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Ulijkbaar hebben do fee~tdagen vnorafgegaan door do van Lint
sportweek ervoor ~ezargd dat cenieders genoedetoestand van
eon zodanige opgewekte en zorgeloze aard is dot nlemand
zich genoodzaokt donwel geroepen voelt urn eon stukje in doze
rubriek to piaatsen
Op zich is dit natuorlijk alleen floor lovenswaardig, want dit
betekent dat heel Weth eon vereniging is bestoande uit loden
die do vredige kerstgedachte ala eon huger good beschouwen.
loch hoop 1k dat or zich under jullie enkele betweterige of
rancuneuze personen hovinden die do behoefte niet kunnen
bdwingen ow in doze rubriek een kritisch danwel destructief
stukje to schrtjven teneinde ziin gal to kunnen spuwen
Niet dat or niets voor do vredige kerstgedochte to zeggen is,
moor hot leven wordt zo soal zonder een paar sappige stukjes In
de swetbs.
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VANDE

REDAKT!E
Vrmnden,
Allereerst willen wij C do redactie duo) eon heftig
jaar toewensen asn eenieder die dit flitsende
magazine onder ogen krijgt.
Vorheugd zijn we met do moor dan gemiddelde copy
die voor dit dubbeldikke kerstnummor binnon gekomen
is. Daarvoor dank son hen die dit toekomt, en last
dit eon voorbeeld zijn voor alien die nu blij zijn em—
doiijk wat leesvoer voorgeschotold to krijgen, en
eons een keor do pen ( sorry typemachinet ) to pakken,
en

Hot rodactioneie team.

Van de voorzitter~.
Cit is de twoodo koer dat ik aan dit voorzitterspraatje begin, aangozion de eerste
vorsio zon drio wekon ongebruikt in hot vakjo in bet sportcontrum heolt gelegon en
nu dormate gedateord is dat 1k maar een niouwo versie fabricoor. Hopel~k hooft do
Sweths-redactie voor hot komond Jaar een paar goode voornemons gemaakt...
Allereerst nog even terugkomen op do afgolopen ALV. Do door do secretaris in de
notulen gowokte indruk als zou 1k do pauzo naar hot einde van do vergadoring uit
gesteld hobbon berust op eon onwaarheid. Cit gobourde namolijk op voorstel van
eon der aanwezige loden, waarna dit voorstol tor stemming kwam en met algomono
stommen word aangenomon. Oat hiormoo het op do vorigo ALV govostigdo record
van De-Kortste-ALV-Allertiiden binnon handbereik kwam stomde ons allon natuurlijk
zeer tevrodon. Vol trots word dit record dan ook vorbeterd en stoat hot nu bij
31/10/1989 in do booken.
Helaas kan do klaagzang over do opkomst bij do activitoiton wodorom niet
beëindigd worden. Bij onzo jaarlijkse zwempartij kwamen wolgotold vier mensen
opdraven, waarondor twee bestuurslodon. Oat niet hot hole bestuur aanwozig was
is natuurlijk al rodon genoog om met do ontbrekendo bostuurslodon op do
komende bestuursvorgadering eons even eon hartig woordje to wisselen. Maar dat
or van do ovorige loden maar hot schamole aantal van twoo aanwozig was
(waarondor eon niouw lid, hoora) is natuurlijk helomaal van do zotte. Zo in do oorsto
collogowook na do tontamons mag toch eon hogore opkornst vorwacht wordon.
Aan do opkomst bij do niouwjaarsborrol zal 1k al holomaal niot voel woordon vuil
makon, gozion do magoro opkomst van wolgetold drie (bestuurs)lodon.
Wat botreft hot niouw matoriaal: in togonstolling tot wat door ondorgetekendo op do
ALV is modogodeold, is or géen subsidio-aanvraag bij hot SFSE ingodiend,
aangozion nadoro informatio uitwoos dat dit fonds onkol subsidies verstrekt aan
studontonorganisaties met onvoldoendo liquide middelen om do aanvraag zeif to
financioron. We zullen wel eon ovorlegavond bologgon waarop bokoken zal wordon
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wet we op do Boot in Düsseldorf kunnen aanschaffen. Deze beslissingsaVond zal
samonvallen met do fondue-avond (woensdag 17 januari), teneinde do opkOmst
onigszins positief to bdihvloedon. ik Wi! or wel op wijzen dat or mijns inziens goen
geld is voor eon complete niouwo plank. Bovendion staan ons do komonde
maanden nogal wat uitgaven to wachten (zoals voorflnanciering van do swoators,
voorschot voor de pr-commissie en mogolijk nieuw briefpapier) waarvoor we ons
huidige saldo hard nodig zullon hobben. Maak daarom jo contributio snel over,
mochtjo dat nog niet gedaan hebbonl (1111111111)
Do socretaris en ondergotekendo zijn op dit moment bezig de ledonadministratie t~
automatiseren; wellicht zolfs is doze Sweths al met niouwe adresstickers
godistribueerd. Hopelijk zal do reeks klachton omtront de vorspreiding van ons
clubblad hiermee ton einde zijn.
Nog eon laatste modedeling over do ontwerpwedstr~d: op dit moment zijn or drie
ontwerpen ingeleverd. Er is eon voorlopigo keuzo gemaakt, welke nu verder wordt
uitgewerkt. Op de komendo bestuursvorgadering zal ook hierovor eon beslissing
gonomen worden. Waarschijnhjk zullen olin do volgende Sweths do bijzonderheden
m.b.t. bestollingen van do diverse kledingstukken gopubliceerd worden.

agenda
~rona1o voorp rnde jaron j~ ~r joc’nro ;aaandapavbnd van 18.30
tot 20.00 flur eon sneciale ~vatersporttr&ining in hot sport—
centrujn. Zoher nfl hot snrfseizoen .—bijna— is afpelopen idoaal
om je conditie op peil to houden of to verhoteren.

17 Jan
23 Jan
2. Feb
8 Feb
15 Feb

Fondueavond

r Schaataen (vergeet je sportkaart niet)
Speciale—bieren—avond
Bowlingavond
Elfotedentooht, indian cit alfatedentocht
4oor bet ija takt ten elfKROEGENtooht.

Wil jo je opgeven voor eon van do aetiviteiten
vragon, ideo~3n of aanrnorkinf~en, hel don oven:

of hob je

Tor afsluiting wens ik iedereen hierbij aisnog eon voorspoedig 1990 en hoop 1k jullie
op do fondueavond wear to zion. Tot dan!
Carin Zuiderna

P.S.

528236

Nogmaals voor do agenda: NSK 1990 (28,29 en 30 april) to Nunspeet (slik).
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last van de korte spitse golven.
—Oak de ervaren sinker pilaat heeft meestal geen needle, niet amdat
het een wezeniijk maeilijker plank type is niaar omdat de plank
slechts een, naar dan oak vial een heel gaede, eigenschap heeft en
dat is voar iemand die slechts een plank bezit onvaidaende maar
voar WETH prima, want WETH bezit voor alle andere weereamatandighe
den de ideale plank en wel acer dan een.
DAS BOOT 1990
Binnenkart kunnen we wear met zijn allen naar de door ann Nederlanders
no verguisde Deutsche Bundesrepubliek afreisen am aldaar in anze surf be—
hoefte van bet kamende Jaar (of jaren) te vaarzien. Das Boat 1990 is nag
maar twee weekjes wachten. Niet alien zulien er dit jaar prive—spulien
warden gekacht maar, zoals trouwens bijna elk jaar, clubmateriaal,
Over dit laatste wau ik bet hier even hebben, NUns inziens heeft de
club op dit manent bet neest behoefte nan de volgende zaken (in afnemende
prioriteit):
kleine zeilen van kwaliteit
een speed needle
trapezetauwen
mast—plank--protectors
1k zal item yoUr item proberen gaede argumenten te geven waarom nu
juist nan dat item behaefte is bij de club.

3. en 4. T19pezetouwtlee en mast’plankprotectars
Met zou handig nUn als sommige gieken voarnien warden van trapezetOu
yen. Fenieder is bet met me eens dat bet afstellen van daze touwen een heel
gehannes is. Ret amstellen van je eigen touwen naar een clubgiek kast je al
gauw een kwartier kastbare surftijd. Wel maeten alle leden de discipline
hebben am deze tauwtjes in spe te laten hangen ann de betreffende giek en
niet meenemen yoUr eigen gebruik, maar dit terzijde.
Zijn de trapezetauwties aims inziens niet noodzakeliik meerdere mast—
vaetprotectors zijn dat wel. Daze dingen absorberen een groat deel van de
klap die de mast telkens wear maakt op de plank. Vooral op zee en in bet
algemeen bij zwaar weer nun daze klappen funest vacr zawel plank als mast,
Aanschafpriis per protector schat ik op fl lS,.
Somaigen zullen waarschiinliik denken
anderen bet er helemnal ace eens zuJn. Cm
is er naar 1k gehaord heb de magehijkheid
woensdag 17 janunri a.s. je eigen mening

“leuk geprobeerC. terwijl
geschillen achteraf te voorkamen
am tijdene de fondue—avond, di.
en vaarkeureo kenbaar te maken.
Arjan.

1. Kleine zeilen van kwaliteit,
Met kleine zeilen van kwaliteit bedoel ik zeilen die niet grater zijn
dan 4.5 m2 van een gerenoseerd kwaltteitsmerk (Pryde, North, P2).
Op bet laatste weekend van bet vorige jaar bieken de huidige kleine
zellen niet echt aan de verwachting te voldoen. Bet Be Wries neil leek wel
een apgevoerde bronuoer en de Gaastra lap had de balling Fl— 30 cm. van bet
achterlijk liggen i.p.v. bum de mast. Toegegeven, bet was die dag vial erg
extreem weer, mear voor velen werd de dag een beetje bedorven door deze
slechte zeilen, Twee nieuwe zeiltjes liflen mu daarom noadzakelujk.
Gezien bet budget van de club en de kwaliteit—prijs verhouding van de
verschillende merken desk 1k persoonliik aan twee North Ezzyj~j een 4.0 aS
en een 4.5 s2. Met deze mates kan, afhankelijk van bet gewicht van de
surfer al bij windkrac~t 5 tot 6 gevaren warden, Oak voor de ladies lij ken
mU deze mates gescbikt voar b.v, op zee. Bovendien voldeden deze zeulen
vial op de bewuste dag.

Wisten jullie dat
—
—

—

—

—

2. Ben speed needle,
We hebben bij de club een batterij bee—bope waar je eng van wordt.
Daarnaast zijn er nag drie semi—kleine plankjes, waarvan er een al nooit
acer gebruikt wordt. Ms je echter op zoek gaat naar een echte zinker dan
zul je hem niet in de container of loads aantreffen. En dat terwiji er
zaveel vaordelen zijn aan een zinker binnen de club. Om maar te naesen:
—Leden die nag onbekend nUn met bet sinkervaren krijgen dan de
kans terwijl ze no nag sheen op materiaal van een ander dit
kunnen praberen.
—Be presentatie naar buiten ale zijade een echte surf—club wordt
voor eens en aitijd bevestigd.
—Speed geeft eell enorme kick.
—Op binnenwater is een needle de ideale plank, hij heeft geen

—
—
—
—
—

DJ op do feiten aohterloopt.
Garin tijdens do skitraining eon (to) strakke
brook d.raagt.
Baa T. zijn doppen moot tellen voor hij zijn
auto start.
4 jaar nadat Baa L. in Yugoslavia was, hot
ijzeren gordijn afgebroken word.
Robert ‘alle surfers van W~TI1 maar WM?JES vindt,
omdat ze niet moo gaan surf en als hot eon beotje
koud is.
Reel geqn tioptakkon heeft.
We verdomd weinig van ons erelid. boron.
Antoine het lang uithoud.t met do ox van Baa.
Do aarde rond is,
Do man ook,
at goon toeval is.
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klan tenkaart
OFFSET SNELDRUK
4 cent exci, btw, mm. 100 afdrukken
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Onae voorgrvoolons komen uic, or
acast vandaag een flinke jugo. Dr
zeowind kont vanuit bet auidoos
con, is vorhcig en as] aids volgena
do bookjes gun oncwikkelen roe
men fiinkc storm. Omdat hoc weor
berirhi ander weer voonpoldo,
worden we op open ace door de
jugo ovenrailen. Windkrarhr Ic
yen tot achc! Lenmasi weg van de
draaiwinden rood bet ciland, ha.
ken we de srapeaes in en stuiven
over bet water. Dc ace wordi
opgezwrepr, golvrn van ten paar
motor bolemmeren on, voldoende
hoogtr cc loprn. Telkeno woor
worden de awaac Iseladen plankon
overaporld. Plink gewassen landon
we op Lavaa, wait we in ton
boachut baiitjr besluiten de rest
van de dag cc rotten. Lavsa blijkt
onbewoond, dat betekenr dos
geen behoorlijke mulcijd. Eon
Quits motorjarhr dat voor de
storm komt sohuilen biedt uic
komst. In plaits van spaghetti en
water ‘schinken und schnapps’.

Opniouw eon vrij krarhtige mis
tral. We paicken snel alles in,
ajorren do boel vasc op de planken
en hup. varen male. Ala we lacer
op de dag de Komari’s achter on,
laten, moeren we pal voor de wind
con overatcek mairen naar Zirje. Er
‘cast eon behoorlijke dein’mg en
we aurlon met gigantisohe snelhr.
den van do golven at. Tclkens even
pompen on, ovrr eon golitop hoen
cc komen eta dan op de criping van
de mistral araand naar benedon te
surfen. Piotsoling aiaac bet noodloc
too. Evercjan en Roll hebbon blijk.
hair bun tassen niec good here,.
cigd want Ic drijven iron na elkaar
in bet water. Roll kan aijn bagage
op her nippercjo vastgrijprn, man
de cix van Evenjan is gesrhourd en
de inhoud versproidc zirh over hot
water. Has komrte hulp gesneld,
springi cc water en km wonder
bovon wonder aiIm, bij elkaar
graaien. Dc bagage words vana!
dat moment wrer voorop do plank
boveatigd. Ala ‘c avonds de wind
gaac liggen, hobbolen we canon
de grote golven Zieje binrtrn, eon
sober aradjc met heel aardcge men~
sen. We eten kilos pnaimen en
drinken reel cc veelJoegoslavisohe
wijn, strompolen em beocje dron
ken naar onae slaspaaicken.

Het volgende reisdoel is Primoa
ran, con plaars all her vaateland.
Na inlichtiogen cc hebbon ncr
wonnen bleek hoe onvenrandig
om dirrkr naar Rogoanira cc vixen,
em immense overateek. We vol.
gcn dtss de kuaclijn tot Primostan,
een vetvelend cooristenoord waar
we wegona windarilce twee dagen
gevangen’ listen.

50%

We surfen naar Star, Solca laren
we San sruurboordaijdeliggcn.
Windkrarhr drie, net niet genoeg
on, lekker over her water Ce ,thou.
ron. We sohrikken ons to plector
wanneer con groco yin arhter de
Bet is opnieuw wirtdscil en we
plank van Has opduikc. Met rcil
besluicen pompend verdor cc
lende bonen wren we de lee at.
gaan. We komen echcec nier ver En dan lien we ae: haaion! Dat
der dan ten oilandje even buiren
han torh nicE? Nec, naruurlijk
de kusc. Her in ongevoer 20 groot niec, hot aijn dolfijnen. Op eon
ala een voetbalvold en hot at&t er paar mijl a/sand van Brat gait de
van do konijnen. Snorkelend,
wind plotsoling liggen. Geon
awemmend en aonnend doden we aurht;e meer. Negen ussr lang
do eijd. ‘a Middags ateekr or eon
ronddobboren, scaan, zitcen han
aarigonaana briesjc op, we paicken gen, oevrrloos klecsen en eindo.
on, booltjc bij elkaar en varen
loot kankeren. Len duik in hoe
rirhting Drivnik. We arriveren
heldore warer biedt vorkooling.
daar liar in do middag. Dc voorra~ Dac zwommen in ace is crouwens
don kunnen worden aangenald,
hcerlijk, mast hot idee dat ieder
op on, vasce menu acaac no ook
moment vanuic die gigantisoho
olko dag ceo groce ask koelcjes.
diopce ten ol ander bloeddorstig
vicasnines vinden wr in romacen
monster aan je ceencjes begins to
en voor brood araan we oen our in knabbolen aorgr or voor dat Jr sarI
de nj.
weer op je plankje tie.

Vandaag aijn we in Hal/Brat be.
land, op eon kicine kamping cc.
gem am do rind van her scadje.
Bier stonen we on, in ‘Alcohol
landia’, aithans zo words door on,
bet (rest omgcdoopr dat dejoego
slavon bier bouwen. Onac ekapr.
ditie, onac verhaien en de Hol
andse vlaggetjes zorgon or voor
dat vole deuren voor on, open.
gain. Hal is erhc era pliacs on,
terug te komen. Veel appanemen.
ten en hotels omringen her oude
stadje, dat grensr aan de nauwe
doorgang cussen Brat en Hvar.
Hior words elko middag de mistral
‘grtrerhrerd’ en neemr roe tot vijI
I aes Braufon. Vanaf ceo groro
landtong die een oind her water in
loops, kunnen we halve wind ver
crekken. Op de landsong wordon
ook planken verhuurd, or hoerst
em heerliJlc sfeercJo. Zelh ‘s narhis
aijn de mensen er nier van at cc
krijgen. Dit plaatsje, met aijn per.
lokte aurfomscandsgheden, uir
gaansmogrlijkheden en Iruke
mensen, houdt on, drie dagen in
ain greep. ‘a Nachrs swingon en
overdag surfen. In tegenstelling
cot de voorgaande weken em de
kadent bostaanrje.

19%

EonJoegoslavisrho man on zijn ~
loon dobboren in een lokke nabberbooc ergons nasson Hvar en
Star. Zoonliel probetn hoc lek
aoveel mogelijk dicht cc houden,
pa rook. Maar met windkrarhc vier
cegon en cen bohoorlijke gollalag
achieten cc met rrhc op. Na enig
ovetleg atapc de vsder hij Roll op
de plank, aijn soon bij Evcnjaaa en
Has neemc de lekke boot op sleeptouw. Hair we komen niec voor.
uic. Was moecen we doen? We
kunnon de drenkelingon moeilijk
arhcerlatcn, Baa herinnest zirh de
niurpijlen, hij arhier er LEn at en
in eon mum van tijd ligr er ten
lraliaans mororjarhr langszij. Pa
en aeon wooden aan boord geno’
men, waarna wij do rois voonzet~
ten.

/0 w
4 dhwä4D~%€
We besluisen lang, de kuse van
lint te aurfrn. Her ene baaitje it
nog mnoier dan bet andero, woi
fig olgeen mensen plaitsen waar
Jo normaal nooic sal komen, hel.
dot water, snorkelen, awommen,
zonnen, sutton, CtCfl, 5121500 On
weer ceo ontmoocing met dolfij’
“en.

Do vorjaardag van Evenjan. Her
boteiden van eon maalttjd is wo~
çena hoc ontbreken van goode
togredi~ncen steeds ren probleem
geweesc, laar ‘cain dat we eon
foosrrnaal kunnen aanrirhcen. We
trek]con or op air on, ee Zion was
bet binnenland cc biedon heoft.
Na ceo cooht van dric ussr iromen
we in een dotpje. eon soon nedor’
aetcing. Mor warempel eon restau
rant, We kunnon kteaen uit ija,
koflie, vnarhccnaap on bier. Lekker
nacasurlijk. man we zouden wel
icc, srevigem kunnon gebruiken.
Na heel veel praten wordc or ook
nog brood on vIces cevooraohijn
gecoveed. En we werdon heerlijk
getild, onto ponemonec venoon
dr as afloop gren enkelo boIling
meer. Na eon wandcling van naim
vier our, rollen wr in ortao slaap
asic. We hobbon weer hongor.
Midden in de narhr warden we
door her aohijntel van oen aoek
lirht gewckt. Len visserabooc doec
mee aan oon aoekake,o nan cen
jarhc, dar dieaelfdo middag door
eon bora — even verdetop — is
ovorvallen en dar noodsignalen
had rncgoaonden. Dc dresgendo
lurhr had on, doen bosluitcn die
dig rsitt vcrdoe cc acsrlen, achtoraf
ten ;uuce beslissing.

We maken on, klaar vooe de tooht
naar Miljet, bet lsacace eiland voor
we Dubrovnik aindoen. Tijdens
de overtorhc oncmoecen we wcec
dolfijnen, dirmaal aitcen we er
erhr tussen. Evcrrjsn wringr airh
in duizend borhcera om Xe O~ de
gevoolige plait vast Ce leggcn. Op
Miljet leggen we am bij een amer
leer hotel ctassen allrmaal grote
jarhtrn. Drinkon em kola op hoc
We beroiken eindelijk hoc uirerace eorras en geniocen van al die kapso
neagaseon.
puntjc van Hvar, Sururaj. We
gaan weer ten, hrerlijk eren en we
celeloneron met her missrhien
roth iorwat ongenasce thuia(ront.
Na a] dir dagen waaxin we wotntg
vordoring maakten saarfen we de
volgonde dag nan Korrula. Dc
hole dag moetcn we knaisen halve
wind varon, voor de wind, wind
krarhr 6 en windkrarhr 0, we
maken hot allcmaal mro. Dic
We vaxrn met ten noodgang naar
kwans omdar wij vroeg in dc och. Dubrovnilc. Dankzij do harde
tend waxen venrokken. Togen de wind dartson we over de golven,
namiddag ontsnoeten we nog con langs dc oudo atadsmuren van
kanjer van eon warorsrhildpad, we Dubrovnik, wan we men dag eer~
zwemmen arhcer horn San, nemen dec arriveron dan gepland. In dose
fotos en bewondcren zn koloasale dmkke scad loggon we aan bij eon
afmetingen.
hotel, waar we aan tal’el worden
genodigd door rwee Nederlanders.
Onae aankomsc vioren we in ten
plaicsolijko diskothcek. We vallon
vroeg in alaap, nier in her hocol,
mast op bet terra, van her hotel.
Na vier weken aurfen sic het or dan
op. We hebben nun, 4~O kilomo
ter afgelmgd, sierhu LEn dig heb
ben we met op de plank gearaan.
We hebben ooze reservo-onderde.
Kurcula bulks van de tooriscen,
len nier grbnaikc, maax de fepara
hec is eon prarhcig scadje, hele
eiokir is helemaal opgegaan. Door
oude huiaen, muren en aolls ceo de lekjea aijn de planken icc,
huis van Marro Polo. Tech kan dac awaarder goworden dan torn we
dnskkc gedoo ant niet erhe
venrokken. Blond en bruin srhe’
booion, na heel wac pinas en nog pen we in op de lijndiortst Grie.
wat goaurf verarekicen we woer. Zo kenland-Rijoka, slapen nog een
and al, we gekomen aijn, want
mail primiriol op de kade van
ook bier waair hot vaak on hard.
Zadar en dan is hec orbs afgclo
Vandaar de vole surfers en her
pen. We laden do bad op onac
groce santa] kasaapings. Op hoc
auto on rijden rirhtsn; Noderland,
schirreiland Peljesac komen we in uicgezwaaid door de ijakoman. Te
ceo scil en verlaten baairje woer
rug naar or,, eigen grindgac in
tens behoorlijk am slapen coo.
Noord-Limburg..
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GELDGEBREI(
BWS heipt je
aan een baantje0
Wij hobben work voor halve on hole dagon,
avondwork. wookondwo,k onsovoorts.
Schrijf join bij:

stichting BWS
s tuden ten- uitzendbureau
IF. Kennedylaan 3 Eindhoven
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BE TIC VAN

THEO HORBACH

I

r~

~p tie ochtenrl van

tie zeventiende september wag
ILJSF%

On me een hoop gebazei te besparen van de redaktie van SWETBS,
heb ik besioten dit stukje maar zeif te schrijven.
Ook orodat 1k zeif bet beste weet vat nun “tic is.
Nun “tic bestaat uit een eiiand. Bit eiiand, lie de Re genaand,
iigt voor de atiantische kust van Frankrijk,
ongeveer honderd
kilometer tem noorden van Bordeaux. Ais 1k eileen near de mean
lie de Rd hoor,
gaan nun eeithanden bibberen en zoeken nun
voeten automatisch naar voetbanden. 1k hoor dan de lie de Re-wind
en voei de The de Rd—zon op mijn voorhoofd branden en het schuin
staat op mijn iippen.
Reeds
twee keer heb 1k bet goddeiijke
genoegen mogen beieven op dit eiiand vakantie te vieren.
Natuuriijk ben jij mu niewsgierig wat er nu eigeniijk zo apart is
aan dit eiiand. Bet eiiand iigt
in een uitioper van een warme
goifstroon van het caraIbisch gebied (denk aan Aruba en Bomaire)
Door opstijging van de warme iucht boven die stroom is Cr bijna
nooit bewoiking
te bekennen.
Doordat de stronimg recht op bet
strand staat, kun je nooit afdrijven (ideaai voor de beginners en
voor surfers die de dag tevoren te veei gezopen hebben)
Ook is
lie de Re de een na beste piek van Frankrijk vat zonuren
betreft. Eens per jaar wordt er in augustus een “Rondje Eiiand”
gevaren. Be tocht duurt twee dagen en er wordt overnacht op bet
strand.Dit iijkt me een prima idee voor een WETH—aktiviteit.
Be echte nachtmerries breken aan ais het tone maan wordt.
Er ontstaat dan een soort Big Monday met goiven van 2 tot 2.5
meter en windkracht S tot 8. Be eerste keer dat ik dit neenaakte
op lie de Rd dacht 1k dat ik dood ping. Mn skegkast lag eruit,
de giek was middendoor en ondergetekende noest vier dagen net zn
voet omhoog. Natuuriijk mocht dit de pret niet drukken: net wat
epoxy—bars en een doos pieisters is veei te hersteiien.
1k vertrouw erop dat juiiie deze informatie binnen WETH houden,
zodat niet iedere zogenaamde surfer koers zet richting lie de Rd.
1k eindig met nijn iijfspreuk:
“lie de Rd
niks mis mae”
was getekend,
Beachboy Theol

flete

I

bet dam zover:
come 1

frLankle optuigen, en ma rnijn kieren, pas,
astronstltenvoer,
reservetrapezekoord~eS,
rhocolarlehagel em cen <rat [leineken in
waterrllrht
zakken yr op ml ~n hmarrl gehonrlen te henhem, was
ik clear voor tie grote oversteek.
Lelcker weertie, Iekker windie dus speren maar. hen grote trip
voor tie hoeg near we zulien doorgaan. Na eem paar dagen afzien
em genieten van sharks,
nun bier,
wind en water komt. boston
in zi rht.. In tie haven wa.s seen goner te helcennen dos den naar
near tie bar Lheers
in hartie boston on melanchollSCh over cle
sterk-Wi md weekends van WhIN te mi imeren.
lie volgende stad is New York, ais ik daa.r niet ken surren weet
1k het niet meer: in the big Appte ken en meg immers sites
1k hour een hoard en mack een rondie on tie 5tartle or Liberty,
antasti srh nat~iiirl I ik,
en surf een keer rond Manhattan. Geen
ideale surrstek want die skyscrapers helen me cUe wind tilt de
zeijem, hovendien moet je opietten dat je met domr bet Mega
iacht van memeer
rump, tie nultini Ijonair, wordt overvaren.
Net uitzirht
is we! pertect en door dat dohheren kan 1k nog
neer van deze gigantische stad genieten.
vertier dan near tie haarnoeder,
sorry, halcermat van bet surfen
Lalirornia. Net weer
is perrect, de girls onthreken onk
01 et. I ne beach Boys op tie radio dos wat vii je nog meer. Near
he~aas, eileen een pear wide windsurfers en verder onteihare
‘e) mien in 5am I rancirsn hay.
Maar een schitterend airernatiet is wave-~~lrren en tie locatie
is gear:
omder de uoiden
,ate naakt tie l-’aciric namelilk
gigantische golven waarop tie meest perterte head- and hodydips
mogelilk zijn,

In I.n~ angeles valt tie beach tegen: geen kip op bet strand
(eileen near meeuwen),geen wind en geen golven.
Na lionald en
Mirkey even getiag gezegti te hebben op near the capitol:
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Segell ~je verhalen cool hat heard;uLc,
Washi neton I,. u. up he
Potamac River is met te surt en want he
wind is nih en bet
water is sterk vervul Id
leer, snort
Run
due,, Le vi jver voor he Witte Htii a is oak veel
te klein due
sort en kim ie bier wel vergeten.

orte’nel:
List te disco zoorler wind ‘7
1 edereen heed

lien near he Windy ~,tty:
Lhicago.
[~3T oeze
arch can Lake
Michigan met to
beet
omdat
bet
er vol hangt
net Windy
sPurt Jes mont 1k ala her stormr.
hilizenhoge golven op bet
gipanti~rhe moor oaken een storm op bet lisselmeer Jetter[iik
tnt een storm in een glas water. Lekker
speren en de ene
chece-rohl na he andere om he amerikanen duidelilk te maken
oat er nog rneer Nol Landers Kunnen surten beha lye ~tephan
Vandenberg.
Lie grootste hoard test komt echter no pea~
hi erhi j z 1 jo he
pert ecte Ijeiitsche SURE tests peanuts
he Niagara Es I Is op de
grens met Lanada. Ileze gigantisrhe watervailen zisn meer dan
tic, meter hoog
en verpletteren shies wet onder hen proheert te
dolichen. Near een beetie WLIH’er leat zich door zo’n stroompie
met atechrikken dos helm op ellehoog- en Icnieheschermers can
en al gohtsilrtend naar heneden, Eantastisch en erg vochtig.
hog nagenietend van deze
in een V liegtiii g stoel
stewardess die liikt op
even wil
tastenen want
5tates

tantastinche goitrit wordt ik zittend
op bchi phol wakker gemaakt
door Pen
Jenna de Rosnay.
‘it ik ml in seat-belt
ooze Lit.lO gaat opstisgen richting de

o’el eeoc to

~eo bet begin van he

•

ii

uieekend meeQemaakt.

icek is bet nag wincWracht 6 a 7,

mopnsdagauond u’ordt een matige q voorspeld en vrijdag
‘e avonds fiat cens ceo •,earsch,ji.iung ‘,00r de scheepvaart.
Near trials een pchtp Wether heteant teat ~e de moed niet
zakI’eo en ga Je toch mae met he anderen near tlonnictiendam,
Slant wind or geenuind,

in rionnickendam uiaait bet immers

toch eitlJd.
AFFIJn,
‘0

ne zoo wiodstiile zeterdag is bet ‘uOl 20 lel4rer

em

pileJe ripen te trel~ken. En aengezien het eantal ingekochte
3;’Fr
ioe~d ~venedig is met do iuio.IVociCePolllflil

c~

van he ~,oigenda deg uiordt zo’n weekend tech nog tiel gezellig.
Met z • n alien rood he ojien beard, bet gesprek geet over van
cheese—roll op “ken ~e die, van die beer die,. etc.” en hoe
later bet wordt des te sterker de verliaien.
Nou “alt nattiurliJk niet te ontkenoen dat die stijgeode
loelippigheid In verband steet met de hoeveeilieid
alcohol,

Mci n

en dasr zit

‘m

eigenlijk he kneep. Want

genuttighe
‘5

morgens

lekker Pris opstaan cm wind en golven te gean trotseren is Er
den niet meer biJ na zo’n avond.
urtehef,

als er wind is in bet land bliJEt bet bier in de

Pies (oud—Wethiaans spreekwoord) en he sterke verhalen dus
ock.
Nou heb ik deer wet op gevonden.
1k ben eens Plink beschonken achter m’n pen gekropen en heb
toen oodersteend (sterk) verhaal cpgepeod,
lijkt me een aardigm comhinatie,

winderige deg voorgelezen ken worden. Wordt
gezellig en

eat dan, en dat

op zo’n avond “öOr een
‘t tacT’ nog

‘s morgens geen Rater

tdeaal dus.
(lees snel warder op de valgende bladziJde)

16
17

a rn’p’n die

p1~~”~

cTht

toe en ~oen acht~errie

met p1....
AKTIEHAKTIEIIAKT!EIIAKTIEIIAKTIEIIAKTIEIIAKTIEI!

zodat

Slot

+

.hel

te

•

terwiJl
I)

toch nog Fl 15CC’— ‘I’

N,R ~

jedereen

nipt ~r,ht

t verhami nj al

~euk amer on hat ~~oor

ienF

Tot pasen due

least is

Dc Ninter is weer aanqebroken.
Dassen
en
hand—
schoenen
beleven
weer hoogtijdagen,
terwiji
bet
aanzjen
van
de bevroren TU—vijver
eike
hoop
op
iekker—een—wjntert,e—doorsurfen
uit
ml.) we~
laat
vioeien.
Met weemoed (snif) denk 1k terug aan
bet
afgeiopen
seizoen,
met
an
heftige beqin C
bet
peaskamp
),
zn
noq veei heftiqer
einde
C
bet
iaatste weekendkamp ) en alice wet daartussen iiqt.
Terwiji
sommigen in hun qedachten nog continu
met
zon
surroqaatsport ale skien bezig zijn,
zijn de
echte
surfers onder one beziq met bet 3x
per
dag
nakijken
van
Hun
materiaal
en
bet
maken
van
vakantiepiannen.
Zo ook ik.
Mijn tmntasieen
qaan
uit
near
verre zonnige oorden.
Een bilk
op
mn
meest
recente giroafschriften healt mijn gedachten
echter
vrij
end
terug
near
de
barre
koude
werkeiijkheid. tJeinu, om nun wulde vacantieplannen
toch
te
kunnen
tinancieren
iijkt
bet
mu
een
uitstekend idee dat iedereen mu
qaat
sponseren~
Met
wat negatieve imagebuliding aan mijn kant moet
deze
actie wet mij betreft wel een
succes
kunnen
worden: hierbij open 1k C Sart ) de act,.,,

‘t natuurIIJ)~

te lezen ale

jedereen hat

al
HELP BART DE WERELD lilT,
OM TE BEG INNEN Ufl NEDERLAND
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LtIitM.i i~I
bean

t.~.U.V.
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WIres

Roe! Hackbier
Manoy beaurnont
Sternnn v.a. Mere
Harry boneaerts
Ion a/d boomen
Antoine van bree
Lrnk drum
Alberto H’ireh
Maurice cInescens
Marc chong
Hem Daheen
S. Dams
Robert van Deursen
Zephyr Droog
Henri Duysters
(laud Erckens
Arian de bast
Arno Clam
Deco Goudswaard
Rob de oroot
Martin Hingst
Roel Hon
mao Horharh
lheo Hinozenga
Maarten Hut
Ad van Kessel
Peter ~naven
Rob Koll
Coen Konings
Sees de Lange
Has Leyen
Msarten Luyicx
Di rkjan Luykx
Perer de Maagt
Mans Marnout
Marc Nederitnorn

Pastoriestreat b~
Spoorstraat 104
tnioe Inelenkace t5
karthi,izerstraat i4
Kericstraat IA
Maria stoartstr.la
Flnogstramt 0/
j
£eeisterstr. do? u
holhen 3’
Lanestraat I/h
Rubensstraat Ii
kruisscraat I/Ia
St. Philomenastr 13
Sibelausplein 135
Spoorstraat 104
Heilanastr. 5
St. Phalomenastr Ii
Const Neskensstr 23C
Amstellann 3b
Westlandsestraat 40
Matnajsenlaan 29
Yoorweg 41
ltnurntsstraat 10
.1er, bosrhln. /3!
k/Hiss Klooslaan 04
breukelsestr, 28
Inijnlaan 34
Janbiererszooncstr. 24
Al Ierss-a 14?
Yilternatr. 51
uekenvaornerenstr 5
frariawes m/
Heselri iVan 145o
corel I istraar 20/
Mloegstraat I
Leelsterstr. 211/ X
Laurent ooekerten
‘t [los ke 10 /
Alike Osinga
buidogesellestraat 21
Him van Rootselaar steenneek sb
Cecile Schemer
Jeroen Hoschln. 231
tens Schemer
Canzehloeostr. 4/
Frans Schoren
Pr.Bernherdstr. 1
Rob Schuikes
ieroen Boscnln. 2,1
Leon Sprenkels
Doornakkerlaan Ga
brigitte Steyn
Lengstraat I/b
tans Iheunassen
Yelospaatstraat 30
has linmer
Jercen 805mm. ~.sl
Main v, Veidhoven Bellintstr. 6
Ludger V Yilsteren Ceestakker 14
Hem Yos
osranersrraat /
Marc Yos
Jan Steenlaan iS
Rein be Yries
Crasnot /9
iacco Wiersusa
Amerikalean 2s
Hart Wijnands
Iinelstr. ho
Willem ian Withagen Willemstraat 9/
Carmn Zujderna
Strijpsestr. h~2 H
sang een plank teenernen onoer
bepea Ide voorcaaroen
•
mag met de aannanger rijden
hi.
hijzonder lid
con. donatelir
Tither lid van verdienste
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PICCIS

iclenoon

ObId U
5/05 ii

LIlY
Ilelmonri
Iloona
LIlY
hslenen
tHY
LilY
SHY
Veldhoven
t~ert
son
SHY
SHY
Schiedam
lielmond
SHY
LIlY
SHY
Son
benbaas
SHY
Destyoorne
SHY
SHY
LilY
boxtel
Son
Best
SHY
SHY
SHY
oomrerheeL:
SHY
ii Ih’arg
SHY
SHY

45/i.’?
04920-5051,5
don I 4
‘12290-19513 erelio
Mass
I
/- 4
040-531/nt
l
/4-Id
4flsSh
I /5-Ill
blsuse
lu-Il
55..oil
nt,
1310-tn4iebe
1- 1
04150-4350/
don 1- 5
o4ssu—/eol/
24- 5
21-Il
442113
t
25- 8
010-4115155
don 11— /
01s20-.55sb8
don 14—
524o42
SQ Il-Il
4421/i
‘
4—10
4c0591
22—?
04950-/3MB
SW 5- 8
010-8019/2
Sb 29-li

5543
mb/I
5515
51,15
555e
5508

MX
II’
AL
Pt.
Ed
cU

bbYI SC
5512 Cd
51,22 cC
2231 TA
5105 ii
5553 Gb
552/CC
5613 ME
5691 lIE
2512 aC
3233
SIb
5642
Stub
5281
bssh
5684
StubS
§616
SsI I
6s61
56!?
51145
§s15
5tu52

Si
AS
As
NP
MD
Ji
SC
CII
CC
ST
Dl
LI.
55
HA
Ed
51)41 AK LIlY
SHY
3861 Li Ilykerk
5c42 AS SHY
5643 iN SHY
5/b8 ~ Meijel
5642 AS SHY
525/ PS boxtel
InSert
6216 RN Haastricht
5b42 AS SHY
5553 oR EMY
5514 Hi Cercen
5/el Hi Asten
5591 AH Meeze
2262 Sin Leadschendam
§591 KS Son
5554 LI SHY
5616 CC SHY
5616 CT SHY

nestuor: voorzitter:
secretaris:
penningmst:
corn, act.
corn, mat.
SW
Apres-h~Th lid

01815-5152
4n4 /51
diSh
a/Sbus
0411s—?≥629
o4sso-/.smls

SW 28-10
I
30- I
• 2o- m
I
23- I
don 6-10
10-12
SW 3- 4
5205/I
SW 20- 3
523/1,/
SW 14- 5
4350/8
n 15- 4
I.lns-3423 /2 SW I idver I 4.tnos/
I
/8- 9
013—51,4502
21,- 2
4.5/54/
• II- 4
151,031
• •
o- 2
ci Ii /0
I—
‘n4ioo-ies9~
IA- I
oi4s~-5sSs4
don /n
SI/hi.,
non li—b
121,/lb
C I
/4-lu
04?66-I6c1
SW 12-Id
SI/oh
• li-i
0411b-/2503 don 3- 6
ullso-4osol con b- S
043-432405
b-Il
Shah
* I
25-lu
5e4a42
don 1483hi4s
hi
s-me
049-36—2056
• • I/— 4
0490/-jail
don ha- I
o?u-zu5o32
59 hO- 5
II49~ii-?lIda don 2/-hi
551≥lo
I
28— 1
523/5/
eQ 55215235.
31- o

L’irkian LIly/s
Mean Yos
Maarten lbS
arm Zuidena
[mob Schuikes

