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VANDE

Van de voorzitter...
Zie hier het voorlopigo rosultaat van mijn
inspanningen van do Iaatste paar weken om ons

REDAKTIE

niouwo logo m.b.v. een scanner en tokonpro
grammas

(MS-Paint

en

Paintbrush voor de

kenners onder ons) voor hot nagoslacht to
bewaren. 1k ben nog bozig om ook do laatsto
onnauwkeurigheden to verwijderen, in hot kader van het strovon naar perfectie.
Wollicht lukt hot om do woorden ondoraan nog jets duidelijker to kr~gen; dat zou do
Ieesbaarheid wel ton goode komen. Ook op de voorkant van do niouwo clubkleding

foote nat mannon on vro000n,

(do bestelling is al do dour uit) zal dit logo, hoewel mogolijk in eon gewijzigde vorm,
verschijnon. Nieuwe standaard-paginas (inhoudsopgavo, agenda, etc.) voor de

Jo hebt hot hot ml gomerkt,een ultra dikke swoths doze keor
boordevol rnot krachtlgo,

srnaakaakondo, ongonuancoorde,

Swoths zullen voor hot volgendo nummer geroed zijn.

inforniatlovo on commerclëlo arilkolon.
“fotulen”

handig voor hen dlo niot aanwozlg waren op do A.L.V.,

‘van do voorzittor”, van do voorzltter,

‘1-listen Julilo dat”, voi

sot wat Julile elgonliJk al wlston, “voor op do piee”, voor op do
plee,

“Tijdschoma van Carin’, die a.u.b, nlet gocopieord wordt

voor eon volgond versiag voor eon voigond weekend,

“Do tic van

-.

Elders in doze Swoths kun jo do notulen van do Iaatste ALV vindon. Er was nog
enigo ophef over hot bogrotingsvoorstol zoals dat door ondergetekondo met do
penningmooster namens hot bostuur was
ingediond. Eindol~k dus weer eons eon ALV

lekkoro hutspot. hot audltorlumstandjo dat ons net zovool nleuwe

met wat actie, waardoor overigons dit keor do
snolsto-ALV-tijd vor buiton boroik bleof. Maar

loden zal oplevoren mis dat or afvioelon, maar Apres Woth waardoor

niomand die daarovor zourdo, want do argu

do lodenlijst niot moor op oen paglna sal passon on duo do sweths

menten vlogon over en weer over do tafols:

sot dezo keor echt oon persoonlijko tic, N.S.K.

do volgondo koer nog dikkor zal wordon.

uw

Rodactlo.

In cijfers, eon

zulko

dobatten

zijn

Wothors

gewond. loderoen keordo dan

niot

moor

ook voldaan

huiswaarts. 1k zal or op doze plaats dan ook
niot vool moor over opmerkon dan dat do
verhoging van do buffer niot voortkwam uit
eon bohoouto cm to sparon, maar uit do

_______

e

~
-

constatoring dat Woth ton tijdo van do Boot to
woinig gold in kas had om mogelijko aan-

-

-

£3
-.

“~“~‘~““O~”°’

kopen to financieron. lodor bestuurslid wil als lid natuurlijk cok op korto tormijn zo
vool mogelijk niouw matoriaal aanschaffon, maar als bostuurslid staan hem of haar
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nog andere verantwoordelijkheden voor ogen. UiteindeliJk is de buffer teruggebracht
tot do oude grootte en is, behalvo dat hot gohele onverdeeld vermogon in de
begroting is opgenomen, ook do werkactiekas geleegd t.b,v. niouw materiaal.
Do twos infostands die we, onder leiding van do PR-commissie, in het auditorium
bemand hebben zijn beide goed veriopen. Dit mode dankziJ de schitterende
infokrant die in een oplago van 500 stuks is gedrukt om tiJdens dit soort stands
(o.a. die tijdens de intro in augustus) uit to delon aan geInteresseerden. Do eersto
stand van 4/5 april bracht een aantal belangstellenden op, waarvan er al drie moe
zijn gewoest met het paasweekend naar Monnickendam. Hot is to hopen dat ate 5VWO-ers die we een Weth-infokrant verstrekt hobbon ook over andorhall jaar hier
komen studeren, dan zal ons ledental op dat moment in iodor geval tot ongekonde
hoogto stijgen.
Na al twee goode weekeinden achter do rug to hobbon, stond afgolopen weekend
do NSK in Zoewolde voor do boeg. Hoewel do wind hot weer eons behoorliJk hot
afweten, was hot geheel toch zeer geslaagd te noemen. Dit net als bij do

P.S.

Als Jo voor do zomorvakantio oen plank wil lonon, dion Jo doze te bosprokon
biJ do materiaalcommissaris. lcorte poriodos hobbon voorrang. Eigon risico
is 1100,-.
Mocht Jo doze zomor van plan ziJn to gaan zoilon, bekiJk dan eons do
advertentio achtorin doze Swoths. Jo kriJgt daar nameliJk op vertoon van Jo
Weth-lidmaatschapskaart 5% korting op do huurprijzen. Nog oens 5% vloeit
direct in do Woth-kas.

GRAT A S
ABONNEMENT
TIIJDSCHIUFT
SURF
Wilt ode volgonde
nummers van SURF ook
gratis ontvangen? Vol dun
doze hon in en stuur doze
naar Stichting SURF in
Utrecht. Vergeet niet eon
postzegel to plakken.

voorgaande twee NSK’s dankzij Sic Sports, die wederom plankon tor boschiklcing
stelde en de wedstrijden begeleiddo. Met feoston tot diep in do nacht on de daarop
volgendo korte nachtrust, vergdon do (pomp)wodstriJden het uiterste van ate 60
doelnemors. Sehalvo do 13 Wothers waren or groto aNaardigingen uit Twente
(Hardboard) on NiJmegon (Aoolus).
Winnaar word wedorom Martin Hingst (Zwolle...?) met direct achter zich Mike

Thorn:
Yonoteitoro:
Adroo:
Ponloodolpl:olo:
Tote too o urn moo

Datum:

lion dtekening:

Titol:

,,,w0er

to boo oludeot!modoworkor/ordo,o’ ci.

it ken verboodon 000:
instailin0lbedrijt
Ad 01:
Pooloode/piaoto:
To lofonno a m mc r
Bohorond 010 CD Q HSO
QAndeosoi.

0 GIl’S’’

Q Jo, tie wit oak groaT SlitFoel bollolin, bet goolio li~dochoitI 0000 SUtFoot
onleongon. Sonar dit roar bnoonnl:ond odroc.
‘0onb,e,,,n&e,,,tn.ooeo,,’e,,a,e,,,t,,.0~o0n:,no
-

Wassenaar (Hardboard). Mot eon schitterendo derde plaats was Robert wederom
do hoogst gekiasseorde Wether en verbeterde hij zichzelf ten opzichte van zijn
vierde plaats van vorigo NSK’s. Do andero Wethors in do heronfinale (eerste 12)

Pon too gel
pi: k teen

waren ArJan (8’), Bas L. (10’) en Harry (12’). In do damesfinale (aflo 6) was or voor
Carin en Cocilo respectiovelijk oon 4’ on eon W plaats weggelegd. Bij do op do
priJsuitreiking volgondo verloting kwamon we or bepaald niet slecht vanaf, daar drie
van do viJf priJzon richting WothQeden) gingon. Met eon mooie NSK achtor do rug
reden we met eon slaporigo kop torug naar Eindhoven, getuigo do omweg dio
sommigon aflogdon door eon gomisto afslag....
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SURF
Afdeling Voorlichting
Posthus 2290
3500 GG Utrecht
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Sportcentfum TUE
O.L. Veouwestrodt I
5E12 AW Eindhovefl
giro: 2738453

TUE
AW Eindhovan
27384 53

agenda

NOTULEN yAN 1W A1&EMENE 1,EDEN VERGADERINGd.d,2 APRIiJ22~
VAN 1W EINUIIOVENSE S11JD~~N w!NDsvRFYERENwlN(fl~fli

Evenals voorgaande jaren as er aedere maandagavond van 18.30 tot 20.00
air in bet sporteentrun eon speciale watersporttraining. Zeker no bet
so, fseazoeri veer begonnen is. ideaal on je conda tie nog even bii
..e wericen.
20/30 april
9 mel
12/13 mel
13 mer
23 mel

Nederlandse Studenten Kampioenschappen to Zeewolde
barmiddag Cbii de loads vanaf 16.00 uur)
Nat ionaal Weekend te Ouddorp
Mara~ hon van Amsterdam
harroaddag (vanaf 16.00 ‘iur bii do loads)

24/27 tries

[lose lvaartssurien

1.

Voorzitter Dirkjan opent do A.LV. on S minuten over hall’ 9 en

toot alle [7 aanssezige

~VETIl’ers van hiarte welkom.

2.

Notutea no do vorige A_LV. d.d. 30

oktobcr

1990

Do notulen van do vorige A.LV. worden door do secretaris voorgel010n en vervolgelis door do
ALV goodgekeurd.
3.

1 je jo opgeven voor eon (of meerdere) van doze actavitelten (graag
eon heetje op t i jd. dos niet op bet laatste moment), of bob je vu’agen,
ide~en ~f aanmes’ksngen. be 1 dan even

Opening

VersIng bcitnorSadlvittitefl
actlvitoiten con,nilssarls Carin Zuidema : In bet aigelopon halosar werdon ‘seer veol
gezelligheidsavondon gehoudon on, do donkore en koudo (7?) winlerporlodo door tekonien. hot
scl,oatsen viol lettertijk In water en do nieuwjaarsborrel word slochits door 3 (bostutirs)leden
bezochi

61 do loden waren flog to rat van oud-op.nieilW dl’ re zijn to lot on lion so, Egonoten

eon good en mug nieusvjaar toe to wensen. Do bowling, do fondue avond en do foto/vicheti avond

Carin Zuidoma

040

—

528236

werden wel druk bezoclit en waron oak weer nb

vonouds gezollig. Do nleu~o oct11 iteit, do

specific blerenavond, was ulteroard ook eon groot succes.
matorianl commissaris Rob Schulkes a hot Aquata roil, snifrin

eon goalie rat, is geropareord.

Do kapotte voelbanden van do SIC htebop’s zijn oengertiild met die van do Crazy Red, die
nauwolijks nag gobnhikt wordi, ol’ worden venangen door nieuwe. flit ml nog soOr bet
eerslvolgende weekend gebeuren.
socretaris ibm

Vat

We bebl,en op die moment 55 loden, precies evenveel ala eon Janr geleden. Er rUn

8 nieuwe loden bijgekomen bet argelopen jaar enS menaen zagon hot niet so mitten bij ~VETll
oh’ zijn argestudeerd. De meeste argestudeerden werden uiteraard lid van dt Soci6té dApres
WETII ado oude.ballen.cbub. itet complete bedenbestand van WETII is no ingevoerd in DBASE
zndai or eon duidelijk overmichit Is eon able gegevens. Ook kunnen we no self onse etiketten voor
do SWETIIS uitdranien hietgt’en do diatributie van ons cluishlad hopthijk nog vI,,ei ender rail
doen verlopen.
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Rond,nag

Ilegroling
coon vraagt nit de olouwe materiaalcommiasaris eigenlijk Is.
Tijdcns punt 4 onslond er oncnigheid tussen liet bestuur en enkele eden over des groolte van

Even later arriveert Ilarry Bongaerls toch nog.

de boiler en des uilgaven san nieuw maicriaal op do begroling voor bet komend seixoen. In de
begroting is de buffer verboogd van 1111 200,

lit hadbTjaljaTiTErA.wiendenatj ab.aacmla~IaI aleuwemalerial ceiamlai.els.Iv.ni.vartn r.Iord aaiirvemal
daaebij dii np diluted. mom.ni do LUV. von WEill plealuvand.

naar liii SOOF• flit Is gedsian met bet oog op

oovoorxiene uilgaven. tflt de buffer kan tijdelijk geld worden geliaald om bopaalde uilgaven
it

D.nk,denk,’Moar disc moN 1k dan loch ssmseztg zijie on, goko.en—ordonI~
mel op de rats to isRael on, 23,00 n.e b innonsinpp.n.

doen. Ac buffer moot ecl.ier wenneor de inkomsten van de club die toelaten weer aangevuld

TILT,

wordeo tot bet oude nivo. flit gridl ook voor de aankoeip van niruw n,alcrlanl op do 11001 In
januari wsanneer do conlribulie nog nice binnen Is en WETII n-cr knip bij kiss cit. Do verboging

Dc A.LV. bad echter meedelijden met Ilarry en hlj word alanog geinstatletrd.Eeei good begIn it bet

konit dcclx uit bet Icegmaken van de werkactickas norm

halve neck sullen we maar xoa~en. Succes Barry.

nog Tin. I17,= sat. Enkele jaren

geleden werden er door de leden speclale werleacties uitgevoerd wearbkj ten dccl van lice
verdiende geld In deco kiss ierecbt kwam en gcbnaikt kon worden door de club. Enkele lcden

Antoine coinplimenleert de PR.conunisxle met baar work en boopt dat bet lnfoknsntje en de Infoxtand

win-on bet nlet tens met bet ophogen van de buffer ocndat dli volgens bun nbC nodig wes. In

een hoop nlouwo actlcve loden xiii opleveren.

bet verleden wius dat minors oak niot nodig gcweest so luidde bun argument Bet bestuur
nude niat cxliii zekerbeid In boon-en door flu eenmallg de buffer Ic verhogen.

Bare vniagt nat voor nil Cr gekooht gaat worden en wianneor. Tlarry antwoordt dat or worth ulegeken
naar ten kwslTIeliszeTl (North Sails, Neil Prydo ed.) voor het aanttaaode Paasweckend.

ilsaa slelde voor on do buffer weer Icrug te brongen van de begrote Till. 500,= naar Till. 200,=

en de dan vrijkon.ende fIn. 300,a over Ic hevelen naar dc post uitgaven aan nieuw maleriaal.
Die voorsiel nerd door des A.LV. aangcnomen nice II ateninen vddr en 6 tcgcn.
Ben encode vooratel word door Arjan gedaan Gebrulk de tnailer000dkas, van 1 januarl lot
1 april ala extra buffer om op de BOOT nlouw maleriaal Ce kunnen kopen en vial de
trailernoodkat dan daarna weer op met de dan binnenkomtnde contribulies.
Dii voorseel word met 14 ateininen tcgcn venvorpon.
Do trailernoodkas Is bedoeld om bet verlics San no-claim van de beatuurder van de trailer bij
ten ongevai te dekieen. (Voor de emote definieie en regela aangaande de trallernoodkas ale bet
Voorzliters slukjc In do vorige S4VET1IS).

NOOT:

lnoiiddola Is a Ito Noil I’eyd. ItkF IVooc soil von 4,5 0a g.koclul Mi Suet Sport Zujid
Root bedankt Dirkjan en Coen namens de PR.commlssbo voor bun bijdrage aan bet Inloluantje.
Ook Informeert NJ naar de versekering van uitgelcond maleriaal tijdens valeantles. In principo
Is hit malerlaai bet hole Jaar verzokert ongeacht wit er op do plank vaart

P.

Siowag

Oni 2320 our slult de voorailier dcxc lovcndige en goedbexoclale A.L.V.

lice ovorige dccl van de begroling word door de &L.V. geaccepteerd.
11cm
7.

W.V.T.TJC

scat taxis E.S.W.V. WEll!

Nieta

pa.rn. so{sieo .wlk. do SWflSIS wol Ions, i~ i

SI
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vet slag surfweeketid 7

0 apr:

to (aidrlni ri

In 3 ‘ETH 1 jr.B (juist,dat Is iniordaari de vorige ) 1~ts
van aim waarle 00] lega II Surrio V io over eohte mannen.
maar hes]oten aisnog eon vers]rtgje i.e :cohri[v~n over lint
de orkaan v’m 23] Inurtri j.1., yolk” it a] Ion hier op dcxc
lezen:

JR bet
Tic heb
surfen
pagi.na

stuicje
teen
tim’Ions
Runt

[lIT LEVEFI ‘11H lIE l[UTSPOT OP 03023 loHnERoAr,, ofwel voegori overwaaien’Ie
bomen en daken flog niouwe dimensies aan deThurfsport toe?
wrairiag

9:43
il :59
12:09
22:17
23:01
00:21

wet t rek
aank. 11151

saterdog

10:14
10:53
12:11
12:23
1 2 : 24
12:54
13 : 54
1$: 51
15:54
16:43
17:50
10:02
In - 10
‘1:30
20 : 35
22:37
22:42
22:50
23: 23
23:49
10 :30
00:31
00:41
00:54
01:00
01:10
01:25

opstaa n
0,1111 titer’

sondag

1.13 boot Ic,
lle~10IIderIng nieuw*’ l-ifl’I, PS
Tier [ri nRc-ri
weet lii p, rut nken
slopen

vertiek ri cht a ng wIt Ciii
an nkomst Ii rand
opttllgftn j.iarike,1
rair ten
sui ten
even dell
nag eon beetle surfon
at Lu age ri
wert r e I-c t i silt trig 1)001
ca nkons I. in or kroo n
k oR en

19: 33
21: 16

7-ti

€1 on
at wassen
wertrel< i icht ~rig de gror:nP [alit OPSIt
an nl:onls t liii de groelie 1 aid eel 0
eerste hesl’-IIiiig
twerde hestelliiig
letile bestel 1 ing
vest: etc r icht Ing ft-ilk: tori
aankc,nst Irl e tict-san
fraet eten
vertrek richtang boor kroon
aankomst hoer kroon
tanden poetset)
slaperi

10:14 tot en met 113:02
inpakken
vertrek richting andere fraetkraaflt
aanlcomst andere tt-ieucraan
frtet eLen
vertrek r 1 cht I itg el ndliovPn
aankonst loads

zie zaterdag van

18:07
[0:59
18:59

1-a

Laat 1k heginnen met bet verkiaron van dc titel. let mogo duideluk
sun dot mot grote dondordag (II. hewuste 25°janiaari hedoeld wor’jt.
Be hutspot n fiat op he t ~3_s tr;ind , normali icr een hopeioze pro 1 spot,
maar hi] 10 bEd en meer toch eigenlijk ook we] eon hot soot, kortom eel)
echte hutmpot!
24—1 oa.22.40 h.lletweer hi] hel. jll journaal: een praehtige kru) hu
Engeland versehi]nt in beeld en uit de luidspreker schalmen wat
getallen tumsen de 8 en I1,die niet op de temperatuur slaan.
B. 4. to IL Ran mleehts met veel ~TTum en een dwangbuis door
enkele huisgenoten in bedwang worden gehouden.
25—i 8.00 h.I3tje W.ontwaakt,kijkt naar huiten en mint dat het nog niet
eoht waait. Op z’n dooie gemak gaat hi] ontbijten.
10.00 h. Btje fietst naar bet thuisfoont on Zn surf—spulletjes
to pakken.
11.30 h. Pa eerst nog koffie met zn moeder te hebben gedronken
vortrekt Btje il.richting hutspot.
2
12.00 h. Er zijn a) enkele beken~en op het water met 5—5,5 m,
Btje hem lui t eehter met z Tn 4 a de coinhatman u it te gaan hangon
Even later gaan oolc de anderen omtuigen, Bt.]e grUns t tevreden!
13.00 h. Pu hegint hot àoht te waaien,maar ook te hagelen en dat
gaat zeUs Btje lets te ver. Achteruit lopend(vooruit lopen met
bagel tegen deze wind in is voorbehouden aan SM—freaks en dat is
ons Btje dus niet) zoekt Btje een bemehutte pick on.
13.10 h. Be bagel is voorhii,de wind niet!
Meende Edward al hi]
9 brd schapen te mien vliegen (sic SWETEIS S jr.7),ons Btje doet
niet eens een noging on het aantal overvliegende zuiderburen hi]
te houden (iaat staan homen en daken). Tussen do vlagen van
10 bfd en meer door gaat N] volledig uit zn dak. Bat ]aatste
konden overigens ook veel andere nensen na deze dag,maar daar
hebben we het no niet over.
16.00 h. Be wind is argezwakt tot 5/6. Be beheerder komt naar
buiten en roept de surfers van het water. Dezen informeren heel
heleefd naar de reden hiervan (gingen we soms te hard?). ?.e
krijgen van deze eno~me versohrikkelijke vlas,doos,eikel,sukkel,
bet veel te gevaarl[jk is.
16.30 h. Pa de beheerder en masse te hebben afgezdken,gaan Titje
en zn vrienden toch maar aftuigen (nee,hun zeilen,niet de be—
heerder).HierhU waait nog sporadimoh een zeiltje of piankje
weg,iets wat hoogst amusant is ala bet een andr overkomt!
18.30 h. Voldaan en met een giganlisch bord enaittidsoep achter
de kiezen valt Btje z’n aanwezige hulsgennten ]asti.g met storke
verhalen en verhalen rue wet sterk li~ken,maar het Met zi]n.
Btje is een tevreden mens

C~
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Eindhoven, 30 maart 1990
Baste (aankonende) apreowethieden,
Be tic van

[larrie bongamrts.

Wie coil hot onzaiige idee heeft gohad on aiim exacle vakken aan één
universileit to concmntreren meet men vrouwenhater gmwoest ziJn. Vrijwei
wekeiijks wordon univorsiteitssteden die wel amer to biedon hebben dan con
vcrpieogmtersopioiding of men spinhuis voor oudo vrijslors, cm die kwaiitoit
door eon zwern haantjos van kiasam overmand.
“Ga jij met miJ see naar men gala,

iekkor ding?’ wordt over hot aigemoon

gohonormerd met men knlotje. maar van dm fietsonmaker miikkon dm dames aiies.
[let kost so mchter men haast bovenmmnmeiijko zeifbohomrsing oa d avmncms van
hot seest onbehoipon soort steeds to verdragon.De woimnachal) dat men to maken
hmmft met hmren dim mike ervaring met dames onlberen. gmft ochtmr krachl.
[let waarom achtor ditvroosde vrouwoiijke godrag is men raadsoi. weiiicht is
het soils men dor wondoriijkste vormchijnsoimn van daze aardo.
De fiatsenmaker is meestai onhandig, hij is ook ongemoon grof in de mond

SOCIETE—D’APRES WETH nodigt jullie nit on deal to nemen aan eon
oud—weth surfweekend. Dit jaar is hot D’APRES—WETh weekend
qepland op 9 on 10 juni 1990 to Monnickendan, waar ook vorig jaar
eon boregezellig on goed surfweekend gohouden is. Tijdons bet
weekend is club—matoriaal van woth aanwozig. Bij weinig wind
kunnon or o.a. schittorende tochten worden genaakt op de bebop’s
naar Marken of Volendan of sullen surfwedstrijden georganiseerd
worden. Zaterdag s’avonds zijner enkele speciale activiteiten
gepland. SOCIETE D’APRES WET!! is opgoricht on bet kontakt tussen
oud—wethieden en bet WETH—leven te stimuleren. Voor aanmeldingen
voor het apres—weth—weekend of voor meer info over SOCIETE
D’APRES—WETH kun je bellen naar do apros—weth—coanaissie of
onderstaand strookje invullen en opsturen. Hiernee kun je tevens
eon adreswijziging doorgeven, zodat wij jou ook in de toekornst
weten to vindon. Twee weken voor bet weekend sturen wij een
bevestiging net routebeschrijving aan alle deelneners. Van do
oud—wethers verwaohten wij we), dat doze ninimaal donateur sun
van WITH. flit geldt uiteraard niet voor introducees en andere
faniilieleden, die ook welkon zijn op bet APRES—WETH weekend. Wij
wensen alle loden eon good surfseizoen toe en tot ziens op bet
apres—weth—weekend,

gewordon door Jaraniango omgang met andere fiotsmnsakers. Bet gofle is tech.

Namens de d’apres weth connissie,

dat vmei dames gmcharmomrd zijn van dit onbahouwen type, en or sells mmn

Coen Konings
Rob do Groot

roiatle moo aangaan.

tolefoon 040—520671
telefoon 070—801972

Bit kan oak to sakon habben mat do voorkour van bepaaide dames veer men
“wmekend—roiatlo”. di hen in stamt steit in iedor gevai van naandag tot
1k goof

vrijdag to rotzooien in men vrommd bed.
Op afstand en tech dichlblj”.

is hun dovims en do fimtsenaakmr kost hior hmt

mmmcl aan togosoet.
Do fietsenaaker hoer I bovendien goode voorultzichten. Met wertuigbouwkunde kan
jo no eenmaai verdor dan met socioiogie. on dat wordt gewaardeerd io do
wereid.
Tot slot tic 1k Auke do fletsenmakor aan voor do voigende tic van....

xnij op voor hot apres—weth weekend van 9—10 juni:

Naan’
O
0
O
O

1k
1k
1k
1k

kon hot hole weekend (zaterdag—ochtend t/m zondagniddag)
neen .... introducees Thee.
neen geen eigen surfplank Thee
bob geen oigen vex-voer
0 1k kom slechts 1 dag. Goof wel even aan welko dag, of je
s’avonds Thee wil oten en of je wil blijven slapen.

Bang loose, Barrio.
Adreswujziging:

——

-

heoft U naar aanioiding van dit artikei nog vrmgon. of wilt U hierovor
verdor praten. of U’.’ hart uitstorten,boi dan do stlchting korroiatto.
teiofoon 040—528236. WIj zijn bereikbaar tot do zomorvakantie!

red.).

Opsturen naar:
C.J.M. Konings
Allersma 147
5655cd Eindhoven
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bib droogsurfactlvitei

YOOR OP DE PLEE

DOOR

ADG

Ma de zeiltjes te hebben apgetulgd block de wind In bet auditorium toch riot
Gossip,

voidoonde am eon indoor loopje te dranlon. Hiettemln hapten do oerste,Jaars

I aster

en

andere

matron

veraarIgenamen~an do daqcllJtoe

gelnierrosseorden toe aim naoit to voren!
Do vole amnwezige Wothers ( yolk een lofwamrdlgo porsonen) hmdden moelte do

TiJdens onze surfweokendon,

bergen boimngsteflondon. die aim zwermen muggon op hen afkwamen. van hun nek

meestal In aanraklng met eon

to haudon. Enkelen haddon eon simmpzak megonomen am er maar vooral zekor van

eon essontbeel voorwerp,

to sUn dat so nag eon piaatsje konden bomachtigon. Met kwiJiende bekklos

e.g.

voor

hot

otoelgang.

vakantlem,

vroemd toilet’

beste

losers,

komen

Hoar ml to vask mist dlt

zoals b. v. eon deursiot.

Cm problemon to voorkomen en om ook op hot toilet nog to funnen

warden do pianken bekoken en do zelion zowat afgeiikt. Vaor eon piaatmjo op do

wiJ

toilet

moot

Jo

op allos voorborold zlJn MJ bet tolietbezook. Daarorm beveel ik bodero WETII’er

oerste rang voar do dimprojector werdon bedragon neorgotold die do prijzen van

aon am tiJdons son bozoek de volgendo attrbbuten met zich to dragen:

hot concert van Bowie in rube mate overtroffon.
Er word oak eon ware veidsbag gevoerd om in bet bezit to komon van eon IJeth
tnfokrantJe. Kortom: eon standJe am trots op te ziJn on eon tradltie om voort
to zottont

De complete toiletbezoeker

Do PR—do.

INTRODuc’FIE/PAASKAMP

ceo louw (dot je ook
van pam can k’ornen in
hot toilet van een vlieg
tog of con hoot. :11 tIc
ze oogat scliot,tttie It)
2. reserve ketting
(trekker)
3. schiourpapier
4. krant (voor itoodee
vahlen)

1990

Ondanks vorwoedo pogingon nleuw schrlJvermblOod

atm

voegen ben ik self weer bebast met do versbaggoving van

SWETIIS

do
dit

weekend.

voor do volgonde SWETHS verwacht ik alsnog eon bouwtekenlng van

hot

too to
Echter
poaskamp

von do bond van I4oniqum (niouw bid).

7.

lot was op den vrlJdagmorgen 9.00 uur dat wlJ tot olkandor kwamen. Mi do
boodm on overigons voob to vroog, mivorens wiJ naar

Honnickendmtit

vertrokkon.
9?

Ter olfder Ore aldmmr versehonon wosi hot eon goddebbJke 7 (3 is woliswaar ook
eon gotal Gods maar niet

goddebiJk).

Editor

do

houdor

onzer

spublon,

do
Aiboebding 16

trmllor, waro nog riot aanwozig. ergo naar do boerdorlJ.
Alsof

do

Duivel

ermodo

spoebde

damldo

do

wind

richting

eouwigo

dubstornis. Hot onigo dat ons nog restto op dozen dog was eon schatselo 4
Do overige

z

dagon lmgen ons verdoomden

so

zonovorgoton weder vorbbbJddo ons gevbcugelde

mogebiJk

nag

zwaarder.

englenharten

dor

bIt.

Siochts

oceaan,

dus

normaal gesprokon set Jo bet dan op eon zuipon, maar or was in beginsel maar 1
krat bier voor 15 porsonon ymar echter snel verandering in kwam.
)lot vorloop dor doelnomors

waar

mode

daardoor

hevig.

gezolbig (go and fix bowl).
Andrios Jan

18

5. kneedh;iar hoot
6, wandelstok
7. has clot sHoe p—eli spec I—
good
8. sleutel
9. bond (Rich afeeheeld)
JO. erntner en seem (waar
moo Jo ook do bril knot
schoonmaken)
I . transisiorrad to

Edoch

Able dingon kunnon door do club worden gokocht (zeker do

radio).

Mu

do

buffer lamg is gebloven kan dlt antler do post nieuw matoriaal vallen.
Ihopendo u hiermoe woer eon dlonst to hebbon bewezon groot 1k u.

bet

was
AdG.
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Zomerkamp Sportoentrum TUE
Van zondag 5 tot en met 14 augustus 1990 wordt -voor de eerste maal- een
zomerkamp georganiseerci. Als lokatie is de Wildenhof (bet buitenverblijf van de
universiteit van Aken) gekozen. Dit gebouw iigt san de oever van bet grote
stuwmeer in bet natuurpark Nord Eifel.
De eerste doelstelling van deze week is: vakantiel Vanuit bet sportcentrum wordt
daarbij uiteraard de mogelijkheid geboden om deze vakantie aktief in te vullen. Zo
zal er een dag (wildwater)gekanood kunnen worden, terwiji op de andere dagen
een wandeltocht door de Hoge Venen, windsurfen, zeilen en een orienteringstocht
op bet programma staan. Ook de meegenomen fietsen zuflen een plaats in bet
programma (kunnen) krijgen.
De reis gaat, vanuit Eindhoven, deels per fiets en deels per trein.
Met maximum aantal deelneniers voor deze vakantie is 36.
De totale kosten voor deze week bedragen I 210,--. Daarin zijn alle maaltijden,
instrukties en materialen begrepen.
Inschrijving voor dit zomerkamp is mogelijk tot 3 mei. Deze inschrijving kan bij de
administrateur van bet studentensportcentrum. Bij inschr~ving moet I 25,-aanbetaald worden.

U(TSLACEN NSK’90:
JIEREN

-

Categoric Pompen

1

Martin Blngst

2. Mike Wassenaar
3. Robert van Deursen
8. Bas Leyen
10. Arjan de Cast
12.

harry Eongaerts

Categoric bezuipen
L Robert van Deursen
Antoine van Bree

besiissingswed—
strijd volgt

Arjan do Cast
51. MartIn hlIngst
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p.•. De dwmes deden

nfl

belde vedetrljden niet mee.

4wat daclic je van
can elgen cf—land

Di Uneh,.i nrnbninn ~‘II
—

tg nIons OlCel Ce
conipigie walenponvakande ann op een eiland.
Gederende de he! cancer ken iii eel je vdenden en velendinnen cc
midweek hang eon prive ciland in bet Velewen,eer bijgen. Op he
strand of in de haven van he, eiland cohen voor ions kinarliggor
Spankern. atirfplanken cnlamarnnn knows. waleefleenen en cci
apeedboot me! wnlernb.ui nesting. Mel demeesiewntervocre.jiget
knit ic wanneer je will. en wegvnyen of naireetie bijgen. lie
walerakien cal begeheid woMen door eigen penance!
-

tekker rondneileni.. Oh we! leek.
lien Iice’jr neden?... eja 661< we! leek.
“j,1nscljien d an enlace aranneilent.. Nit! verkeen!
wane ik mis non ne ‘die atoll

RD DO E L A A P
Wisten juflie dat,

-

7
—

harry halvorwogo Zeewolde i.p.v. do stekkor do hole kar afkoppolt.

-.

hot varon met eon 8.5 mtm zofl hotzelfdo is aim niot wlllen

zorget dat bet een belnalbare
mid.week word,
‘~oor fhil-Cen!. den) klan je gigantinele
sin Jo to! gnan me I a! die warervoenaigen

bokennon

dat
Even cc, Pn)averge liJldng
Noronnal I lag eon Calanaamn herein hos, it
coin flSO
ik bednel mar...!

or die dag goon wind stoat.
-

Theo vresolljk ztjn best doot om doze rubriek to halon.

—

Carln strmk doorgmat.

—

hem

—

Auko 360’ors draait met bus & trailer.

met 1 bIt. zoiliatton coot to slopon.
Wal dachi Je van ton zonner.mid.week lang
covet! niogeliJk denkbaat ,~pe wn!cevocnmnigen

Daarnm do klop nog niot oponkrijgt.
—

hhutrna ml vanaf eigon goal goal schioten.

—

fool voor do hocus is.

—

Dart...

—

DJs bmbbol snollor is op papier dan in do other.

h.ijkl Je dii Cslrava gaol genneg!

CX In v ago n he

ocht wol.
Voor nicer infonnseie be! gent,! nan!;
Jan Wignnnn, el: 030.312832 of
hlelcen I3acob, Ic!: 030-543336

Cocilos niouwo logo grotig aftrok vlndt
—

& diozelfde Cocile gmat smmenwonen (Bachelsmolen 14

—

Hij/Zij die amn do Lij—Zij—de van Antoine surft, vorzekerd is von
lucht dank—SI.) Loy—ens

—

U.S. lhin,nn heel! cc vonr kntnnen

tel. 462181).
schone

WETH—gol.

Handy hot zusjo is van Laura die

schrijfstor

is

van

hot

Crete

Popla

Toilotbook.
—

Arjan door coplj uit hamit.

—

Stephmn van do Berg woinig van zich laat hloorn.

“&aan we 1109 Lets ctoen VQ4-LLtatl9?
“jncatr bet nLa9 niets Fwsten..!

I’..

“Zeg het niaar; een groiteii afdaling,
ccii Bourgond;scli kastclcii-feest
in icrehi iii de zoii,
tie toekoinsi nieen,aken in “PUJUROSCt.)I’ES.
~vi1dwatei kano~n nicE CCI! Erojisci te oiitdckki I igs

oci ii,

zonicrskien.

J e dod gewoo~i allcs

iii

14 dagcn

cii liet kost je

iiiaar .j800,—

Ben jij extiavagant geiloeg, vraag gerust oni nicer iiiioi matie.
Bel naar; Jan Wi gina’ is: 030—312832

lieleen

22

s’Jacob:

030-543336
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Ill

irnenflist ner
,

Roe!

hSU l~n,el

Stephon vi
Harry
nm
AntoIne v
Marc
hauruce
Edward
Robert v

6Prr

~

•

-

•
•
~
,

tastoriestr ~j

hue I,nelenkade 55

Li

9115

nnnnven

4,

JA~Il.

8

jun

hnneaprT~
honmen
Liree
heng

arlno,zerstr .44
Kerkstr lb
flora sr.uarr.str La
Lancstr 215

Iinrlnnven
Iluenen
L lndhovefl

124848

/ spr

h,4h)-ISji/h3~

24 net

£134491,

Weert

044,0-4351)2

LI npecnn~

l4vlhcl

Luams

~.ru1sSrr l/ly

Ileursen

sttniiomenastr Ii

in Idhoven
tinonoven
Lindhoven
Schiedam
Linohoven

20 okt
/ mel
3 UI I
2! nov
25 am

I

broog

bestuur
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ILL

Item

siheliusplein lab
Erckens
Beliinistr 0
Gast
St.Phitomeflastr 13
Lindhoven
Arno
Giflo
(.onstantNefkesstr2bC Lindhoven
lmco
Goudswaard KasteelbeuSdaelpl Lb Haastricht
Rob de
oroot
Westlandsestr 40
ben Haag
Martin
Hingst
Mathilseniaan 29
Eindhoven
Roet
Hoff
Voorweg 4)
(Jostvoorne
iheo
Horbach
Mauritsstr Iv
Eindhoven
lheo
Huizengo
Jemnenboschiaafl 231 Eindhoven
Maarten
Hut
Boutensisan i4d
Lindhoven
Ad v
Kessel
Breukeist.r 28
Hoxtei
Peter
knaven
kiinlaan .44
Son
Rob
(oil
JanpietersZnLOeflSte4 Best
Coen
Konings
Aliersma 141
Eindhnven
Cees de
Lange
Wi.llemstr 9/
Eindhoven
Has
Leyen
bekenvsomereflstr S
LundhoVen
birkian
Luvkx
Hemeirtiken 145d
Eindhoven
Mamrten
Luvkx
t4ariaveg 52
uosterhe°k
Peter he
Maagt
I nrel I istr e02
i I burg
Hans
Momnout
Iiichieldekuyterstr2.3 Kloosterzaflde
Marc
Hederkoorn Zee Lsterstr 80/x
Eindhnven
Laurens
Odekerken
‘t Hofke 107
Eindhoven
Auke
usinga
uuidogeseiiestr 21
Eindhoven
Vim v
Rootselaar Steenbeek ‘36
Hiskerk
Cecile
Schermer
Jeroen Boschlaan ~3I Einclhoven
Frans
Schermer
Ganzebloemstr 47
Eindhoven
Frans
Schoren
Prins Bernhardstr 7 Meyei
Rob
Schuikes
Jeromn Boschiaan 231 Eindhoven
Leon
Sprenkels
boornakkeriaan ba
Boxtel
Brigitta
Steyn
Langstr l2b
‘j?eert
Frans
Theunissen Veidspaatstr 30
Maastricht
Has
Timmer
Jeroen Boschlaan 231 Eindhoven
Hem v
Veidhoven
beilinistr 6
Eindhoven
Ludger v
Vilsteren
Geestakker 14
Gerwen
Hem
Vos
ustadmrstr 7
Asten
Marc
Vos
Jan Steeniaan IS
Heeze
Rein de
Vries
Grashof 79
Leidschendam
Jacco
Wiersma
lexeiiaan Ii
son
Bart
Wijnands
Tmnelstr lb
Lindnoven
Bittern Jan Withagen
Wiliemstr 97
Eindhoven
Gems
Witziers
Smitsstr, Ii
tinohoven
tarin
Zuidema - strijpsestr 132b
Eindhoven -

Zephyr
Ruud
Arian de

,

II

“I•*~

voorzitter
penningmeester
cecretaris
commissaris activitmiten
commissaris materiaal

,—~43.~b2
4481,3
flo-4115I59

Id lot
Il nov
4 ofl

5e4n42
442! /4
4oobsl
04i-o31549
0/0-8015/8

82 jul
8 aug
29 nov

01815-5182

88 nkt

414/51
81/613
lIgsob
04110-,8b25
l,49~uu-/~nl9

30 ian
2o met
83 ian
h okt
10 dec
3 apr
5~b/l
2(1 mrt
521/h/
14 sep
4398/0
15 apr
4481r11
28 sep
~0j- 142.1/el
I ian
lII3_ShS1h12
/h feb
II 14o-859’4
II apr
55110.11
8 feb
1,111/I)
I jun
18 jan
oi4v4-5is94 28 Sep
8116)3
13 jon
lelbd4b
24 okt
04768—1687
12 dec
817613
11 mrt
04116-72803 3 jun
04950-43902 6 jun
u43-432405
5 sep
817o13
25 okt
524o42
14 feb
040-831148
3 dec
04936-21466
I I apr
04907-1837
15 jan
oiti-?t,5042

0459071138
551216
523/07

10 mel
22 nov

28 Sep
8 aug

43980.3

528230

hirkian Luykx
Maarten Hut

Hem /ns
larry Bnngaerts
tarin tuidema

.,l aug

de Olepanne/ balk
TSJAMKEDYKJE 1
8571 MS HARICH
TEL.: 05140-2982
VERHUUR:

o polyester valken bouwjaar ‘88/90
jnklusiefzwemvesten en zeer
komplete ultrusting 1.260,-If 320,per week.
.60 kanoplaatsen (1- en 2-persoons
en Canadezen). Speciale tarieven
voor groepen. Kanoen door
Gaasterland!
• Wayler zeilpianken met wetsuits.
o Skiffs (4 met stuurman-Ivrouw)

• twee groepsakkommodaties voor
groepen van 40/60 personen.
o minicamping voor botenhuurders.
• uniekvaargebied: aan Siotermeer.
• specialist in organisatie van water
sportweken ic. zeilkampen voor
(school) groepen.
o Privé zeil- en surfiessen.
-

WANNEER JE LID BENT VAN EEN STUDENTENZEILVERENIGING KRIJG
JE KORTING OP DE HUURPRIJS VAN ONZE BOTEN.
GEVRAAGD IN VOOR— EN NASEIZOEN (MEl, JU~j, SEPTEMBER EN
OKTOBER: ZEILINSTRUKTEURS!

