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effe Iekker tuchte
Een njbrielc waavin iedeceen zijn gal kan spuien over nken die hem/haar rilet aanstaan.
Zaken binnen en buiten WETH. Regionale. nationale en internationale gebewtenissen
diet a tat
Dames en Heren Wethers,
~r valt de laatste tild een sterke verhoging in de ~!ttiviteiten
van het dievengilde te bespeuren. Wij, hardwerkende en eerlijke
studenten, zijn steeds vaker het slachtoffer van deze
aktiviteiten. Hiet alleen Is Cr een stijging in het aantal
diefstallefl, inbrakefl enz., maar tevens is de brutaliteit waarmee
de crininelen bun criminele gedragingen bedrijven, sterk gestegen.
Zo stonden enkele zich van geen kwaad bewuste Wctticrs a vreemd
te kijken, toen de MUL.TEC Team Trophy onder bun neus werd
weggekaaid. Pogingen 0Th de beker terug bij de rechtmatige
eigenaars te doen belanden, zijn tot op heden helaas mislukt, wat
op zich niet verwonderliik is, omdat een beloning van
vi5fentwifltig pegels nauwelijks opweegt tegen ziekenhuisbezoek van
enkele maanden. (Mocht de dader cq d~ders zich onder het
lr.znrsptthliek van tilt blad bevinden: bovenstaaflde bedreioinct is
natuurlijk sterk overdreven)
Het toppunt van brutaliteit, onbeschoft gedrag en met ware
~oodsverachtiflg gepaard gaande bezigheden. werd toch wel bereikt
toen, terwiji wij van onze welverdiende nachtrust lagen te
genieten. werden beroofti van, onze net bloed, zwcet en tranen bij
elkaar gespaarde centjes aangeschafte telefoon en tikker.
Edward.
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Van do redacti.

Lieve lezertjeS,

Van do voarsittor

Beste Wether’s,
Aangezien dit de laatste Sweths van dit verenigingsjaar
is, zal dit tevens mijn laatste voorzittersstukje zijn. Bij
deze wil ik dan oak nijn (voornalig) mede-bestuursleden
bedanken voor de prettige samenwerking.

Net lijkt erop dat we dit keer niet de hele sweths net onze
eigen hersenspinsels hoeven te vullen (bedankt voor de notulen,
Boudewijn).
Bij bet begin van deze redaktievergadering waren al geluiden te
horen zoals: ‘Het wordt eens een korte zitting vandaaq ‘ en ‘Cm
tien uur komt een leuke film op RTL, iets met spionnen en leuke
dames of zo

Net afgelopen jaar zijn er weer veal nieuwe leden
bijgekomen. Oak de aktivjteiten beleven een ware tapdrukte.
Het is ons dus qelukt am bet wegvloeien van aktieve laden
(tijdelijk) op te vangen. Toch zullen we aktief met
ledenwerving bezig noeten blijven.

Het ziet er zelfs naar uit, dat dit wel eens de dikste sweths
uit onze carriere als redaktielid zou kunnen worden. Er is
desondanks weer een enorne strooiu kopij van onze lezertjes NIEr
binnengekomen ( Bedankt, lezertjes ).

Ret komende jaar zal voor ons leer belangrijk warden. Net
tweede lustrum levert de mogelijkheid Cm diverse speciale
aktivitejten te organiseren. Ook zullen wij bet NSK ‘92
organiserer,. Mogelijkheden genoeg am ons eens goed aim
vereniging te manifesteren.

De volgende SWETHS wordt een lustrumuitgave, het zou dus wel
errug dam staan als dat er eentje van acht pagina’s zou warden.
Bij deze moet this iedereen die zich niet qeroepen voelde on jets
te schrijven zich dan oak ONMIDDELIJK wAl geroepen gaan voelen, am
vervolgens met groat enthousjasme in de pen te klimmen (een
spreekwoordelijke pen natuurlijk, want met al die stronen kopij
kunnen we bet niet allemaal zeif gaan intikken, dus graag op
flop).

Zaals jullie al hebben gelezen in de toegestuurde
uitnodiging, openen wij bet lustrumjaar op 28 Maart, met
ean etentje bjj Berlage (kosten f 30,—). Hierna zal er een
geweldig feest net live—band in de AOR benedenbar van start
gaan (gratis H). Meld je aan bij iemand van de
Lustruncomnissie of bel even can bestuurslid op H!!
Rest mij nag jullie een gigantisch lustrum toe te wensen.
Hopelijk tot ziens bij de vele aktiviteiten, en in ieder
geval tot 28 maart.

Ce Redaktie.

Roe 1.
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fltiviteitenaqenda

ELKE NAANDAG

Conditietraining voor
watersporters, 17.00—18.30
in het sportuentrum.

DINBDAG

Schaatsen op de i5sbaan,
20u—llu, sportkaart niet
vergeten.

11 FEBRUARI

LUSTRUM ETENTJE
28 MAART 1992

I4AANDAG

16 MAAR?

Natentasenborrel in de A.0.R.
bovenbar aanvang 21.30

ZATERDAG

28 NAART

Lustrumetent~e bij berlage,
HI BE THERE

ZATERDAG

28 MAART

Lustrumfeest 10 uur, A.0.R.
zie boven (ore else H)

MAANDAG

6 APRIL

A.L.V. in bet sportcentrun,
aanvang 20.30

DINSDAG

14 APR11.

Zwennen in bet subtropische
zwemparadijs 19.30—22.00

is

Uitnodiging

Grand-Café Berlage
Info: Silvia en Carin

! !!! Geef je tijdig op !!!!!

betalen

Voor opgave, infor1natie, klachten en morele
onderstelifliflg(S.C.): lion Clintjens, tel.: 510228
Gezocht:

ZEILTAS

inininale lengte:
1. 95n.
maxinale prijs:
een kratjn pus of
iets dergelijks.
weet je jets, bel dan
Edward tel: 464816
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Dierenlead

++ sehr sauber verazteitelessegel. all. Eclcpunk’
Onze ,ttateriaalCOmlUiSariS heeft
Ii mehdach verslllrkt. Osen mit Gurtband und
op de BOOT—messe in Dusseldorf
Kunstsloflplugs untedegt. Unterliek mit Gun’
weer ‘s een leuke aquisitie kunnen
band eingefa8t
doen, te weten een North Idra ‘91
++ dutch saute’ angestro.nles. nicht zu Itaches
in rnaatje 4.3. Hij heeft al aange—
ProN sovde tielliegeriden Segeldnjclcpunkl
und ausgereichneter T~~.stdynantic leichi zu
kondigd hot in de vakantie Bee te
l.2hrendes Segel. das as! in Windgrenzbe
nemen, bier zie je waarota.
reich leichie Korrektur.n art order!
++ ohne Camber getahren leichie Segelrotation
lieu,.. spUrbarer ..Beschleunigungsruck so
wie tiet.egender Segeldnsckpunkt kennzeich
nen das angenehrne Mandverhandling
++ nichi zu stark vorgespanntes Profit sowie fla
che Anstrbrnung. Segel beschieunigt ohne
Cambernutzung dotter ala nit
++ sehrgute Twistdynamik und ausreichende Pro.
tilvertlachung im Toppbereich sorgen auth in
oberen Windbereich für hohes Speedpctent’al

niche .ng.g.b.n: 5,7 rn’
niche a.m..a.n: 5,8 in’
Material
Lassie: 4 prolilierle GFK
Laden mit Endkappen
Toch: Mylar~MonofilmI
Dacron
Vo.i.kling.: 4.66 m
Vaitotopp
M~S: Biegekurve
Flex-Top,
I*ii~ 3—4
Gabelbasmling.:
1781..
S19.wlchi:

3k
I

I

++ richtigr Spannungsve,laul und funktionefte
LattenstUizung sowie ausgezeldinete Twist
dynarulk ergeben trots gra8erer Profiltiete ho
he Druckpunktstabtltit, auth bier bringt der
Camber keine tunktbneiestutztut*tion
++ eintaches, abe, sew v~kungsvo*es RAF-Sy
stem mit leicht proliherter Masttasche und zu
atztichem Camber, die abe, in ketner Phase
die Fahrleistungen verbessem. Voile System
fuehitioti auth ohne Camber

Preb: 629.— 91.4

e

Schotatart: ditch melv Wasser in der teichi profilier
ten Masttasche schwerer aus den Wasser zu ziehen
—

—

vetUrsl geachnittenes Camberseget cM leicht profi~
lefler Masttasche, Camber becsusnelv..ba,, grã8te
Prc5ltiefe in, Bereich dec csntergeslGtzten Segellat
te. Toppberelch welter ausgealeit. untere Segellatte
von’ Mast aus eflzusctUeben

6

Wesaeratatt: etwas versogerter Wasserablaut aus
der leicht profitierten Mastlasche. etwas mehi Kraft
notwendig. urn Segel aus deinWasser zu drUcken

‘‘I

sowofil mit Flachwasser ala such in mStiger Welle
einzusetzendes Seget tCtr Euro-Wave., Slalom’ und
Fun-A1l,oundboards

sehr sauber verarbeltetes Segd ml?
einfache.n, abor selw wfricungsvol
(em RU-System, iowaN km entitleran ala audi rn oberen Wlndbereich
ausgezektinete Fahrlelstungen be)
elnfadiem Handling
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f/Nc/ho VC/!
Wlnlwlcvnlnrn watnad 39 a.
Ingang paruck van Hare. achneae,
Opeoingstijden: di. t/m w. v.a 9.00 tol I&00 tsr.
Behandding za..der afaprat
tel. 040 - 428304 (woenadag vonnuiddag gealotea).
Tevens rnoddkn getnsgd rn/v.

GEWOON

In on’. kapsaIoa ‘Hair Tonch in do Kndslrat 130:

DE BESTE

Op

non no studenlenpas : knippen/droga Ii. 12,50.
Tegen Inlevering van dat ban : wanen/Iwippen/aaodragti. 0. 12,50.
Id. 040 . 461177.

DE GOEDKOOPSTE

hot velveardigen van koØioon (ook zeff-service)
full - color kopioon
* snol - drukwerk
• verenigings . drukwerk
* handols - dgukwedc
°

ook gespocialisoerd in voólbereidlng en afwerking
van uw drukwerk

GELDGEBREI(?
BWS iwipt je
aan ean baantje.
Wij hebben work veer halve en hole dagen.
avondwerk. weekendweth enzovoort*.
ScnnjI Jose l3’j.

stichting BWS
studenten_uitzendburefltl
JF. Kesu;edv!aan 3 Ejnd!:oven

EINDHOVEN

KRUISSTRAAT 132 5612cm TEL.040 -434553

TILBURG

WESTERMARKT 36 5042 md IEL.013 680173

WAGENINGEN

JUNLJSSTRAA1 16-18 67Olctx TEL08370- 18638

-

ThKMVERWEPIONG - KLEIN OFFSET - KOPIEREN ___________
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NotulonAl.V
Notulon van do algoflene lodenvorgadering 1991 van B.8.W.V. WETH.
i. opening.
Voorzitter Roel Backbier opent on 20.32 do algomeno
~0donvergadering. Inclusief hot bestuur Zijn or 18 loden aanwezig.

I

Notulon A.L.V.

Antoino merkt op dat hot verinogon van do voreniging (12000,—)
zodanig is dat nieuw matoriaal aangeschaft zou kunnon wordon. Roel
antwoordt dat er nog goon echte bohoofto man nieuw materiaal is en
dat men wil wachten tot do volgondo ALV alvorons ovor to gaan tot
hot aanschaffon van niouw matoriaal. Do niouwe kascontro—
loconmissio zal bostaan uit Antoino van Broe on Marc van do Brook.

3. NotUlen vorigo ALV d.d. 15 april 1991.

Voorzitter Rool Backbier: Met NSK nag definitiof door WEPH warden
goorganisoerd. Via do STES kan waarschijnlijk do financioring van
do vorvanging van matoriaal van hot sportcontrun worden geregold.
Vordor is or eon voorstol godaan met botrekking tot vorandoringen
in hot huishoudolijk roglonent on ligt or eon voorstol voor eon
trailorrogoling.

Do notulen van do vorige ALV worden evonoens goedgokeurd.

5. Bestuurswisseling.

4. Verslag bestUursactiviteitofl.

Vanwego zijn afstudeerstage in Duitsiand stopt Maurice not zijn
bostuursactivitoiton. Ilona Clintjons wordt voorgestold en
aangononen als nieuwo activitoitonconnissaris. Met niouwo bestuur
zal or voor hot konondo half jaar als volgt uit konen to Zion:

2. Vastatollen agenda.
Do door hot bestuUr voorgestelde agenda wordt door do ALV
goedgekeurd.

Activiteitencommissaris Auke Osinga: We kunnen terugzien op eon
mantal geslaagdo surfweekendon en barmiddagon. Do infostand
tijdons do intro hoeft tot nu too vijf nieuwe leden opgelovord.
Acht WETH—loden hobben (gezion do aanwezigheid van de Multec Team
Trophy succosvol) doelgefl000n aan bet NSK. Do beginnorscursus kan
eon goslaagd initiatief gonoomd wordon.
Materiaalcommissaris Boudewijn Mandors: Do cambors van hot niouwe
5.ont Gaastra zeil moosten na een koor varon reeds vervangen
worden. Do trailer is voorzien van eon niouwe monielaag en de
sloten van de container Zijn vervangen. Vordor is or, vooral in do
vakantieperiode, veol matoriaal geleend en ongeschondon
toruggobracht.
Socretaris Maurice cinossons: De vereniging hooft vijf nienwo
1oden~ waardoor bet lodental (inclusief donateurs) op 56 is
gokomen. Verder zijn de teksten voor ondor moor do studiogids, hot
introboekie en bet infoboekje van hot sportcentrun herschroven.

Voorzittor
Penningnoostor
Socrotaris
commissaris Activitoiton
Comnissaris Matoriaal

Rool Backbier
carin Zuidoma
noudowijn Manders
Ilona clintjons
Auko Osinga

Pause.
6. I,ustrum.
Do lustrumcommissie wordt gokozon on zal bestaan uit Edward (vz)
Arjan, carin, Jochom, Rool on Silvia. Eon brief van Arjan hooft
eon subsidio van f450,— van hot UFE opgolovord. Do bodooling van
do commissio is om rand do oprichtingsdatun van WETM (28 maart)
eon groot foost to organiseren.

penningmOester Carin Zuidoma: carin laat eon financioel versiag
van bet afgelopOn half jaar circuloren. Hot financiool vorslag
wordt door do kascontroloconnissie £i;ein ~~05 en Maarton van dor
Steen) goedgekeurd. Dirkjan vraagt of er volgendo keer voor alle
aanwezigen oxomplaron van hot verslag en de bogroting aanwezig
kunnen zijn.

10
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)Iotulen
7.

1

Notulen

11. Rondvraag.

118K.

me nsK_comnissie wordt eveneens gekozen en zal bestaan uit Barry
(vz), Arjafl, Carin, Edward, Jochen en Silvia. Harry meldt dat Sic
is benaderd en dat daze heeft toegezegd te zullen zorgen voor
materiaal en wedstrijdleiding. De cie. wil tevens een bezoek
brengen aan hun Delftse collega’s die vorig jaar bet NSK hebben
georganiseerd. Als locatie wordt voorlopig de Witte Raaf aan bet
Veerse Hear gekozen. Hat weekend van 28/29 april is gekozen als
datum Van bet NSK, met als tweede optie bet weekend van 9/10 mei.
0. u~d5h0u6e1iik reglement.

Arjan heeft met STI een regeling getroffen met betrekking tot bet
zenden van mailing, waarbij bet adressenbestand van BETH
oneigenlijk werd gebruikt. STI plaatst een advertentie in de
Sweths en blijft nailing toesturen of de nailing wordt gestopt.
Sylvia vraagt hoe het zit met nieuwe clubkleding. Boudewijn zeg
toe hier vaart achter te zetten.
Robert merkt op dat hat rechtvaardig zou ziin de tegemoetkoming in
de kosten van bet NSK evenredig onder de deelnemers te verdelen.
Zoals de situatie nu is hebben alleen de nensen die zich
rechtstreeks via het ESSF hebben ingeschreven geld ontvangen. Auke

Artikel 1 van het huishoudelijk reglenent wordt op twee punten
veranderd. Het afschaffen van de lidmaatschapSkaart heeft ertoe
geleid dat bij insChrijVing flog maar édn pasfoto nodig is. Verder
is er voortaan sprake van een TOE/HogeschOOl sportkaart. Deze
wijziging wordt met algenene stemmen aanvaard.
Er wordt een nieUw artikel (6) aan bet huishoudelijk reglement
toegevoegd. Nadat op voorspraak van Robert hieraan is toegevoegd
dat voor bet trekken van de trailer een andere regeling geldt,
wordt dit artikel aanvaard, met dien verstande dat de trailerre—
geling op de volgende AI.N weer ter sprake zal komen.
Het nieuwe artikel 6 luidt als volgt:
Deeinane aan alle activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakeli5k gesteld
worden voor geleden persoonli5ke en/nf m~tnriAlO schade in welke
vorn dan ook. Voor bet trekken van de trailer geldt een aparte
regeling.

zal proberen een regeling te tref fan met de betrokken personen.
12.

Sluiting.

Voorzitter Roel Sackbier sluit de vergadering om 10.25 uur.
Boudewij n Manders.
Secretaris ESWV BETH.

9. ~railcrregeliflg.
Aan bet einde- van de notiflen im bet voorstel voor een nieuwe
trailerregeling opgenOmefl. Nadat het bestuur heeft toegezegd via
bet ESSF en een stichting (Antoine attendeerde bet bestuur op hat
bestaan van deze stichting) een betere regeling te zullen treffen,
wordt de voorgestelde regeling als oplossing tot de volgende ALV
aangenOmen. Arjan onthoudt zich van stemming.
lo.

w.v.t.t.k.

N jets.
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Uitnodigiuq

Wist U dat,

Ret produceren van leesbare zinnen (lees: per zin ninder
dan 2 bijwoordeliike bi5zinnefl ) de redaktie niet al te
gemakkeliik afgaat.

—

!! FEEST!!

net dit jaar lustrum is.

—

HET WEFH
LUSTRUMFEEST

De club een North Idra 4.3 rijker is (zie elders voor een
test)

—

—

Theo in zijn jeugd (heel erg lang geleden) helaas nooit bij
de scouting is geweest.

—

—

—

—

-

1!!! Met Live-Band U!!!

flit als een ernstig genis werd erwaren door enkele tenen.
Mike, in tegenstelling tot wat sonnigge mensen denken, een
gevoelige jongen is.

flu

Zaterdag 28 Maart
22.00 uur.
AOR Bencdenhar.
Entrée: Niente, Nop.
Gratis this.

dunne luxaflex en Extreme dan ook niet goed verdraagd.

Edward niet zo van gourmetten houdt (hij was wat laat en
had al gegeten)
of had zHn act-rnloog hem misehien gewaarschuwd voor de
spookachtige gebeurtenissen die plaats zouden vinden. Huize
philomena wordt nanelijk geteisterd door paraabnormale
verschijnselen, in de meterkast huist sinds enkele eeuwen
bet beruchte stcppenspook.

Introducees toegestaan !!

Te koop
Dic Metal Rook
Pacific Extreme 250
Tel. 817613
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