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iTalic aiionaai.
Natuurlijk is hot

itt”r

t bosto on ais passiof on vastgoroost

bostuurslid do handciook in do ring to gocion on opto stappon.

z6
Vordommo, wet moot or bovon flean?

ook,naar on andoro rodonon, ga ik hot bostuur van do

o.s.w.v. sETH vorlaten. Op 25 oktobor zal 1k do voorzittors
hanor doorgovon aan flirkjan Luijla. lonand dio niots uit hot

Cit is do oersto en motoen do laatste Seethe in doze
rodectiesaaonstolling. Ce uittocht van ouwe—getrouwon hooft
00k hior zijn sporen nagolaten. Oodankt Irnco en Dirkjan

voor jullio workiust, en wolkorn Rool en Hanril
Wogons gobrok eon copy doze keer eon dunno Swathe.

Vooral hot uitblijvon van do tic van Pool

(

Hoff

hooft do redactio zoer tolourgesteld. Voor hat volgendo
nurnrnor wijzon

we bij do~o Antoine van Sroo (Antoine due)

eon om zijn tic uit to tikkon en bij do rodactie in
to levoron. Wij Zion ook gra~g hot schrijverstalont
van do andoro loden togornoot orn zo eon eupordik winter—
nurnrnor to roelisoroiij
Onzo Pleeetro

—

colurnniet heoft net ale voorgeondo karen

do holft van do copy aangolovord. Zolfe do surf—Jot—
Sot kent voor horn goon gohoirnon. Huldo~
Wij hopon jullie op eon volgondo cluboktivitoit to
Zion on vorwachton den bozook von do opvolgor van
Gilbert: H...(onri

?)
Co Radactie.

Anders dan andere.

oog vorliost, on orvoor zal zorgon dat alloazondor al to vool
vortraging, wordt atgohandold. bucoos.
1k kan torugkijkon op oon goslaagct lidnaatschap van hot W}~TH
bostuur. Twoo jaar was ik bostuurslid, waarvan oon jaar
ponningnoostor on oon jaar voorzittor. 1~u was hot ponning
noostor sohap niot zo opwindonci. 1k nocht eons por jaar oon
lijst not go.talion opiozon. flat was no toch ooht to woinig
on hob do biding ovorgononon van moo cm zo aan hot ochto
work to kunnon boginnon.
In hot oorsto haitjaar hobnon wo golurondo do wintorpauzo,
voornanoiijk goworkt aan oon subsidao-aanvraag voor do bTES,
oon vordoro atworking van hot olubi-orroin. no aanvraag vend
zijn g000kouring Nj hot bostuur van do bTES. flit hoort goloid
tot do aanicoop van vior RIO SEBOPs. Not dozo iiohtwoor- o.q.
racoboards hobbon wo Nj wETB eon zeor bouk, modorn all-round
plankonbostand gokrogon. 1 ot vorvorr van al dit natoriaai
gcoohiodt not do bokondo oranjo trailor, dio oon oplcnapbourt
gohad hoort on waarop nu oon kist bovostigd is voor allo
protlolzoilon. Not do atronding van do inriohting van do oontainor
is hot holo olubtorroin nu at. Nu zullon sommigon van jullio
zich afvragon hoo hot not dobar zit. Wol ale iomand oon louk
albosbinndortjo ovorhooft kan daar ook moo beponnon wordon.
Want oon koud piisjo is w&1 bokkor, naar koudo tonon niot!

Mn:’r ‘il met al bonbon we tooh een mooi pakket te bieden
an nnno loden en aspirant-leden. Het belangrijkote element
do r~r1weekenden, inolusief vervoer, materiaal on op
to varon en nmtuurlijk een stuk ontopanning. Alleem de
or11anirntor loopt een week te stressen on een trekhaalc te
vina en.
an, hot in diii etc nt 11TH een zekere hehoeite bevredigt
binnen do rtuoenten_eportwerela. En net een ledental dat
dit nojnar de sestig is voorbij gestevend,

Tja,

Wethers zijn vreemde lui. Met ene jaar sit het zonerkanp

bonvol en bet jaar erop kant er geen hand. Se zijn noeilijlc
te peilen. wat ik wel heb ontdekt is dat het goeie studenten
sUn. floor de week zijn se heel gedisoiplineerd hezig volgens
een strikt soflema, maar op de weekenden gaan de remmen los en
is the slcj the limit! Van dit slag zitten er a! meer dan
zestig bij WETM. 1k hoop dat tie nieuwe leden slob snel sullen
thuisvoelen bij WETH en wens ze een leuke tijd in Mincihoven.

blijkt toad we!

dnt we een pnkke-t hebben dat nenigcen aanspreekt.

Tot slot wens ik het nieuwe bestuur suooes, men hoop
inspiratie en gelulc. Tot ziens.

1k wil d~’~ron n~- ie lereen bedanlcen die op de een or andere
r’r~cr hiornan
huica~e

ee:t meoreholpen. Natuurl&jk is dat Met

ennunr:~ein, ±janr,Antoine

en Jiirkjan. bet vorige

bestuar is ook nag zeer bereidwillig gebleken net bet
op:cnzopen van [cluojes: Inca, Thea, Has en Robert. Verder
dnr. v/d bosoM, dhr. Waber en iedereen die lit dan nag

HOT

:::

NEWS

vergeten ben. dedankt voor de sanenwerking.
hog even over de weekenden. Ze waren dit jaar weer seer suooesvol.
1~et tunsen de dertien en sestien nannen en vrouwen is Met elite
boor weer zeer gezellig aan de waterkant en
‘5 a—vonds.
Dit najaar siet Met er naar uit dat bet nag drukiter wordt,
want behalve de harde kern gaan er oak een aantal nieuwe
laden nec. degin volgend ja9r kant er een landelijk weekend net
so’n veertig nennen~
To goed nls bet net de weekenden gaat, so sleoht is Met net
Met zonerkanp gegaan dit jaar.

;~egens te weinig annme!dingen

heeat dit fest~n niet door kunnen gann. Oorsaken’??
Inteninperioce, introduotieweeic, ntctuderen?? Wie sal Met
zeggen. In Met laatste weekend heb’ben we wel n g een mur!
weojconrt naur do drnuwersdan genrganiseerd.
Voor dat lactate weekend waren er nnnelijk we! genoeg aan
melainren. Itisnohien dat ala je Met Zonerkanp inkort dat
je Cenoegnnnnelaingen in daselrde periode krijgt on lets te

iloor de dames

—

Hoe versier 1k ik Robby Naish.

len donderdag 3 september t/cn zondmq 6 emptmmbmr 1988 vonden in
Torbole de World Cup wedstrijden plmmtm. Ze wmrmn mr ellemnal,
Neish, Bringdsl, Dunkmrbeck en nmtuurlijk wee ik mr elm mpecimel
Swethm—vermlsgqmuer. De wedmtrijdmn wmrden ge onnmn door BjErn
Dunkerbeck. Wet ‘m avonds in de Disco Corca d’Dre gebmurde was
veel mpectsculsirder. Alle crscks wsren senwezig woor men at’sluitendm
psrty, met elm middelpunt Robby Nmimh. Enige niet onknappe “damest’
probeerden hier hun sleg te mleen. De nuchterm vrijgmzel flabby
Nmimh moemt mchtmr nietm hebben van men juff’rouw, die tegen zijn
benen stand te rijdmn. Dmzm blemf mchtmr valhouden. Dm voihouder
wint, oak bij Neimh. Na een peer pilajes kon Neish hot lijfelijk
contact niet emer weeretmen en verdween korte tijd leter met de—
zelfde dome uit de disco. Laten wij hopen dat hij er nimtm men
over houdt.

kunnen organiseren. We sullen sien Met volgende jaar.
Vu epecimle verelmggmwer,
uit Torbole,
Itelim.

MEDEDELING

flfl

a

flafl
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Aangezien enkele laden varzaakt hebben hun contributie over te maken
(oh, oh, oh, oh, oh), wordt hieronder oen blacklist afgedrukt van do
desbetreffende lieden:

V

24 sept

Ilini—triathlon

27 sept

vnrt.hnllen 12.45 jut

1 en 2 okt

aurfcursus (vrang vriendon/kr’nniasen/eto.

5 okt

beraiddeg 16. 0 uur loads

6 okt

vonthallen 17.15 uur (12.45 fluiten)

L-Zokt
11 okt

sur?weekand Zealand

13 okt

bowlingavond

15—23 okt

Pall mall Pro World Cup Zandvoort

)

voetballen 12.45 uur (12.15 fluiten)

Ala Jo eon dog wilt gean kijken, gee? Ja dan op, den
kunnen we op eon dag dat hat hard waait goedkoop met
eon meereanekaart o.i.d. gean.
18 okt

voothallen 12.15 uur

ig okt

bareidriag 16.00 uur loads

22—23 okt

surfweekend

(?)

25 okt

Algeeene Loden Vergodering 20.30

27 okt

voetballen 12,45 uur (12.15 ?luiten)

2 nov

bareiddag 16.00 uur bode mite onze tenon

uur sportcentrum TUE
/

er dan nog niat afvriezen
Do pile zal
in io’ier gavel koud genoeg zijnl
Voor do liafhnbhora ken bij genoag belangatalling
nag can (ijsjsurfweekend georgenisoerd warden.

Jo ziat, eon ovarvolbe ~g~ndo due er zal vast
wal int5 hij7ittnn waaraan Jo met veal plazier
mae zou kunnan doen. Eel nu, Jo bent ni°t voor
nieta lid~
Dirkjon
bgg. Hem

040

—

04g36

43 60 g7
—

2066
In de volgende Swathe zullen de dan flog filet bekeerde volgalingen
(lace wanbetalere) op WIT papier worden a?gedruktj
Dc Penningaeeeter

P.S. Doze agenda hangt oak in hat sportrentrua, v_oar ala

Jo daze Swetho onvorhoopt kwiJt mocht reken,

eindhovense

stuclenten 6windsurf vereniging

0
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WAGENINGEN

JUNUSSTRAAT 16-18

~

tel;08370-18638

kontaktpersoon,Irma van den Bosch

~

EINDHOVEN

KRUISSTRAAT 132

~

tel;040-434553

kontaktpersoon,Rene Roza

~

TILBURG

WESTERMARKT 36

tel;013-680173

kontaktpersoon,Nicole van Tilborg
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BWS heipt je
aan een baantje~
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Wij hebben werk voor halve en hole dagen,
avondwerk, week endwerk onzovoorts.
Schrijf je in bij:

~stichting BWS~—
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Trapezetouwtjes~.(sorry,ik ben de tel

kwijt)

Een V~rSIicJ van bet surfweekend op 17 en 18 september.
Vi i 74370 vrnd oorst hoodschappon doon. daarna afreizen naar
MrnnlInd.7m. Pair
annuokomen warden
de spullen, zicizaggend
tu~r~n r’~n~n en katton. naar binnen gebrac’ht. De akkomodatie
.25 V
~i’~ii v~r, twr~ Lv’s en eon haard.
Net is er goon luxe
-~ ~ I I I(I.
[)o rerr van de avond wordt qevu]d met
wat :~kJ~-/.-.
if~Iv~ eL~al en Lv kijken.
Zatei iii -h~—n’i .ntwikend. ~n hefr eerste waar ik naar kijk in
ho~.:’
1.
L sr.
haiLer
n
en noes Oman. Dit valt funk
t ec.~ i.
bra- baa-i ~k The
~
von.- .‘‘i~”. n dat ‘onse bongens
,7,,~JI ‘~ ‘~
man h~
-icIer zi in. Verdere
ve~ dv: 1.—]: :A~nq. bet Nederlandse
~ ~‘~°‘~‘~
vaII~Vb1te,m speelt sun openin’Js
~ ~
w~dsfri I :4 ~r’ d
elvrnaische spelon
7
teqe~ F: nkj j ik. Eon goode rreds~riid.
di
I a N—nor] and gewnnn n wrrdt
Nb .ja,oktmke]
ca-an
we
nmar
bet
water.
Er
staat een
rod- I: 1: a-ia-d.:°.
P.. curio
seijon warden opgetuiqd en er kan
°n wa-ia-N-n. Teoen vies wakkort
de wind
wat nan
a-i:
i~a- i-c~ e: vao~ dat her a] met a] een leuke nurfdag is.
w .icIL eon prime m..a. mereid. Do verdere avond wordt
~r-ca--~v :24
m~i
rareuvne~Pa].
hot bekijken van do
h
a
a v-sn da a-]vrnr:jsc-he spe]en van do afce]open dag en
he
J
ii
‘c.
‘ii ken koff 10.
Dv v In. r,d
chtcna- ~aer non minder wind dan do dig ervoor.
Woci I-’-ona-n “rn.;
~nqens
ann.
Nu is hot do Nederlandse
h~ekor-rN:eO.
Ii~’
:. k
zi:r eersto wodsti-ijd wint. Bij bet
waN—?nO~N--mon iN 1 :kt —i
eon seer matic~ windje
to staan.
Map-k.
Ens en Piik:an valon naar Volendam. Daar aangekomen
Eli k”’n nIle parkeeiplaatson beset
to ziin en dus zien zii
mass
af
van ho?- plan am do voetbalwedstrijd aldaar to
bo’- ck~~n. Per ioN--ok man wind
bes]uit”n
Robert
on
Frans to
mans veothallen. dat wil zeqoen ioder ann eon kant van do weg
st.aand
do
ha]
elkaar toespelond.
Wat
to verwachten was
gob. ii 7.
do
ha] helnndt andes eon auto. Gelukkig is do bal
~:.ncied.o—rd. 1-Pot weokon.bd wordt
afgesloten met eon bestorming
va-n eon f”-:o~tont.
Al
rn—a]
eon
boo]
aezollia
weekend.
Net was een leuke
kenniro,, Irma met do Eindhovenso studenten windsurf vereniging
WETH.
Franck van Breucre]

SWEITERS 4 SWEATERS

.~

Ja~eker,
sen trapezetouwtje heeft meer dan I einde.
Trouwe -fans
hadden
dit
ook
zel-F kunnen concluderen,
Een
nieuw
(winter)—
seizoen
staat
voor
de deur,
dus is er weer tijd
voor
nieuwe
wetenschappen.
Verrin
voor de open haard eens eat leuke vragen,
anders
verzin 1k ze self eel.
Jan Lenferink kan hier een puntje
aan
zuigen.
Zo
worden
in
de
volgende
afleveringen
van
trapezetouwtjes
enige doldeaze,
komische avonturen verwacht van
enkele
Nethieden die ergens aan de Franse Riviera met de
Elebops
hebben
geroliebold.
Tenminste,
so
te zien
aan
de
toestand
waarin soemige planken met (of liever gezegd zonder)
bijbehorend
materiaai is teruggeleverd.
Dus vakantieplezier verwacht in het volgende nummer1
Ook
bij
de diverse afstudeer-feesten moet eel
eat
te
ritselen
sun. Look out, I’m watching you.
Al
een tiidje iigt er een vraag van A met hoge nood te
wachten.
(Alle
namen
blijven
onbekend,
vanwege het
moms
intieme
en
persoonlijke karakter van de vragen).
Hierin schri i-ft nj: Eleste
sur-fsmur-f ( voor de vragensteliers:
Elk ander synoniem
mag ook),
mat
moet ik doen aim ik alleen in men donker tunneltje
rijdt en
daar
een surfer (lees:
mannelijk Wethlid)
tegenkom.
Antwoord:
Welk tunneltje en eanneer?

De onlangs a-fgestudeerde R.
te 0.
mist mN-i nog te vertelien dat
de helm fabriek plat lag toen hij daar kwam werken.
Na een maand
waren ze ( en hij ook) er echter weer bovenop.

00k I.
kende enige problemen met sun
afstudeervoordracht.
Een
sterk stukje beton.
gewapend met aramide.
moest opkomen tijdens
de voordracht voor een verpietterende finale.
Een niet te houden
werkbank
kraakte
het stukje beton
echter
voortijdig.
Dankzij
tussmnkomst
van
I.
kon
het stukje
beton,
nh
het
met
men
enigzins ingedeukt imago,
toch nog opkomen.
Vervolgens heeft I.
bet
stukje
beton
ten
overstaan
van
zijn
publiek
alsnog
verpletterd. (R. I.P.)

Elm surf smurf

SWEATERS .L SWEATERS 1. SWEATERS .L SWEATERS .L SWEATERS

Vanar nu kunnen er wear sweaters, N-shirts en jogging—broeken besteld
warden bij Henri~ Complent met goal—raze Weth—opdruk, kleur geheel naar
keuze.
sweaters 4 sweaters 4 sweaters 4~ sweaters 4 sweaters 4 eweaters 4 sweaters
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F Trill

I~F

Fill lIE

~if net open
zomor
ben
i I- met eon stel vri onden
op
eurfvat-ant i e
peace-it.
Tlnze
hot—epot was hot Etanq do Loucete bi j do Dolt
do
Li on in Zc ci d—Frankri i P. Eon fanteeti echo sicr-Fstok met vool zon en
o mcno i i 1- n op moor wind,
Do e+ctcrcd F i ndhccven — hrrrar~c bodr ant nmqovoor
I 400 km
meer
c zr-i or do mon to yen hot r i j don acer d.
Hot Et enq do Loucet I’ I 0
oon
act or -i-en orci ole i-i meeter
hr.*’cl on 15 l~n lonri.
Pierc do or..
lint nice cii icc-i icr-pr ,-rc’cl cioccr ci.
cii I rIpEr.
vie cii F-yr yrroc_ir on
naic
do
cCccior c—
Peril door- eon ci iF- tend v-in nor, peer F-i I crmotor
hroerl
let
Ic
err hot Ft c’crcq on icc Miciciel 1 ar.dso /eo 1 ipt.
Hot water
is
edo]
ci
;cccct
ccc ml or’ i—ncr m_
0I
frIll’’ I
Fccvcir
ri’’, gin t yin
trot
El cccii i pi icc c i’c~ I tocci alo her iconqt,e ‘c’~crc hot rcatcrriritnn centric.,.
clpicr ccii ii--.
Pc-:c- -1ccci
I icc1
cccccc cic.t cic’c’ctn wE-ri di ,‘r yin icr-ct croon dr-crc
-ian
hot Et ann near Parr ares ‘inert,
VI ack 1 anqe hot eater is
eerr
onormo
pci— I oorp 1 eats wear netc Icr I i I P onk do Wohnmobi 1 os
yen
dci
cii t i I ci
-c’cncwoz -c go Dccii i,or s ci. ‘por I- oorci ci c_can Do wi nd waci I op
doze
plc-i
yen lcc—t Etanni hot otr’rI et door hr-i trochtor oF-Fort Vaic
dean tic’ cc-icr I erd I iqric-rccic-- her pr-n.
in do drie wolcc-—n let wi j
or
i-car Pr
icr-c’ Ft
ic— Tr nmncck cnn 10 cieqccn ccroi. crcr’Pr dan 4 Dccc c-Fort
rio’c-rca cii .
1-ceor -eccc c-c-nc d~q
cF 5
icr-i
cccc?r,r clint /~r Err—er c-Fnrt - Do I racicon—
F arca
clccccr ic--tootle oon oF rccoor clegon wc_cc_crni-c hot acer
Oocrr
pear
daccorc i-cot r oct i per wan •
2—3 Ecooccfnr t . .
Eon daq of 3 ccci do
do
Mann
eon c_rind die nit zoo knmt err ook do 5 Deco-Fort. of
moor
henli . Fcc i doze wind is hot water op trot Etenq loPPer vi etc can do
I-ant
0i hc cewel
hot den op do Middol 1 icndso Zoo
dui deli iFherder’
waait.
Dci
Port—Lourato
of op hot Ii lometors lange strand
var,
Earrar~’e I-crc dan good c-~ osccrfd wordon,
(ink hi
do
Tramontena Icunc
jo
naiccccr]icl
op
zoo cccr-Fon mcar den is do
wind
hior
~chc,circ
c-Fl aid p.
Dp
zoo heh
o aol can paP nodi p ocrcdect hot water
hi or
c_eel
I tudor
is den op hot Etenq waar Jo in
jo
surfshnrt
hunt
var on.
1-tel moot io op hot Eteng oppasson voor stenon on zoe~qoi ii
die
op
do hodorn iiqqen.
Ecnvondion zit or errm -c_eel wior in
het
etanci
zodet
Jo
om do pear hondord meter Jo sF-eq
oven
van
do
ci i ortc-’n ci or moot ontdoen. i/e01 Dui tsors hebbon daarnm eon ec’hto
“‘cnti—I-rar-ct’
~in wear goon wier can blij-ft hanqen en dat
is
qoorc
ovorhndiqe irczo_

Ho~
uitgaansiovon in Barcares boperkt zich tot
ti-roe
poporduro
naé’tclubs—disco’s
Lo Marina en do Lydia.
°erder ziin or
wet
terrasjes on ca-Feetjes in hot dorp on eon permenente Prc_rccris op do
boulevard.
Er
is bovondien elIte avond op eon andere camping 00cc
disco
voor aile campeerdors.
Er cordon ook stiorenc-ievochten
oil
popconcerten
qoorganisoord om do vakantioqc_cnqers
en
ccitqopcctto
surfers
ook
‘s avonds hezig to houdon.
Ale hot eon
Poor
nioi
waait
Pun jo altijd nog even rraar do Pyrynoon riiden of near
dcc
Spaanse grens (50 Pm)
in
do
tijd
dat
cii bij hot Etang ceron waeido
hot
ci
hovon
veraachting
maar in hot voor on nejacr moot, hot hior not-i
harder
-atormon.
Macr ook in do zomor Icc.rn Jo hoter ni ot to qrcri Ii
zoi 1 ocr
ciueonomon. Eon 4.5 m2 Pun Jo dear heel good qobrui Pen
i F- woe eel
mijn
5.5 m2 bij do Tracnomtana ci snol ovorpoword.
Droto
lcpperc
hob
Jo
niot ocht nodig want ale do Tracnontanc of do Mann
niel
wcaion
is
do wind ook
ocht cog on heipt zolfs eon
riroot
mcii
niPs moor
tonzij Jo natuurlijk eon ocht hichtwoer reroboard bi a
Jo hobt,
Hot
mon

is
en

due
hot

eon ideal e vakanti 0—spot 05
France lovon to gonioton.

Au

rovoir
Mel n

Er z a ~n rond hot otanq maar twoe p1 eatson
Port —Loucate eon croci
ciiceoredorpio
on hot echto vakantio badplaatsje
Darcar~is.
Hier
zao
~o
hot one eppartecrcent na hot andoro cli omcal
in
doze] +de
sticl
ciobor-cwd.
Er zitton bijna eileen Frarcsen aihoewol or in dci
mcand
eccncjstccs ool-: vool Holiandors on Occitsors schijnen to
zit’
ton.
Inc do porir-ido det cii or weren • do oorsto 3 nrotcenc van itch
was hot or noq ni cit a-o droP mcar in do I aatsto i-rook
str oocrrderc
do 15 1 1 campi ncis van Ecc_crcer oc vol.
Hot nc_cdrrol van do
--imp i nqni
a cict z o ci 1 eu—cal hui tori hot dor p 1 i nqon t.or ci ,i 1 or
near .‘4~n ccci
zoo
on goon enkol e can tccrt Etenq I i gt.
tim to qean scirfon heh Jo
dos c_-cht eon ecctn nrcdig om tolkorce neer hot actor to ri jdr-n, ~

Te huur a-’cngohctdcan: F-OIlER

f

±

3.85

x 405

200,— p.m. mci.
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Sur-fweekend in augustus,
Lo-rtste bijdrago....

Dmdrrt 1k hinnenkort h~ t vi oroittorechop von Henri hoop over te nomen,
on orndot 1k nu cronies r~0 j-ror in

e rodact~e van do Sweths hob go—

zeten, zol ~it rijn l-~rt t~ hijdrage 7ijn rio rerloctielid, Poor niot
to long getrourd,

ant in do volgenrie Sweths ‘s ben 1k don verplicht

do stukjoc ‘H-n do vuori I Icr’ eon to levoren,
t ofn-3 op n I
it hot op d

it

hP 1k twre di open kunnon vost~ tollon, A] ieroerst
or von no 50—60 loden siechts eon tiontal is dot repel—

metig copy levort voor hot verenigingsorgson. Ga eons bij jozolf no
(nee, niet hoevoei je

rinkt zoals die Postbus 51 spotjos je vragen)

coor jo c-n aicin ortikoltje over soc kunnen schrijven: eon leuke surf—
~tek

-o-rr jo hoot newee’-t, tips&truuks over hot optuigen en hot trimmen

v-n do die rso -nort~n soil-n, ontwiPHolineon in do board— en tuigage—
tochni~’en,

-tn,

die or on or
eon groot

]s 1k do hoovecihoid ‘Surf’—nagazines zou moeten echatten

e loden circuloert, don moot door tech eel lets in stoon wat

eel von do ledon roe

nteresseren. Des pok jo pen en schrijfL

Ten tiveonc hob ik, oak bij deze Sueths veer, gooorkt dot do ooeste copy

Al
enige
tijd was bet bij me opgekomen dat windsurfen eigenlijk
eel
leuk
is,
Vandaar
dat
op een weekend in augustus
mijn
wagen
werd
valgeladen. Vim allerlei omzwervingen door Eindhoven werd eindelijk de
weg gevonden richting Bergen op Zoom, waar 1k. Ad , Cees en Willem—Jan
hadden afgesproken om te gaan windsur-fen.
Het emaide lekker,
er
was
een eaarschuwing 7 tot B ,
dus de verwachtingen waren hong.
Tm hoog,
zoals later bleek. Oelukkig waaide het die dag toch nog eel zo’n 4 tot
6 Beau-fort,
Op bet Zoommeer kon prima gesur-fd worden.
ledereen moest
bier
Slalomen tussen andere surfers door.
Belukkig gingen de
meeste
surfers
tegen
5
uur
naar huis.
Wij bleven
nog
even
omdat
onze
bestelling,
windkracht 6,
nog niet was gmbracht.
Zo rond 6 uur. dus
toob nog eel even moeten wachten, werd er opgediend. Wij scheurden met
onze
plankiem over bet zoommeer terwiji enige sur-fers.
the ml hadden
opgeruimd,
bedroefd stonden te kijken. He, he, eat is ~urfen te -fun.
Daarna opruimen en naar de friettent. Willem en Cees bleven in Bergen.
Ad
en
ik
gingen op zoek naar men
oude
bekende.
Roel
Hoff
Deze
inmiddels
welgestelde beer van stand toonde ons de volgende dag
mile
sur-fsteks in Oostvoorne en omstreken.
Het waaide zo’n 4 beau-fort, dus
ook
nog ef-fe gesur-fd.
Toen Ad fotos van zichzeif won hebben
wou
de
wind
echter niet meer meedoen.
Afiin,
toch men leuk weekend
gehad.
Zaterdagnacbt
hebben
we gemlapen in een enorme
kampeerboerderij
in
Oostvoorne, waar eventueel ook de surfclub terecht zou kunnen voor men
surfeeekend.
Ook
bet water is makleelijk te bereiken.
Al met ml
ceo
uitstekend
alternatief voor de Eirouwermdam,
Er Han ook orsina
worden
uitgegaan in Eirielle.
waar eel 10
kroegen run.
Eerliikheidshalve
moet ik eel zeggen dat de Brouwersdam mu
beter bevalt.

(uitzondorinoen rloorgolaten) poe do week n~ do copysluitinnedotum binnen—
kort~ Pit is notuurli-ik niot erg bevorderlijl voor eon actueel orgoon en

Uw mur-fende wethreporter:

Coen tonings

eon snello, rog~lr-atioo cPstributie doorvon, Probeor jo copy op tijd of
to bobbin, don ken do redocti~ e~’n poor dogen no ce copysiuiting de Seethe
in elkoer rotten en Hon ie eon dog later near do drukker, Dit stukjo bij—
voorbeolrl heb ik oak pee no dog n~ do redactievergedoring gotypt, oedat or
moons nog drio pogins’s copy binnenkwomen,
Al ret ol hoop 1k dat do Swoths zal kunnen (blijven) uitkomon ole eon
up—to—note vorenigingsorgaon net niot alleen tijd—gebonden inf’ormotie

Hodon, 20 september 1986, is van ens verscheden,
onre innig geliefde eedewerker

over cluo;ctivitoiten, naar ook cot surfartikelen die do mooito von hot
beworon cord zijn en die do ourfkennis von do loden doen toonemen, hot—

DE R000ELAAF1

goon ook do behondoling von hot clubmoteriool ten goode sal komen.
Hot 11° zijn van do redoctie kost over hot olgeeeen niet veol tijd. Op dit

HIj kwae door bruit geweld os hot leven.

mooont is do rodoctie ol woor aongovuld, oaor ala or in do toekomst eon
vocature roe ont-itran en jo voolt or eel cot voor, oarzel dan niet on bel,

kring op weenadag 5 oktobor 1988, ‘s middogs em

want hot is do moeite moor don waord~
Frons, Pool on Henri veel succes enno

Do teraardobestelling vindt ploots in beslotrin

.,..

17.00 uur op do begraofplaats bij Do Heilige

Keep the Sweths Alivol

biothkork, Sumrtralaan, Eindhovon.
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