toernooi. Een carnavalesk zaalvoetbalspektaicel
van s middags 17.00 uur tot s morgens 8.00 uur. Hoewel er dit
iaar een heuse wisselt(r)offee te winnen was gold voor de meeste
van de 32 deelnemendeteams bet olympische principe:
deelnemen is
belangrijker dan winnen.
Vanwege de slechte prestaties tildens bet wintertrimester stonden
we deze keer niet ingeschreven ala bet “WETH—indoor—soccer—tearn”
maar ala “Euhhh!H” zodat bij een voortzetting van de acne
nederlagen in leder geval niet de naam van de vereniging in
discrediet zou worden gebracht.
Bovendien was alle kleding die
ook mear op den of andere manier met Weth in verband Ron worden
gebracht thuisgelaten en verruild voor eenvoudlge hemdjes van een
onwaarschijnlijk kleine maat.
Dc selektie voor dit toernool bestond uit acht man. waaronder een
vljftal vaste kracbten to weten:
Coon. Rod, Dirkian. Tip en
ondergetekende.
Verder een tweetal nieuwe
(sinds sept.
87)
spelers. Rob Schulkens en Theo Horbach (keeper) . D& selektie wend
gecompLeteerd door onze vaste D—Njght—kracht. naar geen Weth—lid.
Peter
Tegen alle verwachtjngen in wisten we door te dringen tot de
finale—poule waarin de beste zestien teams em de hoofdprijs
streden. Hoewel we daarin zeker niet kansloos waren hebben we de
strild tegen drie uur in de morgen moeten staicen omdat de
wachttjjden tussen de wedstnijden te Lang werden. Desondanics
kunnen we terugkiiken op een geslaagd toernool dat veel goeds
beloofd voor de nieuwe competitie.
En dat, d~t geen valse hoop is bewees de eerste competitie
wedstnjjd die we inmiddels met een schiterende 5—2 oven.inning
hebben afgesloter,.
Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikke1inge~’

Tmco.

OUDLEDEN EN AESTUDEERDERS OPGELETH!!
Baste clubleden,
maandenlang deden al do geruchten hun ronde;
afstudeerders schoven zenuwachtig heen en weer in hun stoelen en
stelden de afstudeerdatum keer op keer uit. Maar nu is bet dan
zover, bun toekomst is verzekerd:
SOCIETE d’APRESWETH doet haar
intrede.
In de club is het moment aangebroken dat een groot aantal leden
hun studenten— en Weth—periode gaan afsluiten (dit is niets
nieuws,
bet gebeurt al jaren). Vale leden hebben hechte banden
net WET!! en hun surfnaatjes;
Deze banden zullen na
hat
afstuderen onder grote spanning komen te staan. APRESWETH hoopt
echter het verbreken van die banden te voorkomen. SOCIETE
d’APRESWETH
beoogt een blijvende binding met WE’ll! en bet
studentenleven van oudleden. Een binding die niet alleen bestaat
uit bet jaarlijks overma]cen van een donateursbijdrage, maar ook
uit bet regelnatig weerzien van de studenten surfvrienden en bet
Weth clubleven.

Voorbeeld van aanmeldinq:
Aan societe d’Apresweth,
Als oude surfrot meld ik mij meteen aan als lid van Apresweth. 1k
blijf gewoon lid van WET!! en neem deel aan alle activiteiten.
naam:
adres:
geboortedatun:
Achievements:

Miertee
zullen
er enkele activiteiten
per
jaar
worden
georganiseerd;om te beginnen een weekend in hat voorjaar (eind
mei, begin juni) alleen voor laden van apresweth; een speciaal
weekend dus voor hat weerzien van de oude surfvrienden en
windgliders. Een weekend in september zal georganiseerd worden in
samenwerking met WET!!, waardoor iedereen in staat wordt gesteld
aens in de keuken van de club te kij ken en tevens de banden net
de club weer worden aangehaald. Tenslotte hopen wij dat iedereen
in staat is om op hat jaarlijkse WETh—feest te komen, waardoor
een extra dinensie aan bet feest toegevoeqd kan worden.

geboren in 1961
eerste barrelrol in 1962
gered van verdrinkingsdood 1982
lid van WET!! 1982—19..
bestuurslid van WET!! 1986
afgestudeerd in aug 1987
23e op NSK 19..

surfvaardigheden:

waterstart net zwemvliezen.
allround—mooi—weer—surfer.

ledereen die aan hat afstuderen is of reeds is afgestudeerd kan
lid
worden
van daze speciale club binnen de vereniging.
Donateurs— of lidmaatschap van WET!! is natuurlijk verplicht;
hiervoor wordt je dan speciaal op de hoogte gehouden over de
activiteiten en krijg je tevens een clubblad thuisgestuurd.
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met een van de laden van
bet eerste APRES—WETh bestuur: Coen Konings of Rob de Groot.
Apreswetb
boopt dat hierdoor de kontakten met WET!!
niet
verslappen bij bet uitreiken van het ingenieursdiploma, maar nog
jarenlang voortgezet kan worden.
Rob de Groot
Coen Konings
Mafl. ,a.n?
4%’ Fir, u#etfl.
(‘cWi,pf/l, ‘
•1~

TOE 100111
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Deze maand
verefliging.

Beste VETE—vrienden,

00K STEPHAN GEBRUIKT ZE!

sen beschouwinq van enkele racemonsters

binnen

sommige studies kunnen niet lang genoeg duren, vooral ondat er
van die leuke kanten aan zitten. Echter nijn studie loopt ten
dade en this ook mijn VETO—periode die daar zo’n beetje parallel
moe liep.
1k kan op em. zeer leuke tijd terug kijken; een stukje studenten.
leven in Eindhoven was ook een stukje VETO.
Yele gebeurtenissen zullen altijd in mijn herinnering voort
blijven bestaan; de onvergetelijke woensdagniddagen vooral in de
beginjaren van VETO net de eeuwige strijd tegen Zephyr Droog in
de competitie; de weekenden en de zomerkampen in Priesland met
zijn tochtjes over de Friese meren en sloten (zoner ‘84) en
windkracht 8 (zoner ‘86); en de sportieve (voetbal, sportveken)
en overige activiteiten in Eindhoven.
Kanpioen van VETH heb ik nooit kunnen worden, imar de Ze plaats
op de NSK is toch vol de mooiste prijs die ik in nUn
surfwedstrijdcarri&e (ook buiten VETO) heb mogen behalen.
Aan vele activiteiten georganiseerd door VETOleden heb ik dccl
kunnen nemen, zelf heb ik ook het éEn en ander georganiseerd in
samenwerking met een groot aantal surfvrienden die ik hierbij nog
even vii menoreren:
RobK, Villen—Jan, Ludger, Kaarten, Roel, Bert, Coen (allen in het
bestuur), Vim, Robvo, Baptiest, Ruud, Franz, Jeroen, Sandra en
Rein (in de diverse conmissies en redactie, vergeef me als ik nog
ienand vergeten ben).

de

8am gaat duidelijk het snelst met zijn waterqekoelde—turbo—
sunset. Door montage van Sen ABS—remsysteem OP zijn surfplan]c
heeft Tip veel minder last van spinouts. Planeren komt ook minder
voor. Marc N. heeft nog wat problemen met de overbrenging. Tip
stelde voor Sen automaat te installeren, maar Marc werkt liever
met een pookje. Rein doet verwoede pogingen zijn sunset op to
voeren en zal dit seizoen waarschijnlijk succes hebben.
In een
wanhoopspoqinq gooien anderen zich op andere snelle merken of
radicale customs. Wie houdt deze mannen tegen!
vraag van I.: Hoe word ik erelid?
Antwoord: Beste I., erelid Run je niet worden, je moet het qewoon
hebben.
Een erelid is iemand met de juiste qeestelijke
en lichamelijke capaciteiten.
1k qeef je zowaar Sen
kans.
Diverse
copywright—claimes
hebben qeleid
tot
een
nieuw
pseudoniem.
Een of andere surfofiel schreef mij:
1k ben nog
steeds op zoek. Ook erelid S. van de B. kampt met dit probleem.
Kij schrijft: Gisteren had ik Es nog, flu ben ik ze weer kwijt.
Beste mensen, schrijf dit soofl vragen naar Mieke Telkamp.

Oierbij wil ik iedereen bedanken die de VEtOperiode voor mij
onvergetelijk hebben gemaakt en 1k hoop iedereen nog regelmatig
terug te zien bij speciale gelegenheden (zoals activiteiten van
Aprêsweth).
Tot slot vil 1k iedereen uitnodigen bij mijn AFSTUDEERzitting en
receptie op 28 APRIL 16.00 uur in het auditorium.

vraag: Waarom is er qeen clubactiviteit meer geweest na carnaval?

VETO veel succes,

,42,~

,26

droogsurfer,
direkt is de
antwoord: Beste
verontwaardigde
Met 5e
tegenslag te merken van maar 4 bestuursleden.
bestuurslid is bedoeld om de andere 4 bestuursleden
wakker te schudden.
Wisten jullie dat
Uw rots-in—de—brandinq: de SURFSMURF.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
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er volgond jaar eon brandingboard komt
we dan wel ten tweede container moeten kopen
de Engelmen not 2—2 scoorden
dat moo de Browning em de Klepper ale bar gnat gebruiken
we Se dam misachiem toch beter in de verzekering !cunnen laten
Henry nooit meer zonder kloerhanger rijdt
te roddelaar vaoht op eon cocktailavond,
dienstweigeraara in ape even Robert m.etn~bellen
moo voor eon gratis lidmaatschap eon trekhaak achter zijn auto
zet
Baa nog seer planken kan vervoeren (nie2w. schokdemperm

I’,

