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IJeste Wethers,
Dit ;:ordt dan het langverwachte dubbeldikke (?)
winternurftmer , met henri als nieuw redactie
lid.
ale we do balaris opmaken van het afgelopen
najaar valleti twee dingen op: de afwezigheid
van najanreetormen tijdens de weekenden en de
ainwezigheid van ~Iethers tijdens de barmiddagen.
Helans due geen weekend versiag in deze Sweths,
w~1 een aflevering van de’tio~ , waarbij we ale
volgende auteur Narc Chong aanwijzen.
Wij willen nieL in herhaling valien maar doen
bet toch:stuur je sterke verhalen in en wij
publiceren so
he redac~;:Le wonr~t juflie een zo kort mogelijke
wiater toe met veel aktiviteiten en een voorspoedig
me ~‘ent iennegenentachtig!

Hals -und Be inbruch,

Nan de

Noorzitter

Dacht ik net, door uit de Sweths-redactie te stappen, hiervan af
te zijn
Ja, het leven is hard. Maar ja, met zo’n laser—
printer ziet zelfs de grootste onzin er nog wel leuk uit, dus je
bent gewaarschuwd.
Op de afgelopen ALV is het nieuwe bestuur geInstalleerd en ik
wil Henri en Antoine bij deze nogmaals bedanken voor hun
bestuurswerkzaamheden. Met avondje PSV—Porto is 00k jullie wel
goed bevallen heb ik gehoord!
Met afgelopen najaar zijn er drie weekenden geweest, waarvan
1 windstil, 1 met redelijke en 1 met goede wind. Maar ondat je
00k zonder wind kunt kaarten en strandvoetballen zijn ze alledrie
zonder meer geslaagd te noemen.
Helaas hebben ook twee activiteiten geen doorgang kunnen
vinden: het zoluerkamp (door te veinig en te late aanmelding van
de meeste deelnemers)
en de mini—triathlon (die tweemaal
uitgesteld werd omdat de harde wind ons alien richting Roermond
blies en vervolgens werd afgelast omdat ondergetekende de ochtend
na Inco’s afstudeerfeest — ondanks het te verdelen eremetaal — in
z’n uppie ‘poor and lonely’ bij de loods stond. Gelukkig had de
wind de meeste bomen rond de Karpendonk omver geblazen zodat ze
vrij spel had on de HardRock over het water te jagen. Als we deze
activiteit volgend jaar wat eerder in het seizoen organiseren zal
de opkomst waarschijnlijk groter zijn.
Net ale vorig jaar liet de wind het 00k bij Pall Mall Pro
World Cup in Zandvoort weer afweten, zodat we ook daar niet naar
toe zijn geweest. Zie voor een verder verslag van de activiteiten
de notulen van ALV, elders in deze Sweths.

DE EEDACTIE.
De agenda staat veer vol met après—surf activiteiten voor het
winterseizoen en gezien de drukte bij de bowling die we al
achter de rug hebben, beloven het veer gezellige avond:jes te
worden, dus ik hoop velen van jullie daar aan te treffen. Vooral
de Prof. Van Lint Sportweek wil ik aanbevelen, niet in de iaatste
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•ge da

plaats omdat daar de gezelligheid hoog in het vaandel geschreven
staat. Een ideale mogelijkheid dus om als nieuw lid WETH te leren
kennen.

Keuze genoeg aan sporten om aan mee te doen:

bellen en

opgeven maar!
Verder kan ik vast onthullen dat er komend voorjaar zowel een
Nationaal

Weekend

(georganiseerd

door WETH)

(georganiseerd door Histos uit Utrecht)

als

een heuse

NSK

zullen plaatsvinden, dus

daar kun je alvast met sinacht naar uitkijken.
Als

je nog een steamer of andere surfzaken wilt aanschaffen,

IEDERE MAANbAGAVOND IS ER VAN 18.30. TOT 20.00 UUR
EEN SPECIALE WATERSPORTTRAINING IN HET SPORTCENTRUM.
8

DEC.

ZWEMMEN

ON 8.00 UUR BIJ DE TONGELREEP

15 DEC.

VIDEO—AVOND

19/23 DEC.

SPORTIJEEK

2

JAN.

surfspullen in je handen en je geld eruit!

5

JAN.

Dit zijn maar een paar zaken die ons de komende tijd te
wachten staan, dus maak je borst maar nat. Tot ziens bij een

10 JAN.

volgende WETH activiteit!

18 JAN.

N1EU1JJ~RSBORREL MET HET TRADITIONELE
SURFRONDJE DOOR DE VOORZITTER
AVONDJE OH NIEUW TE KOPEN MATERIAAL TE
KIEZEN
SCHAATSEN ( OH 8.00 UUR BIJ DE IJSB~N)
VERGEET NIET JE SPORTKAART MEE TE NEMEN~
FONDUE-AVOND

26 JAN.

BOWLING—AVOND

is

‘Das

januari).

Boot’

daar

00k als

je

de

uitgelezen

mogelijkheid voor

is het hardstikke leuk om mee te gaan.
voldoende

geld

mee,

(2e

helft

nog geen boodschappenlijstje hebt gemaakt
want

ondanks

de

Neem wel je paspoort en

afbraakprijzen vliegen

de

VOOR INLICIfTINGEN EN OPGAVE KUN JE BELLEN
~ROBERT VAN DEURSEN: O4902’-41318
~1~~SCHULKENS
: 040—817613
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1. Or~~ne ‘!~n rD ALV

Vccrzit~or Henri epunt du ALV. Aanwezig zijn inclurcief het
IyrsLau
It laden. Pa hear van k’cppan heeft zich afgemeid
ALt.
N

I

!I ~J
I

3. tensIng

I

mc L Ic
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mt Ha notu Ian van de vorige ALV voor wean-na
I’Icour H war dcci.

rio I -don

Luursact~v~Leiten

m-at~i ~aa1 corninissar as Antoine
Do 4 Baa Bebops die WASH via He STh~ an het begin van
dat lear heeft aangeschaft,
zajn zowel an de vakantie
ale op Ha weekenden seer intensief gehruikt, Be nieuwe
bcai-ds hebben bun nut overtuigand bawezen. Niet eileen
He
beg innendr
niCer ook cia wet ulcer
gevorderde
ma tei-s hebben vooral baj wet lachter weer ~‘eei plezier
coca daze plankon beleefd. Pak cia op He ~XIT gekochte
NPU Spe~dwii~ 6.d m2 en North Ezzy Wave 5.0 m2
ill ioad bevalleic.
Iii is conLainer is var 1 ichtir~j gekomeri zodat dear nu
S civotads all in de winter gewerkt ken woriclen.
Up
Ha
trailer is aen kast gemaakt
waarin
de
protleizealen vervoerd kuitnen worden . hetgeen op de
weoi’.enden earl goode oplossing bleak te zajn. Be commis—
saris bedankte haec-vcor Theo en Ban hartelajk.
lOin Ha trailer ::ijn de bouten van de widen vervangen
diet daze in can zear slechte (lees:gevaarlijke) staat
venkeerdan. Oiuk is Cr em naeuwe veig gekocht.
T~vans
zain er wet kleine cepanaties gedaan
en
onderde len vervarcgen.
Do commlss-sras wees er met klein op dat Cr voorzichtager
met hat ciulamaterneal omqespronqen dient te worden. Be
merizeni die . met ndme an de vakantie . met clubmateri
nil valen dienen zich te realiseren dat ze met dit ma—
tar joel net cc zornivuldig om moeten craan ala met bun
eaqen Doards. Zoals het clutmateriaai door sommige
loden an hun vakanties is gebruikt .
map in de toe—
k’cnct niet herhaald warden. ~Ct’k dent schade aarc en
van I i’s-sin Loebel ion crc gemeldt te worden zcdat de mate—
i anal c’zr.massaras dit zo snel mcqeiijk kan vervangen.
jy.~.
i.lrisolfrprekende
gebruikersmentaiiteit
geidt
uaton a-md cok voor het surfen tijdens de WEIN weekan—
d~i. Ba.Jendc dat liet can voorrecht is us van al hat
meteriacal gelinuik te kunnen maken maar dupeer daarbij
je veren,gerq met door schacle of verlies.
Tn He container is can formulier ongehangen wearop cen—
ieder
die materical leant He uitle@ndati.im vermeidt
alemede ziin naam en eventuele schade. Op bet gebruik
vain dit furinulier zal goad gecontroleend wordenl
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activiteiten commissaris Dirkian
Afgelopen half jaar zijn er 6 weekenden geweest met
gemiddeld 13 deeinemers. Tweemaal waren de Wethanen te
vinden in Monncickendam, driemaal ann de Brouwersdam en
can keer in Oostvoorne. Twee keer is at nog in Hoermond
gesurft waar-voor d€c Thriatlon tot twee maui toe heeft
moeten wiiken. Be derde keer ging de Thriatlon fiat
door omdat de meeste deelnemers nog met een kater van
Imcos afatudeerfeest in bed lagen.
Net zomerkamp is dit maal in can debacle geeindigd. Er
was te weinig belangsteiling us bet in vorige iaren
druk bezochte kemp doorgang te laten te vanden. Lie
merisen die sal belangstellIng haddeci
ineidden zach
bavendian in de geplande eerste week van het kemp nog
aan
veal te laat natuuriijk. Be activiteiten commas—
saris waist er ncginaais op dab de uiterste inschriit-data voor daze en andere activiteiten wel in He gateri
gehouden dienen te worden omdat het anders moeiliik
wordt om alles nag geregeld te krijgen.
In bet vooriaar is er na inschrijvirçen op de Infostarid
seer can surf cursus gehoudeic. Be geplande cursus in bet
rca jeer is echter wegens gebrek am belangstelling ( 2
inschrijvingen ) niet doorgegaan.
Be kilometervergoeding voor de inensen die He trailer
trekken is afgelopen haifjaar near 20 cent gebracht
hetgeen ecbter geen extra trekhaken binnen de club
heeft opgeleverd. Bij 1 van de 8 surfactiviteiten is He
trailer .
wegens hat gebrek aan trekhaken
niet mee
gegaan . terwijl er 2 maal een besje is gehuurd.
Hat zealvoetbalteam van WEIN handhaaft zich formid&bel
in de deride (dit is dus laagste) kiasse.
Ba barbeque op 2 juni was seer een groat succes.
secretaris Hem
Be secretaris meldt dat bet “laden— en
donateurs
aantal
sinds maart 88 gestegen is van 44 naar 57
Van de niauwe laden is hat grootste deal can recht—
streeks resultaat van de infomarkt die in maart in hat
Auditorium is gahouden an de Eerstejaars Infostand
afgaiopen augustus. Be stiiging van hat ledantal geeft
ean ietwat vartekend beald daar en- nogal sat mensen
afatuderen of al zijn afgastudaard an dus volgend
jaar van He lust zullen vardwijnen.
Be
niauwe laden zijn bij al da activiteiten en week—
ends steeds gebeid am hen metean kennis te laten maken
met de Eindhovense surf—scene.
voorzitter Henri
Coeri heeft bet voomeme.n om volgend iaar te star-ten met
Apresweth, aen ouden—ballen-club.
Be borrelmiddagan van bet afgelopen seizoen zijn heal
gezellig geweest. Hoewel en- vaak dezelfde merisen waren
habben da nieuwa laden zo oak He mcqelijkheid gakre—
gen am de Wethers te leren kennan.
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Er kan wear clubkledinq besteid warden; sweaters, jog—
csi;r~bi oaken en i—shirts.
In jr l’>ds is weer twee keer ingebroken, een keer via
bet.. luk ci ocr aidei a koer dccrd~t bet. irbr aakvrije
Sl~ wcid oje’~ljzukan. Dc Lciit, bestord uit een lxpna—
eat. airs
Dc verseker irrjsrniatsdiappij is gevraagd am
h’~t ‘Iqali jInjoa von WEll] , dat na de rena inbra(cen in
van 19536 WaS verhoogh . nu weer omlaag to
kri ran hoar we nu eon inbraekvr i~e container hebben.
bit. is sedeeltelijk gebeurd. (let. komL er riu op neer
hat ‘oar dicistal een klein en vo’Dr schade door vervoer
‘I
ui • I
con ‘45 ct
riqen r iSiCO qeldt
~ Iclub Eloreas sal des’s winter hun Doot nag in de
loads laten laggen . daarna sal . in overleg met bet
Dngrtcentrum , gezocht worden near een andene stalling
voor hun materiaal.
(Ia
vxr~itter wi3st. er nogmeals op hat he osqang met
hat materiaal door soinmige laden te nonchalant is ge
wCeSt; Lit sal meeten verarsieren, made door “sociale
controle’ ‘hoar andere Weth laden. be bircoinmissie sal
I’ -cS in us t. Autos nt, k’b’sr L en Dir kiari. be oniderhouds
en reparatie censiasle sal bestoan uit Rob. Robert en
he s-au l~-sr van des Jaroan Bv~chl~art. Dc avenge commis—
ales wvrden OpgelIeven.
4. Fsiaric ivul vans-slag p’srinirigmeewter cii kassominissie
La kascominissie meldt dat hat financiele overzicbt goad in
elkear Sat en klopte. Nogmaals warden Jacco en Marc. de
var-age kasciecoinmissieleden, en uiteraard oak penningmeester
Hans be’isiiikt. vcyar de overzichtelijke methode vcor de presen—
tatac van bet tinanciele gebeuren.
PAUZL

6. Beleid en begroting
Begroting
Dc begrot.iixj die in meart voor een
opgesteld . bliift ongewiizigd.

heel

jear

words

]leieid
Hat zomerkamp so] volgend jaar waarschiinliik mean can
week duren. In principe he laetste week van auguettmi
met els lokatie wederom Friesi-ancl.
Als nieuwe weekend lokatie zal miasclsien Ooctvoorrie en
can arriere ploats bij he Brouwersdom Dozoclit. worders iii
het komende seazoen. Een brandingsspot as gezien bet
geniricle aentel brandingssui-ters binnen WE1N met nodig.
Nieuwe ledens sullen regelmatig warden gebeld
Dii
activiteiten am hers mcLean te betrekken Dii hat WEI’H—
gebeuren. In maart sal er wedenom een
Infostandie
in bet Auditorium komen am laden te werven.
Er sal nog ears insformele avorsd worden georgariseerd
waarop laden bun voorkeur (en) kenbaor kunnen maken,
over he aanschaf van nieuw materiaal. Oven de datum van
dese evond sal nag een berachtje in de SWEll-IS komen.
7. W.v,t,t.k.
Hat bestuur sioemt enkele mogeliike aankopen. wear over
gedacht ken warden; —can BIC Hard Rock of Electric Rock
—een groat lichtweer seil (8.5 m2)
—can klein stormzeiltje
(4.0 m2)
Dc act.comrnissanis heeft weer een vol programme bedacht
cm de koude winteravorden door te komen.
8. ]londvreag

5. b’s-’utuui swssralsrxj
it-ri . ~r Aitaaiie traders uit liet bestuur en knijgen van bet
rieuw~ iarstuur ieder een kaartje voor PSV—Porto (5—0; de
maca t ‘a his air dank year hun goede bestuurswerk.
ll~nyz saherikt hij zijn afscheid als voorzitter aan WEll-i een
harazsn wa’i’aly:ord. (let nieuwe bestuur loedankt hem hartelijk
vyar
Iit- -arl,aai en apseekt de hoop uit dat alle leden veal
van h’-~- lxird~e gebr-uik sullen maken.
l!ad na’ruwe bcsatuur wosdt door he ?tLV aanvaard
‘,oarzatter
P’crusrrflr.’reste.
red ataris
ca-mnhicsasas act oaasissor as mat.,

Dink jars Luykx
liens Morncut
I-la an Vc’s
Robert van Dour-sen
Rob Schulkes

Do corrsnssaaraten act ivitejten en materiaal sullen door Rob
en Pr tort qezame ii ik order handen genomen worden.
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Henri vraagt wie de sportweek organiseer-t. Dat sal Robert
doen.
Imco insformeent naar de verbl i j fplaats van de wiriclsur f
informatie kaart die liii Dii sun afscheid als voorsitter
ean WEIH schonk. Dose hang]. nag bij Henri thuis aen de muur
mean sal uitenaard so snel mogelijk in de lords komen
hangers. Dok vreagt lsij hoe bet met de betelinsg van de
advertenties door Baggelear staat. Er as can brief opgesteld
met huip van he juridische afdeling van de I1JE. Doze trief
sal, made ondertekend door he iuridische etheling, opge—
stuurd worden om aan dit conflict can eind te meken.
Ad vraaqt welk materiaal zoals mastverlenqers en latjes
nu Dii welke beards en zealen hoort. Op weekends blijkt
nameliik dat. can eantal mensen moeite beef t met bet Dii
elkaar zoeken van allerlei ondendelen. be mat.enaeal commis—
saris sal een lust, met Dii de planken behorende spullen an
de zeilkast vans he trailer hanqen err event.ueel he orsderhelen
menken zixlet iedereen weet wet Dii wet hoort.
Coen merkt terecht op dat en bij weekenhen meegebolpen moet
warden bij bet. op en af laden van de trailer zowel bij bet
water als Dii terugkomst in Eindtsoven. Dit is nameiijk de
afgelopen keren niet altijh gebeurd. In pnincipe helpen
de meenijders he chauffeur- mae Dii bet op en of laden. sear
Coen vindt hat niet voldoensde.
9. Sluiting am 23.35 uur

9

Hem

Vos

secretaris.

UITLE~-SMST3ER RuN NIJRENATERIAAD.

6. De trailer kan alleen moe met clubactiviteiten.
De verecir~ing beschjkt op dii moment over 17 surfplanken
met bijboliorende tnipa~es voor de diverse windsterkten.
Elf van ieze planben (6 windgliders, 4 Die Bebops, Waijler 290)
z~jn nan oar in bruikleen afpestaan door het Sportoentrum
van de T.~J.E. .~e andere zes planken (2 rondbodems, zelfbouw,
Browninn Craz~j Red, Hiflij 355 Pun, Die Hardrock) zijn

Planken die op de trailer liggen moeten verzekerd zijn.
Aan de uitlener moot fl. 2,50 per plank voor de trailer
noodkas afgedragen worden. Voorwaarde is dat de lener
bevoej~d in os met de trailer to rijden. Dii wordi door h~t
bestuur konhaar gemaakt middels een plunje (÷) achier
zijn/haar naam op de ledenlijst.
7. boric uttleenperiodes verdienen de voorheur. Poor uitleninr’
langer dan twee weken moet men
er zeker van te zijn dat er in die periode niemand ‘ian
de betrefiende plank gebruik wil maken.

eiSendo’n van de veremiging.
Naast bet ~ebruik t~jdens de club—activiteiten bestaat er
voor loden ook de mop’elijkheid on verenigingsmateriaal
te lenen. ~ede ondat niet alle planken eigendom van de
verenirring z~jn, gelden de volgende regels;

I, Cnder aitleen wordt verstaan de gebruikmaking van club
ma~eriaal buiten de Karpendonkse Plas of het clubterrein,
met toestenming van het hestuur.
2. B~j nitleen noet fl.lOO, borg worden afgegeven aan de uitlener.
Let in ec~’ter ook nonelNk on permanent borg achier te laten
h~ de penniegneesler in de vorrn van een op naam van
e.~.w.v. “NbH”,Eindboven geotelde, volledig ingev-ulde
ohs-’

3.

iJ~ee~ leden waarv-un bet bestuur verwacht dat ze op een
-- ie
‘-n~nier met bet materiaal kunnen omgaan (kenbaar
r-enan~t net ceo oterreije achier de naam op de ledenlijat)
rno:’ea olnhe-iteriaal lenen.

4, Be plankem kunnen alt~jd behalve tijdens elubactiviteiten,

woenriz~ait~iagen en cursursen van onszelf en/of LV&S,
geleend worden.
5. fls je i-i je eentje eem plank wilt lenen, nag je alleen
planken lenen die eigendom van WETH zijn. Gaan er drie
of acer ledea nice, dam is dit een clubactiviteit en
han elke plank geleend worden. Voorwaarde is dan wel dat je
eea be’-tuurclid en de uitlener daarvan op de hoogte stelt.

Bij meerdere aanvragen geldt dat cluhactiviteitem en
kortere perioden voorrang hebben!!
8. Poor hot vertrek dient het materiaal gecomtroleerd te
worden op eventuele schade.Vermeldt uw bevindimgen in het
logbook (hangt op in de loods).Schade die tijdens de
uitleen ontstaat moet uiteraard ook gemeld worden. Ret
bestuur kan besluiten de no sebade te verhalen op de lener.
ii

Wie een plank wil lenen, neemt contact op met een van de volgende
uitleners; Robert van Deursen
Wolbergstr.89 V’waard 04902-41318
Hemelrijken l45d Ehv.438097
Dirkjan Luykn
Willemstr.97
Ehv.523767
Cees de Lange
Ret bostuuv Wan in onderling overleg van dese regels afw!jken!!
Ret huidige bestuur wijst erop dat or in het vervoig strikter
Volgens dii ~eglement zal worderr

pgntrtrdeu. ~1s je dus een

plank leent, meldt dit ook even aan hot bestuur en schrijf op
wa-i je meeneemt (logbook in container). Inzake sehade-ge alien
wordt niet meeT zo tolerant opgetreden. Ga dus wat voorzichtiger
am met hot materiaaJ,, ook a]. is hot ma~ van de vereniging. (red.)
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WAGENINGEN
EINDHOVEN

TILBURG

KOPI~REN
8 cent incL btw~ 10%korting met
klantenkaart

OFFSETSNELDRUK
4 cent excLbtw, mm0 100 afdrukken
per origineel

TEKSTVERWERKING
pc verhuur~ uitprinten div Iettertypen
tekstverwerking

DESKTOPPUBLISHING

GELDGEBREK?
BWS heipt je
aan cen baantje~
WIJ hebben werk veer halve en hele dagen.
avondwerk. weekendwerj~- enzovocjrts.
Schrijf je in hi):

—~stichting BWS~
studenten-uitzendbureau
~ Kennedylaan 3 Eindhoven

pagina opmaak~ lay out,
uitprinten software
I

I
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Bedoe1in~ TraiierNoodKas.

4

-

Soft sails can be the most difficult to rig correctly for
the prevailing conditions, because their shape isn’t
held by the battens. Gary Gibson shows how to get
the perfect set when soft

Jie troiior-noodkos is destijds in het leven geroepen ter
ver(~oodir~ van ~‘inanciole
kim oncraLrni~n.

)

ri

(fl

ç ~)
ad (1) ‘rn b~

nn~

egensivan die de trailer—trekker

oapnvai,

bekeuring.
onrncv’il Hal: veriior: nan no—c Lain on/of hot

ei~an ricico van ~ vorzekering van de beotuur’Jer
Lo 1eden,
Lot ~ioi: ,,orrclirlarjce van

dc

chauffeur in niet ingedekt!!

ad (2) iJ-~-~o~ Jr trailer ~‘con wegenheianting wordt
in het dun mooeljk dat de chauffeur een

i:.e:e-lr±ag in de bun kr~gt.
±‘ot late’a ~rooicn tot ±1.1000 door rnidxtel van fi,2,50 te
irinen voor dIe plank die op de trailer lit.
(Lit alien naaz’ aaaeiding van en.kele vraagtekens omtrent
do iaoilooiin~

~afl

ieze geldpot.)
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Rob de Groo~ 29-il
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Serucht is een groot woord, moor de
Schorpioen is wel een korokter om reke

Lud~er v, Vileteren 3-12

~
4*44*

Soms goat ens ooogscnutter wel was
erg ongedwongen door bet leven. Niet
ledereen Is gediend von geestlg bedoelde
opmerklngen, of von ongevroogd ~
mentaor. En wie oltljd met een rose bril
op z’n neus rondloopt, drelgt de reolitest
soms ult bet oog te verllezen. Nlemond
kon tlch permItteren am steeds links en
rechts geld te lenen. Colt In de ilefde
wordt of en toe enig consistent gedrog
gevraagd. Door komt no eenmoal nm
mand onderult, Boogschutter!

ning mee te houden. Dot wll niet
dotje niet gewaordeerd wordt. Ms werk
krocht is een Schorpioen bijvoorbeeld
onvervangboar door haor yermogen tot
anal yseren, en hoofdzoken von bljzoken
te scheiden. Von je hart mask je geen
moordkuil en je krltlek is nlet molt. Moor

wle van een Schorploen een compliment
krijgt, weet dot dat echt lets betekent!
in tie liefd is een Schorpioen ol net so
to the point

*

4
* 4 4

~

out, and insert the 3. Tension the outhaul enough to push in
boom. Then push the the foot batten.
sleeve and attach the
mast extension 4. Final downhaul adjustment should be
sail will be really made by bracing your foot against the
board when fully mast base. On some soft sails it requires a
light downhaul ten- he.man effo~ to get sufficient tension,
5. Check the battens are well tensioned,
sion to secure the mast fool.

6. Finally, fine tune the sail shape SO that
it’S full or flat according to the wind
~trength. Remember that more outhaul
tension will require ~0rrespond~ng~ morb
downhaul tension. A common mistake is
to have too little downhaul which causes
the draught of the sail to move back and
behindbad
the handling.
mast sleeve.
be taut
create
Look Itat must
the paneljust

Place the inhaul rope at the correct particularly the full length ones at the top
ight. and attach to the boom 0sshoWn. and bottom of the sail. Insufficient tension
Il the boom out to the clew end of the is signalled by vertical wrinkles along the

with no hint of horizontal wrinkles or
slackness in the boom area.
A few minutes extra spent rigging your

~

~.•

~

sail is well worth th0
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Dear Re weerovoorspeflinden voor het weekeinde van

Re 22/23ste oktober seer gesohikt waren voor een
lekker herfstdagje volgens Erwin Krol,werd dat
wee~:einRe afgeblazen. Zn. oost 3 en so, var. 2 was
tool: eoht -te weinig on een paar dagen in Zeeland te
verbrengen. Wel zeer geschikt voor wat strandvoetbal,
near die e- aring hebben we al reeds gehad.
Net weekend werd een week vooruit geschoven in de
hoop dat Erwin Ran iets anders heeft te vertellen,
Iielaas bleek donderavond dat het in het weekend
wederorn niet sal gaan w-iaien. Voor vrijdag was de
verwaohtind zw—6, Hierop besloten Frans, Bas, Theo,
Rob, Robert, Antoine en ik na enige voor sommige
seer diepgaonde overpeinzingen, on het vrijd~gs te
gsnn sarfen.
half negen kwarnen we semen bij Re bode. Nadat alles
was oogeleden zagen de beide auto’s er zoals
hoveeztwinde auto nit, Eindelijk aangekomen in
Zeeland woei bet tegen de windkracht 4, Hopende dat
Net nog wat sal toenemen begonnen we op te tuigen.
hlelaao ging bet niet harder waaien.Om 5 uur waren we
al kin-ar on te vertrekhen, Na enige omzwervingen vonden
tool: no~ een dorp wear de Chinees niet op vakantie was.

Het is sen bloedhete dag; zo’n dag waarnaar is in sen strenge
winter verlengt, wanneer is op de fiete tegen de striese,~de sneew
opploetert en je voorwiel sen andere koers neemt dan ~e zelf
in
is gedachten had, maar een dag die is verwenst op hat moment dat
liii in voile hevigheid can de gang is.
Ze lopen semen hand in hand over de boulevaart in Scheveningen
terwijl am hen heen de Canaan “Phfoe” zuchten, kiagen dat hat zo
heet is en fist in de gaten hqbben dat list vanavond ml
weer
afgelopen zal
zijn omdat list nu eenmaal nooit langer dan sen
etmaal duurt.
Ze lopsn dear en amdat ze niet wetsn waar ze mat de kieren voor
sen ei’eatueel koeler wordende avond naartoe macten hebben ze die
maar aangehouden; hij z’n geruite jasje wet eigenlijk net tussen
twee made’s uit de geen gezicht l~?65 doos lijkt te komen en zij
met de paarse koltrui die hear o zo bezorgde maedsr met zoveel
geduld heeft gebreid mear waarvan de mouwen Sen tikkeltje te lang
zijn uitgevallen.
En hoewel zij eigenlijk te moe is en hij veel liever op sen van
de overvioedig aanwezig en gezellig gevulde terreajes ging zitten
lopen ze verder om elkaar Sen plezier te doen.
Als ze op de hoogte van Zandvoort gekomen zijr, an de avand
intussen valt semen met de plensbui die dies te maken heeft m~t
het oriveraijdeljjke anweer merkt zij heel terecht op dat hat
mias~hien niet onverstandig is urn er eens over na te gnarl denk~n
waardat ze aok aiweer de deusjevoo hebben geparkeerd en, terwiji
hij hat herneiwater ult zijn binnenzak wringt, ~chiet hat hem te
binnen dat hij vergeten is het schui-fdak dicht te maken.
Terwiji
de zor) weer opkomt ontdskken ze hun ~trouwe vierwiel~r
vermorzeld tussen twe~ duitse mercedassen die,in de heast om c~p
hat strand te komen na zeven en sen half uur file, net te weinig
p1 acts hadden am te pakeren.
Marcel van hat verhaal
Denk can elkaar mear vergeet jezeif niet
en
De trein is zo gek nag niet.
en:
Duitse
mercedessen
zijn
starker
dan

Net onze maag vol reden we terug naar huis, dromende
van een heter voorjaar,
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BE KEUKEN IN.
~ci’:rkool
500 Iran z.~irko3l
400 )rau h!mlappen
I blik e ien~d fruit
klein hlikje oaa~nupurec
ul, gesnipperd,
4e: blep~lr ‘:ntj’ip
4 eetlepel~ etp ( van :~eme~g1 fruit)
4 eablepele olie
I theelepel Zemberpoe~1er
Bereiden:
Snijclt te ham in blokjes. Bak deze in 3 minuten bruin.
Fruit dau de iii nog 2 minuten nec.
Maak e~n ~ius van kebjap, gemberpoeder, tomatenpuree,
en vau het sap,
Laat Pc zwirkool uitlekken, en voeg bij de ham.
verteel Ic runs over de zuirkool en laat: dii op
eon lang rirbje 40 minuten stoven. Als laatste
de vrachten erbij cloen en 5~uinuten mee opw~trmefl.
Lek~rer met aardapp~lpuree.

anabole
steroldén’

Winter-spitrkool
Nodig:
spitsltooltje
flinke appel
grote ui
dlkke plak ham
2
tleroz5jnen

JLJ EN JE PLANK I
Test zelf door onder staande vragen te beantwoorden,
of je de juiste keus hebt gemaakt Nj de aanschaf van
je levenspartner, Tel de punten verkregen met het
aankruisen van een antwoord NJ elkaar op en raadpleeg
de bij dit puntenaantal horende zeer diepgaande conclusie,
-Is de relatie met je plank:
puur fijsiek,
puur mentaal,
zowel mentaal ale fijsiek.

0
5
10

-Onder het surfen:
krijg 1k matte voeten,
flip ik uit,
help 1k reddeloos vergane du.,..,,

10
0

5

-Op een koude winteravond ga 1k:
de plank poetsen,
de plank bek~jken,
chocomel (nutricia) drinken.

10

5
0

—Tijdens de Weth—borrel:
kick 1k op de Windglider,
kwijl 1k op de Hard-rock,
drink 1k m~jn pintje.

~

eetlepel bloem
theelepel kornijnenzaad
Bereiden:
Sn~j de spitskool in dunne reepjes, Snipper de appel en de
UI, Snij de ham in blokjes~ Fruit het uitje. Voeg de ham
blokjes toe en de gewassen spitskool. Met de deksel erop
ongeveer 5 mm, steven, Daarna de appel, rozi~en en het
kom~jnenzaad toevoegen. I4aak een mengsel van yoghurt en bloem.
Voeg dii bij de spitekool en laat dit 3 miii, binden.

0

5
10

-Droom je van je plank:
alleen in bed,
alleen Nj het peasjen,
alleen na zwaar tafelen.
Be concludes, samengesteld i.s,m,

0

5
10
de Nederlandse

vereniging van Duitse-surf-lezers.
0-20 :wordt lid van DEMOS,
20-40 :jullie relatie ken niet stuk,
40-50 :raadpleeg een studenten-psycholoog,

Noot: beide gerechten z~jn zeer geschikt on de kerstkildtjes
kw5jt te raken.
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je dacht dafje alles al wist over windsurfen~
DR TIC U~N

..,...

ANTOINE

Nou,cm eerlijk te zijn,van een echte tic heb ik gelukkig geen
last (nog niet althans.
)maar rnisschien is bet wel
leuk cm
eens wet meer te vertellen over dat heerliJke vocht wet ons
cok tiJdens de weekends zo goed smaakt;bier dus,
ledereen(7) drinkt op zn tijd eel eens een pilsje,maar er
is meer’ ‘Jewelde zogenaamde buitenlendse bieren.Het voert te
ver cm ze allemael op te sommen
(dat ZOU 00k saai worden
trouwsnsJe kunt ze beter gaan proeven. . .)
seer een kleine
opsomming is wellicht Sen eanleiding cm eens een keer niet
zon “normasl” pilsje te nuttigen.
Er zijn sen aantal categorieen bier,zoals:het pils dusDud
bruinAleDeuzeKriekDubbel,Tripel;
enEin,genoegRieelge—
bruikte termen ziJn 00k Trappist en Abdijbier,maar deze
termen zeggen niets over de smaak maar meer over de her—
komst.Trappistenbier bijvoorbeeld
is gebrouwen door Trappis—
ten(Jawel~ )en daervan heb je bijvoorbee]d:Chimag,DrvalWest—
malle en RocheEort.Persoonlijk vind ik de RocheFort l0(del0
van l0~)heerlijk cm tijdens een avondje gezellig ouwehoeren
te drinken,maar dat terzijde.
Pils.Deze jonge biersoort(laaggistend)
is lichtgeel yen
kleur met een alcohoipercentege van ‘-1—S5~.Kenmerkend is de
ietwat bittere hopsmaak.
Oud bruin~Dit is donker bierzoet en s1apjes(~,5T~LLimbur—
germ lusten nog wel eens een
“schuss”,dat is sen pilsje met
sen scheutje Oud bruin.
Ale.Dit
is een engelse eanduiding voor hooggegiste bie—
ren.Gewoonlijk zijn bet koperkleurige bieren met weinig
koolzuur.
GeuzeDeze valt onder de categorie tarwebieren,wear 00k
Kriek en Uiitbieren onder vallen.Geuze en Kriek Lambic zijn
bieren met spontane gisting d.w.z de wort(kookvocht) haalt
zelE tiJdens het aFkoelen micro—organismen uit de lucht die
zorgen veer gisting.De enige pleats ter wereld wear dit
proces drinkhaar bier oplevert
is de Sennevalei bij Brus—
sel.Het bier dat men deer brouwt beet Lambic.lJermengt men de
verschillende soorten Lambic dan krijg je l3euze;doe je er een
zoci kersen bij en laat je bet nog een tijd staan dan heb je
Kriek.Dat is dus roodachtig bier met Sen cessissmaakje, maar
wel lekker Fris,Dnder de Witbieren is Dud Hoegearden denk ik
de meest bekende,dit is een troebelietwat zoet bier wat in
de zomer op een terrasje (cm maar eens wat te noemen) beer—
liJk is.
IJubbels en Tripals.Deze namen hebben hun oorspronkelijke
betekanis verloren(nl.
bet eantal
keer dat ze gegist zijn)
maar tegenwoordig wordt met een Dubbel een hooggistendrood—
bruin bier bedoeld,met een licht zoete smaak en een alcohol—
percentage van een procent oF 7.Een Tripel is moutiger,zoeter
en gee].,met zen 8 prncsnt alcohol,
NahL,,lriijk bestaan er nog veei 1fl88T’,(fl8öF ööR~8~18fl iii: VOD
al dIt getup over dit dorstigmakende onderwerp ondertussen
een droge keel heb gekregen,denk ik dat bet verstandiger is
cm hcvenstaaride mear eenm
in praktijk te brengen.Uiteraard
wens i.k 00k jullie vee] plezier toe bij bet nuttigen van dit
o 7n lekkere spul,mmrsr dank erom:laat bet geen tic wordenH

The camber induced sail is acknowledged as the ultimate for
straight line speed and efficiency. Why? Test Editàr lánt~onard
looks at the characteristics which set it a~ar-t
The claimed advantages of RAP ‘rotafionals’
over cor,ventlonal fully battened sails have been
widely expounded. Countless dlagrarrs have ex
plained how their smooth Ideward shape alldwu
more efficient airflow, end indeed this lx very
important since any disru~tion of the airflow
causes dimilar problems to oversheetlng.
A Cl salt achieves this, but ttlkes is two steps
further. Firstly, the windward side is also
qmoethed out tb prevent any turbulence on the
noilor’a side — it’s of minor Importance since the
denser windward air will regroup very quickly, but
every refinement hel’ps. Secondly, the smonth
flow over the lea side is maintained by the
inducers at all times. Strong guslu can drug back
the buttess of a lotolional so the luff tube reverts
to conventional mode, but a Cl sail will stay rigidly
on the lee side of the mast,

~.

.__,~,,..__Y,’

because it will iocreasa the angle which the wnd
can bend around, while encouraging smooth
airflow with no tkrbulence due to sudden
deviations.
A curved foil will achieve the maximum
possible leeword Oirllow before it separates from
the sail. It will lnevitablp dothis before it’s halfway
to the leech, so the camber should be sited in the
front of the sail. An even camber from luff to leech
will be much less efficient, since it will be wasted
from halfway back.

Camber
A flat sheet of plywood would not make an
efficient sail. At 200 the apparent wind would
break up ad It hit the leading edge, because it Angle of Attack
could not bend round onto the leeward side no
Remember that you trim your sail to the
suddenly, The smooth airflow would con- apparent wind, not the true wind, Apparent wind
aequently disappear.
‘
on a beat or reach Inst too broadl will always be
If you reduced the angle to 50 the wind might stronger than the true wind, and blow from
bond round, but the ‘pressure differehce,would further ahead (Fig 24). On a typical beam reach
not be very effective, A smooth curve is necessary with one of these sails (Fig 28) a board could be

travelling at t 6 knots In on 18 knot wind, with the
apparent wind blowing from an angle of c.48°.
Given thot a conventional sail will develop
maximum power when sheeted In at c.2O°. it is
clear that it would slill be 28” from fully sheeted
Sheeting in within a few degrees of the board is
however most efficient. One, It maximises
pressure on the windward aide of the sail by
predenting more area to the available wind; two, it
allows you to p011 the foot of the sail down onto
the deck to ‘nose the slot’, thereby prevenlind
orflow from escapng beneath the foot end
equalising pressure on both oides of this part of
the suit.
Sheeting in a conventional salt post 20° will cut
its efficiency by about ‘A With a Cl sail you can get
maaimum performance while sheeted In at 40°”.
because the luff is no hooked towards the
apparent wind that the air will continue to flow
smoothly around it (Fig. 31.
Rigidity
Having the battens corhpressed and attached to
the mast by the inducers makes a very fldid
skeleton on which to hang your cloth.
If both wind and board speed were constant,
such a rigid rig would be unnecessary. However
the wind is constantly changing. On a soft rig you
wIt feel the d,slortion as the wind gusts or stilts.
interfering with the leeward air flow, moving the
centre of effort, and making it progressively very
hard to control. The more rigid the sail the less it
Will be distort ed by the ever changing wind, and
the more balanced it will be.

owed.
OW s.d.
B a d.

A’ a

i/

Olnnr.

2A. Th,s shows how board speed and wild
fully ,cl,evtvd sail vJ/ll reed quite a hooked
speed can be used to discover the d,,ect,on and /eud,,rg edge to en~/ourage smooth flaw on the
speed v/the apparent wind The wind is
leeward side, whicf, is what camber inducers
blowing 4 knots from tire north, arid tie board
ye successfully prelude.
is travelling at 3 k,tots on a beam reach at 90° /
to the true wind By scaling speeds to distance
and knowing the angle of travel, I/ifs triangle
can be used to calculate l/re apparent wind
28. A fairly typical beam reach, wit/i tie board
travelling at t6 knots in art 16 knot wind A

2C. An appmoiimate recreation olthe apparel
wind wfin,, Michael Pucher broke tie World
Speed Record ii 1985. Wit! a true tvmnd si’eed
el 40 trots aid Mr Puclier sailuig nm e t t5°
b,oad reach. Wa!, a 68° wig/c of attack one
can ap,orec,ale why the extremely Iwo/ed
canker of his solid foan, Speed Wing proved
so eff,c,c,,t. Sma nrionitl,s later at Weywou,l,
Speed Week. PacyalMuxka we,,, 1.25 times
the Wndslieed at 30.27 dials, tie equivo/e,mt
of 35 bouts beard sliced ,n a 28 knot wind
Wa!, sue/i a high level of el/mercy it was
mm/f a hatter xl rime be/me a shughily stronger
wiimd aid bet/er ,lirici,on mimi/cl be enough to
surpass Crasobo iv’s alt time record
3. Will, a Ci sail you con get maximum
pci l,ir,,,ance vche,i sheeted,,, to 40°’ 1/in lull is
so loaded towards the apparent wind ti,a, tie
lit w

3
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Koop niet te veel alcohol tegelijk.

Appnronr wind Coned and d,rnntion
Trio wind epend end di,rotlon.
Bond spend and d,rnoinn
Angle of atteok between the apparent
wind and the diravtinn of travet.
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iti,c to fix~ru~n,.r~r,i,.

around

A

Schjrier mao em

•~

A

stjukzke !

Aflevering 1.

i~en curmis Limbungs voor de enerzijds internationaal
cm ~mrIc’rzj~ls brasgraag ingestelde toekomotige ingenieur.
] n~;n~s ~on~~l jnr~e~Lc1d nangezien h~j/z~j do ontwikkelingen
op het Behied van een DEN groot Europa op de voet volgt.
fdj/zij booft in verband daurmede natuur]ijk meteen vastgesteld
lat ~‘o wereld-provincie iimburg met het openstellen van de
drencen, een sleutelfunctie voor ‘s lands economie gaat
v e rvuU en
An1erz~ds is dit eea cursus voor die student die zich
Bra ~ in het regionale volksgebeuren stort. Met de elfde
vai 1
elfde reeds achter ons, is het carnavalsseizoen
bo-onnem. Duo voor die oturlent die dit volop mee wil doen
voigen Bier enkele handige tips.
A

i

::ei~ t t~ 1 a~t en nei~t t~
zacat.
A
.
A
Lel en faisj mitoinge
./
A
soh~ unkele
ich flu~m dick ~n aug to~
Joarne’cies do≤n
Br~jdje br~dworschj

strikje(verplicht kleedstuk),
:nuchter thuis zien to komen,
integreren,
:inhaken en meedoen,
:Haagse bluf,
:zaken doen,
daronhiller,

EFFE

LEKKER LUCHTE

Een rubriek waarin iedereen zijn gal kan spuien
over zaken die hem/haar niet aanstaan. Zaken
binnen en buiten WETH. Regionale, nationale en
internationale gebeurtenissen.
De redaktie wenst geen goedbedoelde ongezouten kritiek to
ontvangen van Rod Hoff, zeiksnor! I Naar deugdelijke kopy,
1k vind dat niemand hot recht heeft on mu ten onrechte
dood te verkiaren, ik ben hier niet blij mee!! Ook aJ~ benik
nogal cool, stijf ben ik nog lang niet. Kbs teken van mijn
leven ma subversieve doodverklaring, wisten jullie dat;
—Theo een matje last groeien,
-dit niet zal lukken,
-de zeelucht Roel niet ongezouten laat,
-een Mazda met Koni’s nog geen BMW is,
—zelfs geen Opel.
-Robert over ongekende zangtalenten
beschikt,
—koetje,koetje Koeman ziggezaggend
boemboenit (2x zelfs),

/

He, hole he!H

WEGMETDE WINTER
Do Secretaris vertelt:
Bet in natuurlijk niet ondenkbaar
maar wel z~r onwaarsch~jn]-ijk, dat
sommigen van juilie het lidmaat
schap van de e.s,w,v. WETH willen
opzeggen. Doe dit dun wel vS6r 1
~anuaril999, anders z~jn jullie
0, verplicht nog eon jaar lid tebl~jven.

AANGEBODEN

Top sails Zero compact 3,8m22
UP sails Twin Had Slalom ~,6m
MPU sails Soft wing 5,5m 2
F2~sai1makers Wing cut 6,3m

Hot beste.
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Eel voor nieer
informatie naar
Henri Daysters
04920—35968
fls.l50
200
150
250,

Roel Backbier
Marxiy Beaumont
Stephen v.d. Berg
Harry Borçaerts
Tom v/d Boomen
Rene Bxiwman
Antoine van Bree
Erik Bruin
Alberto Burgh
Marc Q-~or~
Hem
Dahmen
Robert van Deursen
Zephyr Droog
Henri Lkiysters
Ru~ Erckens
Isco Goud.swaar~
Bert Groot
Rob de Groot
Roel Hoff
Theo Horbach
mao I-Kiizeoga
Maarten Hut
Erik Jensen
Ad van Ke~eel
Peter Knaven
Rob Koll
Coen Konirgs
Cees de Laoge
Ernest Lempers
Baa Leyen
Coen van Lisdonic
Mearten
Luykx
Dirkjari Luykx
Peter de Maagt
Hans Momnout
Marc Nederkoomn
Laurens ()Iekesken
Wim van Rootselaar
Cecile Schermer
Frans Schermer
Frans Schoren
Rob Schulkes
Leon Sprenkels
Brigitte Steyn
Albertus v. Stroe
Frans Theunissen
Baa Timmer
Rein v. Veldhoven
Ludger v Vi lsteren
Hem Vos
Marc Vos
Rein de Yries
Jacco Wiemama
Michiel van Wijck
Willem Jan Withagen
Cees Witziers
Carin Zuidema

Pastoriestraat 69
5612
Spoorstraat 104
5705
~ 1)elenkade 55
Karthuizerstraat 34
5643
Kerkstraat 18
5671
W. de Zwiigerstr. 4
5611
Maria Stuartstr.la
5616
Hoogstraat 157
5615
Zeelsterstr. 207 G
5652
Pisanostreat 336
5623
Rubensstraat 13
5691
Wolbergstraat 89
5555
Sibeliusplein 135
2231
Spoorstraat 104
5705
Belliriistr. 6
5653
Airistellean 36
5691
Schoolstraat 57
5595
Westlaixlsestreat 40
2512
tkiinaartlseweg 35
3233
Mauritsstraat 10
5616
Jer. &8chln. 231
5642
Irislean 30
5595
3 .Tooropstraat 18
5642
eukelee~tr. 28
5281
Rijnlaan 34
5691
JanPieterszoonCst24
5684
Allersma 147
5655
Willemstr. 97
5616
Wattstraat 37
5621
Vestdiik 31 D
5611
P. Donderstraat 2
DekenvSomerenstrllE
5611
Hemelrijken 145d
5612
v/d Elsenstreat 16
5694
Ploegstraat 1
5615
Zeelsterstr. 207 X
5652
t Fbfke 107
5641
Steenbeek 96
3861
Jeroen Boechln. 231
5642
Ganzebloemstr. 47
5643
Pr.Eernhardstr.7__5768
Jeroen Ecechln. 231
5642
JvOldenbarneveldln 74 2582
Pisanostreat 336
5623
Kroonstraat 7
5632
Veldspaatstraat 30
6216
Schweitzerlaan 13
5644
Bellinistr. 6
5653
Geestakker 14
5674
Detaderatreat 7
5721
Jan Steenlean 15
5591
Grashof 79
2262
Amerik.alaan 23
5691
v.Walbeeckstr. 4 II
1058
Willemstraat 97
5616
~jsonilaan 2
5654
Strijpsestr. 132 B
5616

meg een plank meenemen onder
bepaalde voorwaexilen
+
- meg met de aanhai~jer riiden
bi. - bijzonder lid
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