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Een rubrkek waarin iedereefl ziw gal kan spuien
over zaken die hem/haar niet aanstaan. Zaken
binflen en bu~ten t4ETH. Regioflale. nattonale en
internationale gebeurteflissen

ZOALS ELKE RECHT6E~RDE WETHER MIDDELS OtIS .,LLE~
UBBLAD HAD
K~*4EN CONSTATEREN. YOND OP ZATERDAG 9 SEPTEMBER WEDEROM DE
AL~1 GEPREZEN
WETH MINI TRIATHLON 0 PL~TS.
EEN SPORTIEF EVENEIIENT DAT ZIJN GELIJKE BINNEN NET EINDHOYENSE
STUDENTENSPORTOEBEUREN FIlET KENT.
YERSLJqGEN N~1 1K DIE BEWUSTE ZATERDAGMORGEN D~S4 00K KENNIS ‘ai
NET FElT DAT SLECHTS TWEE DAPPERE YETER~IEN UIT EEN ROEFIRUCHT
WETH—VERLEDEN ( WAARYAN ER EEN ZELFS NOB AAI4 ZIJN KNIE
GEBLESSERD IS) EN DRIE HUIDIGE WETHLEDEN < ALLEN BESTUURSLID)
ACTE DE PRESENCE GAVEFI.
TOEGEGEVEN, ALS ORGANISEREND BESTUURSLID WAS 1K MISSCHIEN BE~
V~S46EN DOOR EEN lETS TE BEZONDE DOSIS ENTHOUSIAStIE blAT DE
opKcl1sTc:~nRs EETREFT. I1,iAR DAT MIJN JERWACHTINGEN OP ZULK
EEN BRUTE BRUTE WIJZE N~R NET ALCII BEKENDE RIJK DER FABELEN
VERUEZEN ZOIJDEN WORDEN HAD ZELFS F%qURICE LiE HOND 1406 NIET
KtflIEN VOORSPELLEN.
ZOUDEN bE WEDSTRIJDUISTANDIGHEDEN ‘JOUR bE SERIEUZE
“WETh :R1ATHLETEN” TE IISEPABEL ZIJN ?. FLITSTE NET NOB EEN ENKEL
MOMENT DOOR MIJN IIrIDDELS Ct4TREDDERDE HOOFD.
M~R EEN STRALEND ZONNETJE EN EEN YOUR OE KARPENDaqKi~TSTAvEN
STOFd*qCHT!GE WIND OEDEN Li!J TERSTOtID BESEFFEN DAT DAT BEEN
BELEItIERING VOOR EEN KRACHTMETING YP14 DERGELIJK KALIBER KON
B ET E K EN EN
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ER REST MIJ ON4 00K ENKEL bE CONCLUSIE DAT WETH VOOR EN NIET
a~~4ZIENLIJK OEEL UIT EEN STEL SLAPPE KRP1ITEN BEST~T.OFWEL
DE 0LJETH TRIATHLOtI” IS NIET EEN SCHIM V,’14 blAT CNDERGETEKENDE
EERDER iwl bE GESCHROKKEN LEZER HAD VOORGESCHOTELD.
~4GEZIEN cU’4DERGETEKENDE ZIJN WETH—VRIENDEN NIFtIER EEN C44JMRHEID
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REDAKT!E
Geaohte Slappe Kranten,

He

be,

ik mag

weer.

Na

zo’n

twee

maanden

rondom WETH gaan we er veer teqenaan.
Gezien het mooie weer,
zijn gij genoodzaakt deze
sweths vanuit een andere visie te belichten. Inmers
dankzij bet voorzitterschap van “ooze” Deet, en het
alcoholmisbruik van nini—triathleten is de redaktie
flu al ingeslapen.
Onder het slappe gejengel van de
zangeres zonder naam en het genot van liters koffie
zit de meest volhardende en verliohte redaktie
aller tijden weer op dit gebazel te zwoegen.
Hoop doet leven zeggen wij altijd maar, en daarom
drukken cdj hieronder ceo lust af van mensen die
flog steeds hun copy niet ingeleverd hebben:
Auke Ozinga
Kaarten Hut

rn de hoop jullie flu lang genoeg
hebben, groeten ,.,uj hoogachtend,

verveeld

De redactie.

te

betrekkelijlce

HopelijJc heeft

rust

iedereen

tijdens zi~n/baar vakantie zoveel wind en zon gehad dat ie veer
voor jaren aan de surfsport verslingerd is geraakt

(en niet is

overgelopen naar een oude—mannen—sport mis zeilen..(M.H.!)). 1k
vraag me alleen wel at waarom in deze Sweths zo weinig spetteren—
de

reisversiagen

van

jullie

hand

te

vinden

zijn.

Gezien

de

opgevanqen verhalen zou dat eigenlijk geen probleem mogen zijnE

1k vertrouw er dan oak op in de volgende Sweths deze missers
goedqemaakt te zien (“nieuwe ronde, nieuwe kansen!9.
Eij deze wil ik ook nienwe leden en beiangsteilenden welkozu
heten binnen onze vereniging. oak als je de knoop nag niet bebt
doorgehakt on lid te warden, kun je aitijd een keer mee am aan
het WETH-leven te ruiken. Ret weekend van 7/8 oktober is daar
een uitqelezen moqelijkheid voor. Zie de agenda verderop in deze
Sweths en bel Robert, de activiteiten—commissaris, on je op to
geven. Maar voordat bet zover is, hebben we natuurlijk eerst nag
bet

Hardboard—Invitational-weekend

te

gaan.

De

inscbrijving

is

helaas al gesloten, en wellicht is het weekend al voorbij mis je
deze Sweths

in banden krijgt,

maar bet belooft

in

ieder geval

oergezellig te worden en je zuit er dan oak zeker in de volgende

Sweths een verslag van kunnen verwachten.
Over de natige opkomst bi) de mini—triatbion van 9 september j.l.
hoef ik niet veel woorden meer vuil te maken. Dat kan ik met een
gerust hart man Robert overiaten, hetgeen jullie waarschijnlijk
al in de rubriek “Effe lekker iuchte” aan den lijve hebben
ondervonden. Verschrikkelijk jammer dat zo’n activiteit die na de
eerste keer algemeen positief werd gewaardeerd, zo aan de grond
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moet lopen. De gemiddelde WETH—er heeft blijkbaar toch meer koud

van

water—vrees dan algemeen word gedacht.

procent

Een ander evenement waar ik nog wat lucht over kwijt moot, is bet

bijzondere loden,

zomerkamp.

me dan ook niet verkeerd wannoor juist oen ovenonont als hot

Nadat dit een aantal jaron de laatste twee weken voor

de nieuwe colleges
rekenen),
(deels

voor

de

sluiting

waren

eon man

of

van

tezoor
vier,

aanmelding,

vijf

bij

naar

over

ook deels

de

twee

bet Tjeukomeor

om

aanwezig

te

‘kampgovoel’).

zomerkamp

terug

brengen tot êên week,

mogelijk

zou

zijn

olke

dag

bet

aantal

te

5 dagon,

vool

stuk of vier vrijblijvende

aanmeldingen

dan vooral niet wanneer je,
belt

in

krijgt

eon
dat

poging
de

de

aanmelding

wordt

te

concontroren,

ingotrokken

afsprakon zijn of or iots tussen is gekomen.
kan gebeuren,
gaat

wel

—

.

er

met

WET!!,

als

bet

al

En

dat

opgeqeven
hen).

alle

hebben

loden,
(doze

uitgozondord degenen

‘lucht’

richt

zich dan

die

andere

daarbij

meer

bet zomerkamp afspraken had die voorgingen.)
Hot valt niet te ontkennen dat,

van de tentamens in de intorimperiode,
do

nog

studerende

loden

voor

bet

dus

bij

I-

‘-

de belangstolling Van

zomerkamp~terugloopt.
~

be

~

lopen

en

kleine

is dat ik uit

Dit zou overbodig zijn,

zijn

ondat

Een uitersto

rogelen.

aandacht daarop

kan

vostigon

zonder tussendoor nog allerloi

Eon

vakantie

plan

jo

ook

op

eon

en vanwoge weersvoorspollingen hoof je ook
voorspeldo

windkracht

0

iederoen wil

gaan

bet mij

onorm togengevallon is hoe mooilijk by.
to

kloine

tentjes,

roqelon
otc.

is;

daar

komon

porsonenvervoor
bij.

Nogmaals,

we

een dagje

dan

(hoon—

als

bet trailer—

nog

bungalowtont,

naar

iemand deze

vooral

ook

organisatie

zolfs nadat bet vorig jaar al mislukt was,

maar

met roaoties van bovonstaando soort hoeft bet voor mij

niot

Daarmee kom ik metoen bij hot laatste puntjo: vanuit WET!! zal,
ondor do geqoven omstandigheden, goon zomerkamp meer goorgani—
1k stel vast dat binnen WET!! do weekendera aan

belang toenemen,

on or (i.t.t. de kano-,

veronigingen) voor eon gozarnelijko
soordo

—

—

klim— en zweofvlieg—

vanuit do club georgani—

zomervakantie geen interesse bestaat.

weinige aanmeldingen en belangstellenden voor do zomerkampen
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rolatief

vervoer

seerd worden.

gezien bet toenemendo

eon

nog eons.
—

—

van

kritiok kroog op hot vorschijnsel van

die vestigon wil,

te moeten

over gehad,

ook niet tot

Va~I

gozolligheid

over wil nemen: graag zelfs! 1k hob hot or twee jaar best voor

zich wel

die op do maandag en op de zatordag

hoevon

terugreis),

rekening houdend met zijn/haar prioriteiten.

(Ook ondergetekonde,

do

Wat betroft de organisatiodruk, kan ik alloon maar zeggon dat

leder maakt de afwoqing om wel of niet mee to doom en

beslist,

Bovendien

later!

In verband hiermee wil ik flog hot volgende kwijt:
aan

to

surfen,

Ms eon activiteit niet doorgaat door te weinig aanmoldingen,
ligt

Ret lijkt

niet tot bet laatst to wachten met aannelding:

boron

niot

leden van Apres—Weth.

1k ben bet bier niot Thee eons.

rodelijko termijn,

1k bogrijp dat dat

zomerkamp

work is”.

dingon

maar kom dan niet later met opmerkingen als “Ret

slecht

doorgaat.”

omdat

te

bohalve

‘oude—ballen—hook’

rond

als jo eon paar dagen van to voren

aanmeldingen

WET!!,

waarop hij

in de

op doze manior valt zoiets niot to organiseren!!!!!

90

om zo tijdons do dagen voor hot begin orvan niet met kopzorgen

trant van ‘1k heb wol zin om een weekendje langs to komen.’.
Menson,

zeker

aanmoldingstermijn is m.i. een prima middel on de organisator
in gelegonhoid to stellon bet zomerkamp op tijd rond te hobben

hetgeen bet aantal deelnemers alloon maar ten

één voor de eerste drie dagon, éen VoOr de laatsto

en eon

voor

plaatsvinden on omdat do organisatie van een zomorkamp “niot

halen.

ook dit jaar is het zomerkarnp afgelast wegens te weinig

aanmeldingon:

ook

ex—leden,

eon uitorste aanmeldingsdatum.

goode kon komen.
Helaas,

donatours,

dan

afgestudeerde

men toch wol zou woten dat or ook aannelding ma doze datum kan

Bovondion zou hot kamp flu ook met nog maar een week intoristenta—
mens samenvallen,

kwamen

Een op hot vorigo punt torugslaande opmerking,
do

zodat verwacht mocht

minimum

jaar

oudo—ballen:

voroniging, vooral do goorganisoerdo wookonden zijn.
—

worden dat do aanmoldinqen elkaar wat moor zouden overlappen en
bet

twee

zgn.

in mijn vorige voorzittorspraatje geopperd bob.

van

Hierop bosloten we dit jaar do duur van bet

to

van

constateer ik dat de belangrijkste drijfveer om lid to worden

erna)

weken

hebben (hetgeen toch wol hot minimum is m.b.t. do gezelligheid en
bet

al

De weinigo aanmeldingen die

versproid

afgelopen

zomerkamp door Apres-Woth overgenomon zou worden, zoals ik ook

(en op qonoeg aanmeldingen kon

liep bet vorig jaar mis.

binnenkwamen,
continu

gohouden was

do

5

Wij hebbon er

a.
dan ook geen behoefte aan Iconende zoner weer een zonerkanip op
een misluicicing te Zion uitlopen.
Als je zou willen reageren op hot bovenstaande,
hierbij

dan nodig ilc je

in ieder geval uit dat te doen. Op z’n ninst levert het

do Sweths weer wat copy op.

En mocht je je in hot bovenstaande

erg aangesproken voelen, bedenk dan dit: “diffusie Van verontrei—
nigde

en

niet—verontreinigde

lucht qaat snel,

en bet gaat nog
AGENDA

sneller als het hard waait of als je or even naar blaast...”.
Rest

mij

Sweths

niets anders dan de ontwerpwedstrijd die elders in deze
staat

aangekondigd

bij

je

aan

to

bevelen.

Spreid

je

creativiteit maar eens ten toon en help WETH aan een nieuw logo!
tat ziens op een volgende activiteit (of de MN)!
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de overkant van de plas alwaar de boei ma3st worden
bet halfwindse rak near de boei had ik inmiddels
en Coen een lichte achterstand opgelopen.

MINI—MINI —TRIATHLON

Bet

t.o.v.
daarop

aan de windse rak (terug near bet eiland) wist ik

De tweede uitgave van de WETh
had zwaar te leiden onder een
Slechts
vier
deelnemers
ondergetekende) stortten zich

mini—TRIATHLON op 9 september 5.1.

terrein

groot gebrek aan belangstelling.
(Robert,
Dirkjan,
Coen
en
in de strijd op achtereenvolgens

passeerde tijdens de

de onderdelefl surfen, zwenlnen en hardlopen.
Gelet op dit magere deelnemersveld kan ik me niet aan de
gedachte onttrekken dat menig Weth’er bet woord ‘mini’ enigszins
verkeerd heeft geinterpreteerd. Of zou mijn tweede gedachte

dat

de hedendaagse Wether een tameliik pasSieve instelling bezit,
toch niet op eon verkeerde interpretatie mijnerzijds berusten?
Hoe bet ook zijn rnag, de WETh mini—TRIATHLON ‘89 devalueerde
door bet gebrek aan belangstelliflg tot niet veel meer
dan een
pittige conditietraifling.
Bet had so mooi kunnen zijn

De

omstandigheden

waren

Temperatuur ±22~C, een flauw sonnetie en een wind die
hard genoeg was cm ens op bet idee te

brengen

ideaal.
net

niet

te

gaan

elders

surfen. Nadat tegen 11 uur langzamerhand duidelijk werd dat bet
aantal deelnemers de vier niet zou overschrijden. ontbrandde de
discussie of bet evenement aldanniet

moest

u,orden

Bet feit dat met slechts vier deelnemers ieder
bezat op bet

winnen

van

eán

veranderen van bet onderdeel
surfplank

der

drie

zwenmen

in

afgeblaaefl.

een

goede

hoofdprijzefl

bet

peddelen

deden ens besluiten de triathion tech door

kans

en

bet

op

te

de

laten

gaan.
‘Joor

bet

eerste

onderdeel,

bet

surf en,

opgetuigd en em een boei en bet eiland een

werden
baan

de

Bebop’s

uitgelegd

die

echter

weer

grotendeels

rending

van

terug

bet

te

gerond.

Robert
volgende

het

verloren

winnen.

eiland

als

Op

Robert

eerste

de

startliJn maar kwam kort daarop in eon van de bekende windstille
zOnes acbter bet eiland terecht, Dit gaf mu

de

gelegenheid

na Coen te zujn gepasseerd Robert de pas af te snijden
weg near de boei. Als

door

een

wonder

op

wist

geholpen

em
sUn

Robert

echter op bet juiste moment alle nog aanwezige wind in zijn zeil
te verzamelen en speerde mu
kort daarop aan loefzijde weer
voorbij. Nog knipperend met mijn ogen van ongeloof zag ik even
later oak Coen met de hem typerende van—oor—tot—oor—smile
voorbij schuifelen. Tot ovennaat van ramp liep ik vervolgens bij
bet ronden van de boei oak nog vast op de bodem. Bet

resterende

aan de windse rak ken ik de opgelopen achterstand niet meer
inlopen. Er veranderde weinig aan de onderlinge posities. Robert
bereikte met een redelijke voorsprong als eerste de steiger
gevolgd door Coen. Op bet moment dat ikzelf bij de steiger
aanlegde em bet tuig op bet gras te leggen had Coen net de
eerste meters van bet tweede onderdeel, bet peddelen, afgelegd.
De bean voor bet peddelen was gelijk aan die van bet surfen. Er
hoefde flu echter slechts COn ronde te worden afgelegd. Na bet
tuig op bet gras te hebben gedumpt wist ik peddelend met mijn
buik op de plank en het zwaard in m’n kruis de achterstand op
Coen snel in te lopen. Kort na bet ronden van de boei had ik hem
bijgehaald. Do afstand tot Robert bleef onveranderd. Hij was
inmiddels achter bet eiland verdwenen terwijl D.J. in een
wanhopige poging aim slechte start goed te maken nog in de
richting van de boei voortzwoegde.
Aankomend bij de steiger, met enige meters voorsprong

op

Coen,

tweernaal inoest u,orden gevaren. De startlijn was, zoals in de
begindagen van de woensclagmiddagcOmPetitie, gelegen tussen bet

zag ik dat Robert bet loodsterrein inmiddels had

eiland en do steiger. Bejaarde Weth’ers sullen zich
dat
ongetwijfeld nog goed kunnen herinneren. Volgens verwachting
ondervond onse jeugdige voorzitter in bet gezelschaP van de wet

laatste onderdeel. Door een snelle kledingwissel wist ik op Coen

meer ervaren Karpedonk—surfers
enige
problemen
bij
bet
overschreiden van de startliin. Tegen de tijd dat D.J. vanachter
bet eiland tevoorschiin kwam was de rest van bet veld bijna

10

aan

zijn ronde hardlopen

em

de

Karpedonkse

direkt een voorsprong to verkrijgen van

Plas.
±200m.

verlaten

Bet
Len

derde

voor

en

voorsprong

verder uitbouwde. Robert bleef
gedurende de gehele ronde buiten mijn gezichtsveld. Bij had op

die ik tijdens bet lopen

nog

1~

do eerste tusee

onderdelen

zonder al to veel

voldoende

loopinspanningen

voorsprong
als

bereiken. 1k finishte op ruime afstand

eerste

opgebouuid
do

Coon die tijdens hot lopen geen bedreiging moor vormde
tweede plants..

Last and thus least, ,naar zeker niet

in

deelnemersveld,

dit

storks

finish

als tu,eede gevolyd

finishte

D.J.

op

voor

on
te
door
ONThERPWEDSTRIJD WETH—LOGO

de

oneervol
Bij

eerbiedige

doze kondigt hot bestuur eon ontwerpwedstrijd ann voor eon

nieuw

afstand.

WETH—logo.

stickers,

clubkleding

I mco

Dit

logo

als briefhoofd,
(sweaters,

zal
als

o.a.

gebruikt

(deel van do)

t—shirts,

gaan worden voor

opdruk op do niouwe

boxarshorts,

sokken,

jogging—

broeken, etc.), on voor de voorkant van do Sweths.
We hobben hat liofst dat jo eon ontwerp naakt voor do bodrukking
van do clubsweators,

daarbij

ermee rokoning houdend dat we eon

dool van hat ontwerp als logo kunnen gebruiken, by. do bedrukking

TACO Z~P

van do voor— of achterkant. In dit deel nooton in iedor goval hot
woord

“WETH”

en

do

zjnsnedo

“Eindhovonso

Studenten

Windsurf

Vereniging” voorkomen.
Maak hat ontwerp op ware
ook
door Eriizgerc!d
& Cronheocke

een

beschrijving

(sweater)grootte.

ervan

ingeleverd

te

Bij je ontwerp dient
worden

waarop

je

je

ontwerpbeslissingen kort toelicht.
Inleveren

bij

sportcentrun.

eon

bestuurslid

of

in

hot

WETH—vakje

in

hot

Do inleverteriuijn sluit in principe op 1 december,

waarna het bestuur uit do ingeleverde ontwerpen eon kouze rnaakt.
To koop

To koop

tie winnaar ontvangt eon gratis t—shirt met zijn/haar opdruk!

To koop

‘Joor do sportieve beginneling

Over

de

ALLe

inzcndingen

ufteLag

kan
.1

nice

ordcn

gecorrespondeerd
ci0en doie

worden.

E.S.IJ.V.

LIETLI.

ONTWERPWEDSTRIJD-0NTWERPWEDSPRIJD-ONTWERPWEDSTRIJD

Mistral Kailua

tEL U
E’Z MPflmja€

klassiek allroundboard met moderne vaareigenschappen
lengte 3.65m

•

OtMGe1.J Z~I<5R

volume ±2001.

Z’JM

EL

Tuig: Mistral Full Batten 6.Orr3

ri RET
0000

2vcM,

Mistral variogiek l.70—2.lom.
EP—IS mast 4.65m

verlonger
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Prijs: coropleet f499,—
Inlichtingen: moo Goudswaard

04990—73228
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om hot een of ander hoor,
gulp staat Open.’
‘Ja flee, die is sluR.’
‘Lastig.’
‘Ja. Stornme knopenbroeken.’
‘Knopenbroeken?’
‘1k heb eon paar van die five’-o—one—broeken
met knaopgulpen, maar ook eon heleboel rits—
broeken. Na eon tijdje, als die knoopsgaten
eon beetje soepel zijn, Run je hem gewoon In
eon ruk openmaken. Schieten ze eon voor
eon los.
‘Frrroepl. open.
‘Precies, Maar als ik dan een paw’ dagon
een knopenbroek gedragon heb en 1k draag
vobr hot eorst weer een ritsbroek vergeet
1k dat:
‘AL’

‘Jo maakt do bovenste knoop los, geoft een
flinke ruk aan die heliten en rats! rits weg.
Paar keer gebeurd nu al,’
‘Vervelend.’
ta’s zacht uitgedrukt.~
‘Weet Je wat ik met die knopenbroeken bob?
‘Nou?’
‘AIs 1k met iemand in gesprek ben zit 1k al—
tijd mijn pbs op te houden om bet gesprek
niet to hoeven onderbrekon, vind toch hot
juiste moment niet, en als ik dan ga is het
echt tljd, begrijp Jo? Sta 1k voor dat ding,
realisoer 1k me noons dat 1k son knopen—
broek aanheb. Moot Jo eerst nag eon minuut
vingergymnastiok doen, terwijl je op springen
stoat. Hoogst irritant, believe me,’
‘Ja ja, dat Ran rommelig aflopen.’
Nou, als bet alleon een knopenbroek is gant
hot nag wel, dan kom 1k meostel nag net op
tijd. Hot wordl pas echt penibol als jo dan
ook nag zo’n boxershort aan blijkt te hebben.
Ken je dat, de boxershort?’

a3nS,IJS

‘3)1)

‘Ja Jo, zo’n korte broek—onderbroek,’
Klerodingon. 1k gool so weer weg oak, ver—
domd als bet niot waar is. Zit eon aparte
gulp in, met eon knoopje, dat je dan door
zdn half opongemaakte knopenbroekgulp ook
nag moet Zion te vinden...’
‘1k ken bet:
en los krijgon.’
‘Vreselijk.’
‘En dan moet je nag eons op zook naar je
Willem Alexander, want waar die in son
boxershort rondhangt is ook altijd maar weer
afwachten.’
‘Maakt de maiste capriolen.’
‘Je kunt or niet meer van op aan, dat is bet
probleem. Jo komt bij lemand op bezoek, of
iemand komt bij jou, en je gaat op do bank
zitton. Terwiji je noerkomt voel je dat bet
misgaat. Er sit iots ergons waar hot niet
moot zitten en togen de tijd dat je op die
bank sit, sit dat vroselijk in do knel.’
‘Maar jo Runt geen kant meer op.’
Ekzakt, je Runt moeilijk opstaan, do zaak in
hot gareel brengen en weer gaan zitten. Kun
je niet maken.’
‘Verschrikkelijk.’

‘1k weot niet, dat hole concept van do free—
floating Willom Alexander deugt niet. 1k sta
in de keuken en snij eon boterharn. Mind you:
1k ben niot preuts, 1k ben niet consorvatief,
maar 1k vind hot goon prettig gevoel om
terwijl ik met eon ritmische bowoging do
broodsaag hanteor daar beneden de hole
sank moe to voolen demon!’
‘Zo kunnen me wat met die boxers. Goof mij
maar eon Iekkere stretch—slip, die do boel
vasthoudt!
‘En eon brook met eon rits,’
Zo Is hot,’
‘Gob, we warden oud,’
‘En das maar good oot’
U

(ene~ Iwete kthoj

SOCIETE D’APRES WETH’S RENDEZ’VOUS
tilt mijn radio schailen de klankon van do Beach Boys on Jan and Dean;
zovor gmat do surfhistorie van WETH nog niot terug, maar hot le lustrun
is reeds goviord. Reden on do Societe d’Apres WETH op to richton en do
WETllsurfors van hot miloroorste uur bij eon to roopon.
Oat bij velon do band met do surfroots nog so stork aanwozig was haddon
coon en ik niot durven hopen: maar liofst 15 ingeniourdirekteurs kwarson
op do windglidors on nasi’hap at. Nog eons B watorvrionden zaten helass
so onder do duim bij schoonmoodor of baas dat so holaas moeston
afmoidon.
Zatordsgochtend 20 mci bcgon hot handjesschuddon op hot Monickondsnso
surfatrand.
Ruud had op spociaal verzoek van do organisatie hot
windstillo woor in Eindhovon achtergolaten,
Maarton had flog steeds
stokoltjos on Frans zorgdo voor echte Limburgse Vlaai (seer gewaardoord
door do Randstadtors). Al snel scheurden do oersto oudo’WETh’ballon op
do Blcgliders over hot wator. Met do zwombandjes over do hawaien
surfshorts bowozon so dat do WETsurfhogoschool nag altijd do bosto in
Noderland is.
Na do olv van Anne-Mario gofrsbiceorde supor-nasihap word alles in ordo
gomaakt voor eon grootso Societe d’Apres WETH revue. Surf-Hawaion Robbio
Konings on Kapitoin tot zoo do Croot presontoerdon oen worvolonde
acte-do-presonco show not ala soliston mile aanwozige sapirantledon van
do Societe. ledoreen gaf eon bloomlezing van zijn surfvorledon: so word
or o.a. kennis gomaakt met do vrouwonworfcommissie van Ruud on Maerton,
Anton’s sotalon trailorkist, coon alias L.T. ‘s vormiste trapezekoordjes,
Rob C’ WETH-zolfbouw, Rob K’s surfweokands, Inco’s NSK en Rein’s SWETHS
rodactie.
Tij dons dit gigantiach spoktakol werdon silo showmastors mis
lid vorwolkomt tot Societe d’apres WETH.
Do zondag word nog gebruikt on de laatsto stijvo spioron uit hot lichaam
te slaan on do bloke workoholic gozichten to vorandoron in eon zorgeloos
gebruindo beach boy look. Vole tranon bij hot afscheid, mast het was
‘tot zions’ want volgond jaar Zijn wo or allomsal woor bijI
Met vriendelijke surfgrooton oak van mode-organisator Coon Konings,
Rob do Cront
Allo doelnomers op eon nj:
Anton Wostervoort,
Thijs Ruland, Maarton Luykx, Rein do Vnios, Frons
Schoren. Into Coudszwaard, Roel Westhof, Rob IColl, Ruud Erckens, Johan
Kortas, coos do Lange, Willom-Jan Withagen, Jacco Wiersma, coon Konings
en Rob do Groot.
Eoiangstellondon macn heiaas afwozigen:
Michiol van Wijck, Win van Rootsolaar, Baptiost Goopmans.
Ludger
Vilsteren, Thoo Huizinga, Ems Tinner, cock do Groot en Rool Hoff.
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Adres

Postc.

Roel Backbier
Pastoriestraat 69
Handy Beaueant
Spoorstraat 104
Stephan v.d. Derg Oude Doelenkaae 55
Harry Bongaert.s
Icarthulzerstraat 34
Torn v/d Boo~n
TCerkstraat 18
Antoine van Bree
Harta Stuartstr. Ia
Erik Drum
Hoogstr. 157
Alberto Burgh
Zeelsterstr. 207 0
Narc Chong
Langstraat 12b
Hem Dahaen
Rubensstraat 13
Robert van Deursen St. Phi1o~nastr 13
Zephyr Droog
Sibeliuspiein 135
Henri Duysters
Spoorstraat 104
Ruud Erckens
Rellinistr. 6
Ar-jan de Cast
St. Philoenastr 13
Ar-no GIlt
Const Hal kensstr 23C
l~o Goudsnrnard
A~te11aan 36
Bart Groot
Schoolstraat 57
Rob de Groot
t~stlandsestraat 40
Hartin Hingst
Hatbijsenlaan 29
Roel Hoff
Yoorueg 41
mao Horbach
Fburitsstraat tO
Thea Hoizenga
3cr. eoschln. 231
Ibarten Hut
lilhllem Klooslaan 54
Ad van Icessel
Breukelsestr, 28
Peter lCnaven
Rijnlaan 34
Rob Coil
JanPieterszoonCstr, 24
Coen Konings
AllersiM 147
Cees de Lange
uli11e~tr. 97
Bas Leyen
DekenvSoaerenstr 5
ibarten Luy*x
Hariac~g 52
Dirkian Luykx
Heelriiken 145d
Peter de Ibagt
Corellistraat 202
Hans Harnout
Ploegstraat I
Hat-c Nederkoorn
Zeelsterstr. 207 X
Laurens Cdekerken ‘t Hofke 107
hike Osinga
Guidogesellestraat 27
Wirn van Rootselaar Steenbeek 96
Cecile Scherh~r
Jeroen Dosehin. 231
Frills Scherter
Ganzebioenstr. 47
Frans Schoren
Pr,Bernhardstr, 7
Rob Scliuikes
Jeroen Soschln, 231
Leon Sprenkeis
ivoldenbarneveldin 74
Drigitta Steyn
Langstraat 12b
Praxis Theunissen
Yeidspaatstraat 30
Dos TiMer
Jeroen Soschin. 231
Heft v. Veldhoven Bellinistr. 6
Lodger v Yilsteren Geestakker 14
Hem Yos
Ostaderstraat 7
Harc Yos
Jan Steeniaan 15
Rein do Wies
Grashof 79
Jacco liliersiM
Arikalaan 23
Dart lilt jnands
Tineistr- 18
Wiflea Jan !ilithagen WilleMtraat 97
Carin Zuidem
Strljpsestr. 132 B
~g en plank eeneen onder
bepaalde voor~earden
*
mg et de aanhanger rijden
bI. • bijzonder lid
don. donateur
lidver lid van verdienste
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P!aats

1989

Telefoon

Jarig

56)2 V LIlY
457322
• 8- 6
5705 33 deI~nd
04920-35968
don I - 4
Hoorn
02290-19913 erelid
5643 RX EHY
123898
•
7- 4
5671 GP Nuenen
040-831285
• 24—I?
5616 Al. LIlY
439956
• 26-10
56)5 PC IFfY
5)9088
10-Il
5652 EH EHY
§50031
21- 6
lkert
04150-43902
don 7- 5
569! EC Son
04990-720)7
24-5
5622 CC EHV
442173
+
• 25- 8
2231 XA Schiedarn
010-4715155
don 12- 7
5705 33 Heleand
04920-35968
don 14- 9
5653 GB EHY
524842
Nil Il-Il
5622 CO EHY
442173
a 4-10
§613 1€ EHY
460591
22-7
5691 HE Son
04990-73228
Au) 8- 8
5595 CR Leende
04906-1985
*
25- 9
2512 SC DenMaag
070-801972
AW 29-Il
LIlY
3233 53 Oostvoorne
01815-5182
NJ 28-10
56P, M EHY
434791
*
30- 1
5642 AS EHY
8176)3
t
28-5
5615 NP EHY
525509
+ •
23- I
5281 HD Boxtel
04116-72629
don 6-tO
5691 33 Son
04990-735)9
10-12
5684 EG Dest
Nil 3— 4
5655 CD ElY
520671
Nil 20- 3
5616 CO EHY
523767
Nil 14-9
56) I KX LIlY
439078
15- 4
6861 DT Oosterbeek
085-342372 Nil lIdver 1- 1
5612 LC EHY
438097
*
28- 9
5049 ES Tilburg
013-564502
26- 2
5615 HA LIlY
432547
• II- 4
5652 EH LIlY
550031
t •
8- 2
§641 AK EHY
811370
1-6
EHV
04760-72695
18- I
3861 U Ryterk
03494-53594 don 28- 9
5642 AS EHY
817613
don 13- 6
5643 iN LIlY
126246
t •
24-10
5768 AA Heijel
04766-1687
Nil 12-12
5642 AS EHY
817613
• II- 3
2582 Mil Den Haag
070-502955 don 3- 6
lileert
04150-43902 don 6- 6
6216 DII )bastrioht
043-432405
6-lI
5642 AS EHY
817613
+ •
25-10
5653 GB EHY
524842
don 14- 2
5674 bI) Ger’.’en
831)48
bI
3-12
5721 )~ Asten
04936-2066
+ I
17- 4
5591 MI Heeze
04907-1837
don 15- 1
2262 ER Leidschendae
070-205032
Nil 10- 5
5691 KA Son
04990-71138 don 22-Il
5654 LT EHV
551216
• 28- 7
5616 CC EHY
523767
Nil 8- 8
5616 CT’ tHY
528236
• 31- 8

bestuur: vooraitter:
secretaris:
pennlngnst:
corn, act. :
corn. Mt.
Nil
Apr’h-l&ETh lid

Dirkian Luytx
Hem Vos
Hans I4rnout
Robert van Deursen
Rob Schulkes

