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efte Iekker Iuchte
Een rubriek waarin lodereen zijn gal ken spuien over zakon die hem/hear niet aanstaan.
Zaken binnen en buiten WETH. Regionale, nationale en intemationale gebeurtenissen.

WP

story doe!?

Ja ja, bet moest or eindelljk loch eons van komen. Met eon iekker pflsje en hot toetsenbord van do peecee
binnen handbereik moot bet iukl<en eon niouwe aflevering eon doze vervoigserle to brelen. Do redactie heeft
de algelopen Swethsen zeff voor genoeg WP.stoiles gezorgd. kijk ze or nog maar eons op na. Maar Ja, ‘silo
begin is moeilijk’ is eon uitspraak die menig Wether bekend In do own Idinkt, vooral wanneer men do
gedachten Iaat terug gaan naar de tijd van odors eerste Ideum- en ktauterpartljen met sen surfplank en eon
boo! water. Do redactie vond hot blijkbaar tljd wooden dit spreekwoord weor eons wat kracht btj to zelten.
Mode gelel op bet aanslaande tweede lustrum sleun 1k dit soon nostalgIsche initiatievon van harts en zal
daarom tracliten eveneens eon bijdrage to leveren aan doze WP-fun (rise. dii WP steal niet voor Wave
Power).
Letteftype Sweths
Bests redactie Mag 1k jullIe aanraden bij elks Sweths met do oorspronkeI~ke $WEFHS.WP tile to beginnen.
Jtiliie zijn do afgelopen nummers telkens vrijwd aan hot begin van jullie file eon letleilype code icwijtgeraakt.
Dat stomme, seals. \alsrkants Courier begint ons dynamische Wethers nu wel do keel uit to hangen. (Dat is
al veotnolpen zoals in doze TurboSwoths te zion is, rod.)

Redactio:

Edward Dams
Maarten van der Steen
Atike Osinga

Redactieadres:

Siboliuslaan 19
5654 CZ Eindhoven
tet:040-525818

Gironummer:

27.38.453
t.n.v. E.S.W.V. WETH
to Eindhoven

Do voorzitter van do WsthPower.bewakingscommissle
‘Met bestaan van vemio 5.1 van bet telcstverwerkingspakket Wo,dPe,fect duidt ~ eon vermoedelijk onjuiste
bepaling van do naani voor dir pakket.’
(vilj near stefling bij proofschrift)
(Grapje dat vermoedolijk alieen Di. en andore info-boys begrljpon. red)
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redaktie 1

Beste Wethers

Zoals jullie rnisschien al opgemerlct hebben. heck do redaktle deze keer eons extra zljn best gedaan
Tot onzo spijt moeten w~ Dirkjan loch enlgzins teleurstetlon, volgens ons betekent WP toch echt gOOn
~jeth-Power, maar Waanzinnig Erotsena
Ook moeten wtj even wat mensen bedanken, die hun medewerlung hebben verleend blj het prodUceren van
deze TurboSweths, Roe], Boudewijn. Dlrkjan thanks
In deze Sweths vinden julie, In sommtge gevallen era charmante smoelon (be Roe]) van bljna alle loden en
donateurs
Tot onze spljt hadden wlj niet do beschikking over ate fobs, daarom zijn wlj zo w]j geweest or eon pam
leuke p~aaljes bij to plakken dat Julio dus niet denken dat Yasser Arafat eon van do nieuwo eden is
Hot was elgenlljk do bedoeling dat elke voormailgo voorzllter eon stukJe over zljn bestuursperlodo zoo
inkveren, maar door tijdgobrek (do Iustrumsweths rnoost flog In hot lustrumjaar uitkomen) ,tentamens e d
onzerz~ds en vakanties, carnava] en tegenzin hunnerzijds en lrouwens ocR onzerzijds, Is dii niet helemaai
gelukt

He]aas moot 1k flog eon keer eon stukje schrlJven in ons moole clubblad Aangezlen dii eon extended
lustnjm-editie Is, hob 1k gelukklg de moogelijlthold om eons otto eon terugb]ik over do afgelopen bostuurs
penode in e]kaar to Hansen
Enkele trofwoorden
Trater-regoling
Verzekerlng
Ledenwerving
Speedneedle

Vergaderen
redaktie 2

NSK-comrnissIe

Dit Is aiweer do Iaatste SWETHS van doze jaargang (Eerste Sweths van do vO]gendo jaargang red 1) DAS
BOOT is weor voorbij Met gevaar voor elgen leven (op do terugweg hing or een mist met eon zichl van paR
‘m beet 1(m)) heck deze BOOT weer een nietrwe relikwie (hoeveelstehands ~ rod 1) voor WETH
opgeleverd En alsof dat nag niet genoeg is. vieren we dii jaar ons tweede lustrum Do feslr.’iteken starten
(startlen red 1) met een copious (wablief ? rod I) diner bij hot vermaarde vijfsterren eel-café Berlage
gevdgd door eon groots feest In do A OR -benedenbar, alwaar eon optredon van eon bokende bultenlandso band uit (als doze tenminste over vo]doendo transp-ortmiddelen Ran beschikkon) ROEL z~n geboorte
dorp
En dan zeker niet to vergeten, do N S K Doze wordt dii jaar door WETH georganiseord Op 8 en 9 mel
vindt dii jaarhjks terugkerend dnnkgelag plaats Do localio Is op moment van schrijven nog niet bekend (aan
rod 2 red 1)
DE rodaktie wenst (wensto red 1) eenceder die aan het lustrum-eten deelneemi eon smakelijk eten Verder
hopon we dat ledereen op hot grote lustrumfeest komt (Is goweest red 1)

Lustrum-Coinmisace
Slap geouwehoer
Feest
Luge kijkdichtheld A LVs
Vergaderen

[

zwartkijken
BestuurswIsso]ing
Aiclivltelten Commissaris
Revisie TraDer
Tracler-rogeling
~

aktrvitelten
Goode opkomst

etc etc etc
Kortom WETH,

Do redaktles

Pfeittor

Hang Loose,
Roe]

P S Hot Is ons ter ore gekomen dat do MulLec Team Trophy weer terecht is en dat do vordwijnlng van dii
begorenswaardlgo object to maken hook met ‘Huize ZoezlchC Tips omtront waar dat Is zljn altijd welkom
lv m oventuele represailles
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Atcuvlteitenagend

EUCE MAANDAG

I

Kries electronics

Conditietralning voor
watersporters, 17.00-18.30
In hot sportcentnjm,

Onderhoud en reparatie van uw beeld- en
gel u idsapparatuu r.
Tevens in- en verkoop van gebruikte
(auto-)radio, video en LV.

MAANDAG

6 APRIL

&LV. In hot sportcentrum,
aanvang 20.30u

DINSOAG

14 APRIL

Zwemmen in hot subtropische
zwemparadijs 19.30-22.OOu

WOENSDAG

15 APRIL

Barmiddag bij do beds 16.00u
(eindelijk weer eons gratis
zuipen en chips vreten)

VRIJDAG
ZONOAG

24 t/m
26 APRIL

PAASSURFEN III Elrtdehjk
woer een weekeinde Weth Power-Surfing.

VRIJDAG
ZONDAG

8t/m
10 MEl

N.S.I( windsurfen bij camping ‘Der Schotsmann’
aan hot Veerse Meer.

ZATERDAG
ZONDAG

13t/m
14JIJNI

Hot beroemde (beruchte?) ouwe-batben-weekend.
Featuring: Rolidos, buikjes en sterke verhalon.

Pastoriestraat 100, Eindhoven
tel.: (040) 447039

:Opgovon voor eon octivitoit is botabon It!

Veer opgave, Inforrnatie, klachten en morebo
ondorsteuning(S.Cj: lana Clintjens, tel.: 510228

Gebruikte groot htüshoudehjke~ en
bedrijfsapparatuur
Wasmachines, drogers,

Keel— en vrieskasten,
fornuizen, erizevoort

Verwerstraat 106
5612 EF Eindhoven
Telefoon 444272

6 maanden garantie en blijvend goede service
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Jaarverslag van do socrotaris von E.S.Lt.V. hI~TH over poriode ~~~_193
vootsitlor

secrotarts

ponnlngmoootor

comets sarissee

sdtsflur

Wtllern-Jan Withagon

Masnion Lu~ic

Ludgor van Vitstorori

Zephyr Droog

Coos do Lange

Wini von Rootselasr

14 September 1Q32, Eorste Atgemone Loden Vorgsdertng
vootzlttor

secrotarlo

penntn~meoster

vioo-voonhter

commtstarts

Whom-lan Wthsgon

Maarton Loytcx

Ludgor van tttsioron

Zephyr Droog

Vim van 000tsotesr

Begin
datum

voersltter

aecretarto

penntngmootter

commt,tartsoktlvitetten

commtsserls
rnatertaal

MC 33

Vzilem-Jan Withagon Maarton Lijytec

Ludgor van Vttstorort Rob Itoh

V4m van Rootsotsar

Ott 33

Whom-Jan Withagon Maniac teykx

Ludger van Vutstoron Rob Kohl

Rob do Groot

Mrt 04

Ledger van Vilanoron

Poet HotI

Bert Ricer

Rob Itoh

Rob do Groot

Ott 64

Rob do Greet

Root Hoff

Bert Rtter

Rob Kohl

Coon Koohogs

Mit 35

Root Hott

Marc Vos

Bert Rotor

Rued Erckena

Coon Konings

Ott 05

Roe’ Hoff

Marc Vos

Intro Goudnwaasd

Rued Erckont

Coon Konhngs

Mrs 86

Marc yes

Marc Nodertoomn

trnco Goudowaard

Rued Exctons

Bat limmer

Old 05

trnco Goudawoard

Marc Nodorkoorn

Henri Orrystors

Robert van Doursen

Oat Tlmmer

MC 87

tmco Goudswaasd

Marc Nodorkoom

Henri Duyaters

Robert van Ooursan

Ban limmor

Ott 67

HenrI Duystors

I-loin Vor

Hairs Mornout

moo Huizeriga

Thoo Huizengs

MO 68

Henri Duystera

Hem Vet

Hans Mornout

Dirkjsn Luyioc

Pntomne van eroo

Ott 03

Dtrtjan Lu~4or

tide Von

Hans Mornout

Robert van Daurson

Rob Schuttos

Nrc 09

Oirtnjan tw54oc

Hem Von

Hans Mornout

Robert van Doursen

Rob Schemes

Ott 69

DirIvian Lmsytoc

Hem Vos

Hearten Hut

Carin Zeldoma

Rob Sceuttes

MC 90

Dtrtcjan Luylor

Hem Vos

Maarton Hut

Carin Zuidoma

Harry eorngaortt

Ott 90

Root Bactbior

Maurice Chaossens

Germ Zuiderna

Auto Oainga

Harry Bongaorts

Mc 91

Root Boctbior

Maurice Cicassons

Carmn Zuidoma

kite Osinga

Boudowijrt Mandors

Ott 91

Root Bactbior

Boudowijn Macdora

Carmn Zuidoma

ions Ctintjons

kite Osinga

Na op 24 moart 1982, procies eon jaar geledon, to zijn opgoricht, beloofdo WETH,
teen flog Eindhovenso Studenton 4indsurf Veroniging geheten, eon succostiollo, tumultu—
euze start. Na de oprichtingsvorgadering, voorargegaan door enkele bijoenkoesten van hot
oprichtingscomjt6, kondon we al starten riot zo’n dikke twintig loden.
Weokondon, cluboiridagon, en wedstrijdon, die succesvol en tevons leerzaam waron, volgdon
elkaer op. Neest n0000nswaord van al dat gene zijn ondor andere do Nederlandse Studonton
Kompioonschappon plenkzeijen to Linden bij Nijoegen, alwaar vole onzer loden, ondorgoto—
konde niet uitgezonderd, sprinkelendo reaultoten bohoalden en er eon gezellig weekend
van geeaakt hebben. Daarv6ór was or nog eon bruisend weekend in Enkhuizon waarven jullie
de dia’s en foto’s op hot jongstleden feest hobbon kunnon bokijkon.
Nochten we in hot begin al blij~zijn van start te kunnon gaan trot sea Windglidors
sear liefst, nu kunnen we onze lol echt wol op op do twee niouwe plankon die 24 oaart
jongstloden njdda~ door do hoer 3.v.d.Sosch • hoofd van LV&S, ten doop zijn gehouden
en waarmoo we one als voreniging gelukkig mogon prijzen. Dli is eon uitbreiding von
one “arseneal” die wellicht gerechtvaardigd wordt door do groei van ens lodental en
die ~eantwoordt aan de vroog near eon of moordere goode suporsnelle planken, voorel
veer weekends ea. ovonomonton.
Or ovon op die ledon torug to kosen: Natuurlijk oaken 30 of 40 loden nog goon yore—
nigthng: dear zijn lodonbindondo activitoiten ~n actievo loden voor nodig on die hopon
wij als bostuur gecroird to hobbon on in do tookoast nog to zullon creeron. Os doer won
peer voorboeldon van to govon: Do wokolijkse bouw— on bommolavond is voor 5over ik ken
beorrdmlon goslaagd els mode hot nejacrafoest, do bowlingevond en niet to vergoton hot
mossolun—oten on hot zoor goslaagde initiatiof van hot clubkrentjo cq bled W&TH—NC~S,
Helees is do bolangstolling voor do conditietreining op dcndordag ovond vook Zeor
wisslend.
Nu oven iots ovor ~ostor, ‘n vorbond van noderlandso studonton zoilvoronigingon,
wearbij we one als voreniging hobbon aangesloton en die zo’n twintig doels soil— on
surfveronigingen tolt. Zo zijn rio in steat moor in contact to trodon sot college—
watorsportvoronigjngen uit andere stoden on 20 ole hot waro one network von landelijke
contacten vordor uit te breidon on to bonutton. tie hobben hiorvan al twoo lnndelijko
bijoonkoosten in Utrocht gohad waarop ,naor 1k gehoord hob, heel rat afgeouwehnord
word —excuses lo sot— esar ook bolangrijko dingcn wedorzids worden uit~ewisseld.
In iodor goval zal hot niot onvorstondig zijn om in do tookoost contact te ondor—
houdon cot Rector on met college surf on zeilvorenigingon cot als oogolijko rosultatc’n
uitwissoling van ervarinoon, over en woer uitlonon on lenon von oaterioal on goner—
lijke activiteiton.
Ale socrotaris heeft cndorgotokende gotracbt do publiciteiro aoneolononhodon on
bolangon to behartigen en t: verzornon, on do correspondentlo to voeron en to houdon
von do voroniging, wanrbij do hulp von eedobostuurslodot- ton anon mob onontbeorlijk
is gnwnest en nog is on waorvoor ik hen dan ook 20cr ork~ntolijk bon on btj doze
(wollicht ten ovorvboedo) sib bedankon.
Tovons notuboer 1k ale socretaris web eons vergaderinyon zodat ik dat eantal river
hot ef9olopon jaar kon teflon. Oat hbrok on respectabel eantol van voortig vergadr.rirignn
to sijn, wollicht em ibjustretie son do workiust vn hot huidino bostuur, rb zcu hot
voratandig kunnon zijn dmzo veroodorinnsdrift in do tookoest anioszins to bopnrken
top voogroting van do efficiontio van do voroedering op zich ~n ter vovrkorrinn un
ovorwerkthoid onder de bostuursbedrrn.
tiofl icSt moct ik nog oven ets zoren over eon ondoruorp waur 1k me sped fist- n.e
hob bozig gehoudon nI. Ekkorsweijor. jullie hobti n donrr.vrr roeds hot e.e.c kunnen
boson in do 505100 lioth—fjews. Dio~oner dim or nog wet moor over wiblen wctcn tunnori
bij ondergetokendo teroctit,
Om eon lang vorhecl kort to oaken. 1k hoop dat we er dii janr won gcrzomplijk con
good jeer von niaken woorbi.j vnr,r hot bostuur dr activitoit on hot.ruktcnh.i d V n Cr
loden oncntbeerlijk is
IS
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MAART’85

Een stukje schrijVen over nijn bestuursperiode binflen WETM is
niet echt nioeilijk. ledereen Ran wel leuke dingen uit ZiJfl
verleden herinneren; zo Ran ik ook daze tijd me flog goad voor
de geest halen. Nu ik echter de feiten aan het ophalen ben,
sta ik verbaasd dat hat ‘alweer’ zo’n 8 jaar geleden is.
Vandaar dat ik toch maar de ‘SWETHS’ van die jaren tevoor
schijn heb gehaald (sommige dingen blijf je bewaren).
Met aerste vial al meteen op. De eerste clubblaadjes verscha—
nan een jaar na oprichting; de naam was toen nog ‘WET!,’ NEWS’.
Opgazet door bestuurslid Win van Rootselaar, vrij snel in
h0nden gegeven van een redactie en sindsdien heeft hat bestuur
er aigenlijk nooit neer er naar hoaven on te kijken. Een
duidelijka binding bleef er echter wel: da SWETHS werd een
soort VUT—rageling voor bestuursleden; zelf en naar ik waat
nog enkela andere oude bestuursleden gingen na bun ‘tijd’ nog
een tijdje dit cluborgaan runnen. Hierdoor hielden we grip op
hat hale gebeuren rond WETH, want zorgzaam bleven we wel.
Terug naar de naam. In september’84 ward de naan veranderd in
AKWA; dit was in hat kader van de nauwe connectias tussen
0KAWA en WETH. OKAWA was opgericht o.a door Zephyr Droog,
nadeoprichter en oudbestuurSlid van WETH.
Een aantal WETH
laden waren ook OKAWA lid en visa versa. OXAWA had nog geen
clubblad, WETH wel en de invloed van oudbestuursleden binnan
da redactie is inniddels duidelijk: AKWA was geboren. Moe de
naan tot stand gekomen is weet ik niet neer; verder dan een
aparte benoening van water Ron ik niet.
AKWA heeft het anderhaif jaar vol gehouden. In deze tijd bleef
WETH duidelijk het gezioht bepalen: advertenties, uitgifedata
en ook de nunmering bleef in ‘onze’ hand. Ondertussen warden
de banden wat ninder, DKAWA zelfstandiger en WETH grotar.
Wederon bepaalde de redactie (en oudbestuursleden, lees onder—
getekende) de omnezwaai: SWETHS mu zonder OKAWA was geboren
(jaargang 4, numner 1, maart’86).
Terug naar nijn bestuursperiode. Deze tijd is voor mij een
tijd van overgangen: WETH werd volwassen, groeide nog en de
activiteiten verplaatsten zich neer en neer van de Karpendonk—
se Plas naar de grotere wateren. De oprichters en ‘oude garde’
werden langzaam maar zeker verdrongen door jongeren. De PH
ging van oude stijl naar twee fasen opleiding. De TH werd TU.
De surfsport werd ook steeds professioneler. Met recreatieve
en anateuristische ging er vanaf. Da ontwikkelingen gingen
razendsnel. Even leek het erop of het richting Zeilsport ging,
net Olympische ~riehoekwedstrijdje5 en rondbodems. Maar juist
in daze periode bleek dat er veal near nogelijk was: de fun—
boards naakte hun intrede.
Dok WETH naakte deze ontwikkeling Thee. Er waren ‘recreatieVe’
weekends (veelal veal dobberen en bier drinken; ook de poker—
spelletjes waren populair) en sportieve uitdagingen in de vorn
van wedstrijdjes op de Karpendonkse plas. Hiervoor werd dank—
baar gebruik genaakt van de Windgliders. woensdagniddag was de
clubmiddag en nenig practicUn ward vroegtijdig afgebroken 0Th
toch maar op tijd te zijn voor de ‘competitie’ (en daarna het
bier en chips) . Menig duel werd hier fel uitgevochten: tussen
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Ruud Erckens an Maarten Luykx, Rob de Groot en Zephyr Droog,
Coen Konings en moo Goudswaard, Ed Monchen en Rob van Dorp.
Onbetwist hoogtepunt van deze wedstrijdperiode was de eerste
(toen nog) TH en WET?! kampaoenschap. Op een winderige (hoe is
dat nogelijk op de Karpendonk) zaterdag bewees Zephyr wederon
zijn kracht. Met name de start en finish bij de steiger be—
zorgde de toeschouwers veel kijkplezier.
De populariteit van het wedstrijdsurfen, en daarnee het surfen
op de Karpendonk ging het echter afleggen tegen het opkonende
fungeweld. Ook WETH ging net zijn tijd Thee. Earste funboards
waren onbetaalbaar: het zelfbouwproject was gestart. Eerst op
de zolder bij Cees de Lange, later in W—laag gingen een aantal
WETHers hun eigen en ook een clubplank bouwen. Alle nanen weet
ik niet neer, maar wel dat o.a. Cees de Lange, Willen—Jan
Withagen, Wouter Beck en Antoon Westervoort bier hun aigen
plank bouwde. De ontwikkelingen gingen echter zo snel (en de
werkzaanheden zo langzaan, bier~) dat tegen de tijd dat de
vorm in het piepschuin sat de node van rechte achterkant naar
rond was gegaan, en toen eennaal het epoxy erop zat de swal
lowtail ‘in’ was. Dit was ook de historie van ‘onze’ zelfbouw:
ontworpen als een pure snelheidsplank Ron anderhalf jaar later
de plank niet neer aan de eisen van wendbaarheid voldoen. Toch
waren ,Coen Konings en ondergetekende er trots op: we hadden
bet geklaard.
In deze afsluitende periode van nijn bestuurstijd konden we
ook net behulp van het sportcentrun onze eerste echte funboard
kopen: de Browning Crazy Red werd gedoopt Crazy Wet!,. Dok de
Crazy Weth had last van de snelle ontwikkelingen en was al
snel achterhaald
Toch heeft nenig WETM1id hier zijn eerste
kennisnaking met de wereld van funboards kunnen maken. Zeker
de toen seer populaire zomerkampen waren hier een uitstekende
gelegenheid voor
In de laatste 2 waken van augustus liet
zeker de helft van de vereniging zich nininaal 1 week ziew
neestal 1 week zonder wind, mat son en net Ruud Erckens en de
andere week het andere uitarste. Altijd genieten waren de
broert3es Luykx in 1 tent Wat nij altijd bij blijft staan is
da onmogelijke surftocht van Oudega via aen kanorouta (OKAWA
invloed~) naar Heeg. Voor de wind door 2 meter brede, een
halve meter diepe slootjes, continu onderbroken door brugge—
tjes (zeil er over, plank at onderdoor) en vol net kroos (via
werd er ook ~,eer groan’, volgans nij Thi3s Ruland). Tegen de
avond eindelijk in Haeg. De helft bleef achter in de plaat
selijke friettant, de anderen trachtten in de windstilte onze
basis te bereikan waarin slechts ankele slaagden. De rest kon
dus (inniddels in hat donker) uit Haag of uit da weilandan
langs de navers van de Fluessen wordan gaplukt. Da jongans van
Theta (die waren onk in da buurt) maaktan hat neastal nog
bonter. Roeian kondan za nisschien nog wel, naar met een
Zeilboot was hat toch noaili)k on voor niddernacht binnan ta
komen’
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Rob do groot We~h pEe~V~3-V8&~

1k ben za’n beetje door nijn lijstje van ~
heen; 1 activiteit wil ik tach nag even naar varen halen net
nieuwjaarssorfen. Onder het matta van als gekken de branding
bij Zandvaart ap 1 januari ingaan, kunnen wij wel de plank
apgaan (bleef je wellicht nag droag) . tnkele jaren zijn we aak
daadwerkelijk net water opgegaan ap deze veelal kaude eerste
dag van het jaar. Onder net Sam van bluf werden zelfs de
plankjes nog ap bun zijkant gelegd. De WETHers van taen kanden
aak nag freestyle surfen. De barrel die daarbij hoarde was
natuurlijk ninstens za belangrijk
(en noodzakelijk bij
0
graden)

ELF GANT.d$DE
AUTHENTJEKE
TUIL

Hiernee raak ik denk ik de juiste snaar als we aver surfen bij
WETH hebben: surfen en gezelligheid gaan bij WETH hand in
hand. zolang dit de haafdzaak blijft zal WETH aak haar valgen—
de lustrum kunnen vieren. 1k zal er trats op zijn als ik aok
dat weer kan neenaken:
WET!?, op naar de 2Zste eeuw en veel succes!

Ais u missehien denkr dat
de Elegant uitsluiiend ecn wit
heefi 010 CC anders oft te zien.
dan hebt u t mis. Do tint zit
daar met eon bedoeling.

Rab de Groat
Cammissaris sept’83 — sept’84; Vaorzitter sept’84
Nanenteel ‘Apres WETH’ camnissaris.

Op die plaats is t Suniatra
dekblad zorgvuldig ineenge.
draaid. Daar bevindt zicli cit
moor van doze kosthare tabak.
waardoor geur en aroma zioh
al op voile sterkie ontplooien
bij de allereerste trek.

—

naart’85.

PS

wordt de vaarzittershaner nag steeds gebruikt?

NB

als ik aan mijn WETflvrienden denk, dan denk ik alleen in
vaarnanen. voar de valledigheid heb ik eahter in dit stuk
de achternamen aak erbij geschreven.

ELEGANT. DE AUTHENT~EKE
TUITSIGAREN VAN AGIO.
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t~iarc ‘~eth bestuur rnrt’85-okL’86

Marc Vos Weth bestuur mrt’OS-okt’GG
.

Hot WETH-oevoel is onverwoestbpar

Weth zal altijd een speciale thrill bij me blijven opwekken. Weth betekent voor miJ
wind(stil), erwtensoep, trailerracen en Thouikemothouikemnietr. Uit dat laatste kan do
oplettende lezer concluderen dat ik welliswaar graag op de plank sta, maar met een
zodanige trequenti en motoriek dat ik me at en toe een aardige amateur voelde (terecht)
tussen de rest van de kernploeg in Ouddorp. Dit nam niet weg dat ik met veel plezier
anderhalf jaar in het bestuur hob vortoofd. Eerst eon jaar als secretaris en vervolgens een
halt als voorzitter. Het leuke van die periode was dat Weth als een echte aktieve club
bezig was. Voor do organisatie van do diverse aktiviteiten waren meestal voldoende
mensen die de handen uit de mouwen wilde steken. Wat ook duidelijk naar voren kwam
was do aanwezigheid van verschillende hchtingen. Hot bestuur deed het af en toe aardig
in haar broek voor de ouwe hap die vasthield aan het ontstaan c.q. de uitgangspunten
van de vereniging.
Do tochniok van de boards was in die tiJd in eon stroomversnelling geraakt. Do tijd van
do splitsing tussen windgliders en tunboards word gevuld door tussenmaatjes (Way
er/sic) on do wat grotere plankon (F2). Eindeloos waren do discussies of we nu grote of
kloinere planken moesten kopen. Das Boot was voor ons Das Ende. Na veel heen on
weer gelul met do diverse standhouders werden goode zaken gedaan, privé en voor do
club.

Alhoewel do surthausso in Nodorland weer oon beetjo wegebt denk ik dat Weth toch nog
oon goode toekomst heeft. Mijn advies aan hot bostuur is dan ook: Bliji wakker on ga Jo
eigen wog samen met do loden. Laat do ouwo hap maar praton over vrooger (storke
vorhalen) en zorg dat ze op do TUE woton dat or maar één èchte watersport is I
Surf zo
Marc Vos

LEOaOMNJE

LEOvanIJRANJE

12

Toen we eenmaal iets aardigs in de loods hadden liggen werd or tot overmaat van ramp
ook nag meordere koren ingebroken. Ze Qlet tuig) kwamen door hot dak en do muren
oni skeggen en zeilen te jatten. Het onige achtergelaten bewijs was eon keurig gedraaid
uitwerpsel. Do politie wilde dat echter niet als sporenmateriaal gebruiken, dus bloef do
zaak onopgelost en kon de verzekering uitkeren. Als tegenmaatregel word door Roel eon
doeltreffende alarminstallatie geinstalleerd, en overdo hot sportcentrum nieuwo sloton.
We vorgaten alien bij hot sportcontrum to molden dat we eon alarm met eon onzichtbaro
struikeldraad plus sirene achter do dour haddon gemaakt. Do beheerdor schrok zich dan
ook wezonloos toon hij do volgendo dag eon kijkje kwam nemon. Uitoindelijk word
gokozon voor eon container als “planksafe” om aan do reeks inbraken eon oindo to
makon.

i-1s( ,qe5u?Fe~q XEN VIE Mel
t’?JE6 5xnMft~Jfl-Øg~~...
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ZONDAG
Film + Swingen

Boste WETH-genoten,

MAAN DAG

Ter verkrijging van inspiratie voor hot schrijven van dit stukjo ben 1k eens in mn persoon
J~ke WETH-archief gedoken. Neveneffect hiervan was enige vr~e kastruimte omdat 1k
diverse zaken tegenkwam die weggegoold konden warden. Zoals enkele exemplaren uit
de afgelopen jaren van het orgaan van de Nederlandse Studenten Sport Stichting (NSSS).
Gaol echter noolt lets weg zonder het nog een keer door to kijken of het wel echt weg
kanT In de uitgave van september 88 kwam 1k nameI~k een artikel tegen over de
studentensurfsport en -verenigingen. Enkele citaten:

Cocktails

DINSDAG

Speciale Bieren

WOENSDA

Voetba! + Grote Bands

DONDERDAG

Swingen
AOR
voor en door studen(en
JF. Koonncyloan 3/ 501 2

AB Eindhovon

VRIJDAG

bovon bar :000 -440035
bonnoon bar :040-440030
•dpnlnktr.tI.: 040- 443000

Swingen + Bands

zijn aparte studentensui-fveronigingen ontstaan. Veruit de grootste en oak n7eest
actieve is WET/-I ult Eindhoven.

C.)

In 1987 was het WETH die eon geslaagd 145K organiseerde aan hot Veerse Moor. C-)
De belangstelling voor hot organiseren van een NSK is n/ct breed genoeg, hot initiatief
ontbreekt. Kortom, naast WETH is or goon andore vereniging am doze traditio in stand to
houden. In 1988 wordt or dan oak goon 145K gevaren.

De ruinite vo11

BORRELS
FEESTEN
RECEPTIES

Net moge duidelijk zijn dat onze vereniging een leidende roT hoeR gespeeki voor de
studontensurfsport in het aTgemeen en de NSK SURFEN in het bijzonder. Na de succesvol
To herintroductie in verniouwde vorm door WETH in 1987, is de NSK op 1988 na jaarlijks
georganisoerd, rnedo dankzij de opkomst van enkele andere verenigingen (met name
HardBoard in Enschedo). In ons Iustrumjaar 1992 heeft onze voreniging do organisatie
wedorom op zich genomen. Voorwaar geen geringe opgave waarvoor alTo zeilen bijgezet
moeten warden, zoals bet bestuur gelukkig tijdig heeft ingezien.
BoIangrijk punt in dit vorband is do konnisoverdracht zoals doze plaatsvindt binnen do
vereniging. Gezien de aanhoudende druk op de studieduur is bet aannemelijk dat do
zittingsperiodos van bostuurs- en commissio-Iedon zich verder zullon verkorten. Van
ossentieel belang voor do continui~oit van do voroniging en voor evenomenten als do NSI<
is do overdracht van konnis omtrent boido zakon, welko zich voornamolijk (maar niet
alloon!) zal dionon af te spolon tussen vorigo-, huidigo- on aankomonde bestuurs- en
commissieledon. Hot ontbrokon van een contralo archiefruimte (vochtvrij graag, dus do
loods en container voldoon hiorvoor niot) is natuurlijk eon groat manco in dit opzicht.
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Dirkjan Luykx Weni~bestuur okt’88-okt’9O

IDe diverse mappen met verenigings-informatie, voorzover ai enigszins gearchiveerd,
liggen her en der bij de bestuursleden verspreid. Welk (ex-)bestuursIid kent niet de
verschiiilende losse handleidingen voor zijn of haar bestuursfunctie? Natuurhjk zijn deze
met goede bedoelingen opgesteid, doch door hun vaste (papier)vorm niet zonder veel
(over)typewerk aanpasbaar aan de veranderingen waaraan de dynamische WETH
bestuursfuncties onderhevig z~rii Eén magnetische (fioppy)versie zou weiiicht uitkomst
kunnen bieden, ails het maar in ASCII formaat (wie zei daar ‘WP’?). In mijn bestuurs
periode bewees de voorzittersmap al nuttige diensten; de grote map van de NSK 1987 zal
de huidige NsK-commissie zeker ondersteuning kunnen bieden cq. reeds geboden
hebben.

KAPPERSSCADEMJE
~—Emdho Vet!

Winkeicentn,rn woensei 39 a.
Ingang portiek van Haren sthoenen.
Openingslijden: dl. t/rn yr. van 9.00 tot 16.00 ilur.
Bebandellag zonder afspraak.
tel. 040 - 428404 (woensdag voormiddag gesloten).
Teveus modellen gevniugd rn/v.

Cm ervoor te zorgen dat ik ais ex-voorzitter nog vaker een stukje in een Iustrumultgave
van de SWETI-IS ken schrijven hjkt me dit een onderwerp waaraan de nodige aandacht
geschonken zaI dienen te worden. Op dit moment vergt natuurhjk aiiereerst de viering
van het lustrum de nodige inspanningen, maar dear hoeven we ons dankz~ de iustrum
commissie geiukkig minder zorgen over te maken. Graag wil ik vanaf deze piaats het
bestuur fehciteren, alien die bij de vereniging betrokken zijn geweest en/of dat nog zulien
zijn bedanken en ledereen een gesiaagde iustrumviering en NSI< toewensen.

In ooze kapsalon ‘Hair Touch’ In de Kruls(raat 130:
Op vertoon van studentenpas knippea/drogen II. 12,50.
Tegen inieveriug van den boo : ~ssen/knippen/aandrogen II. 12,50.
tel. 040 - 4fi1177.

Dirkjan Luykx
(voorzitter oktober 1988 t/m oktober 1990)

GELDGEBREK

2

BWS heipt je
am, eon baantjo.
WI) boOboo work voor halve on hole dugan.
avondwerk. wookondwork onzovoo,ts
Schdjf Jo in hi):

stichting BVIS’
studenten-uitzendburcau
iF. Kennedylaan 3 Eindhoven

1*

•1’ I
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I N T R 0 W E E K

—

eon ramp of do erkonning?

Dat surfen zo populair is bob ik altijd al geweten aaar zo’n in—
schrijving zoals wij tijdens do Intro ‘83 voorgesehoteld kregon

j

dot zou zelfs niet in onze wildste gedachten tot

stand zijn go—

Maar good, laat ik oerst eons bij het begin beginnen.
Met de orvaring gowapond van de vorige Intro, die in 1982 dus,
zijn wij Ban de slag gegaan en wij dat zijn Maarten Luykx, ‘dim
v. Pootsolaar en ondorgetokende. Organisatorisch was bet voor de
ondornemenden niet zon opgave ware hot niet dat Maerten, die eon
aantal essentie~le papieren in zijn bezit had, tijdens onze eersto
bespreking ergens halverwege Nijraegen en Eindhoven op zijn fiets
rondkruiste en dit zondor woten en onbereikbaar Ynor de andoren.
Op do dag self werd eorat vakkundig do stand opgetuigd, waarna hij
in aaaenwerking met onzo collega —concurrenton de kanovereniging
word vorsierd. In ons geval was dit wel niet moor dan eon surfzoil,
enige kamisohe surfpoaters on verdor nog de gobruikelijko red—tape
maar dit bleok toch moor dan voldoendo to zijn. Ondertussen word
er door ‘dim bij sponsor no. 1 eon komoleto video installatio met
bijpassonde band geloend. Do hole dag hoeft dezo band gelopon tot

)

groot genoegen van de 1250 oorsto jaars die er in groto gotalen
van gonoten. Vooral do jump domonstraties waren favoriot.
Verder word or door Rob Koll eon rodelijk gevuldo trailer van do
loods naar hot torrein getrok~cen die zodanig in do ruimte word go—
plaatst dat iodoro deolnomor aan do Intro—markt or gewoon niot am—
boon kwam om do surfvoroniging “WETH’ op to merkon.

EINDHOVEN

KRUISSTRAAT 132 5612 cm TEL.040 434553

TILBURG

WESTERMARKT 36 5042 mci TEL.013 680173

WAGENINGEN

.JUNUSSTRAAT 16-18 6701 cx TEL.08370 -18638

-

-
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Roddelaar

.—

Wist u dat,
Eelangstelling voor de vereniging, tools al eerder vorteld, was er
in

ruime mate. Vanaf hot begin

heeft hot in overdreven teal echt
-

storm gelopen op onto stand. Vole nieuwsgierige Yragen werden er op
bet panel afgevuurd, die allemasl in meer of aindere mate enthousiast
dock glansrijk word beantwoOrd. Inachrijvingen kwamen ala man eon
lopende band binnenzetten. Er waren er zelfa die ale lid wilden war
den ingeschreven sander oak maar iets te vragen. De

Hot produceren van leesbare zinnen (lees: per zin niinder
dan 2 b~woordeIijke bijzinnen) do redaktie nag steeds niet
al te gemakkelijk atgaat.
Sommigo wothers na feostjos wel èrrugh lang bl~ven plakken.

fanatieke’~
-

Dit voaral aan do grate betrcuwbaarheid van lijn 3 to wijten is.

-

Onze voorzitter onlangs zijn niouwe Iiefdesnestjo hoeft botrokken.

lingen, dus sander blikken of blozen ergena tekenen. Pit mag ik wel.
Doelbewuat, blindelings vertrouwen hebbende. l4aar good aan hot einde
van do middag, na vole liters moTh en enigzins gaar gobakken to zijn

-

mode door de overvloedig schijnende ton en de nimmer aflatende

?).

stroom vragen, logisch klinkende of niet, mocht do Surfvereniging
“WETH” zich “gelukkig” prijzen met een indrukwekkendO lijst van

-

52 geinteresaoerden waarvan 17 ml zeker als toekomstig lid ver—
welkomd mogen warden.
Hiormee was do Surfvereniging “WETH” naar aijn weton, de absolute

Carin andanks de huidige trend onder do Eindhovonse studenten
van haar faculteit niét met soortgolijke plannon sch~nt
rand to open.

-

Jochom onlang is gosignaleerd b~ eon soxtont op homelrijken.

-

zan kommontaar hiorop luidt: “1k was advortentios aan het lubben.”

-

Sextenten blijkbaar goon bohoofte hebbon aan goode p.r.

“WINNAAR” op do INTRO. Voor zover jo bier natuurlijk van meg spreken.
Cm vijf uur was hot hele apectakel weer afgolopen. Alle eorate jaars
vortrokkon naar do monsa waar zich vanwego hot grate asntal files tot

Er goruchten circuleron dat Silvia eon dergeI~ke constructie oak
wel ziet zitten (Arjan oak

driokwartior deden ontstasn.
-

Er mag dus gezegd wordon dat do INTRO

‘83

voor

IWETHtI

zeer gunstig

Auke zich oak al eons met grotoro (Boreas-)zoilvaartuigon hoolt
ingelaton (vreemdgangor).

verlopen is. Hot ledon aantal is minimaal met ~O% uitgobreid en dit

Bobby Naish al woor eon jaar geledon golukkig hortrouwd is (Katie hoot zo).

is een behoorlijke prostatie.
Hoe sick dit verder sal ontwikkolen met betrekking tot hot asntal
-

planken dat zal do tijd leron.

-

ROEL WESTHOFF

Als Maarton zijn opener kwijt is, h~ onderhevig is aan hovigo stress,
Auke vorgoton was zijn flop to schonon van pornografischo vuiligheid
alvorons doze in Edward’s bus to deponoron, hotgoon getuigd van eon groat
gobrek aan concideratie voor Edward’s toere kinderzioltje.
Auko, in navolging van kloinduirnjo, oon spoor van pocto-papiortjos
achterlaat, cm zich orvan to vorzokoron dat hij do wog torug naar
huis vindt.
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Apves Wethweekend

—

SOCIETe D’APRES WETS’S 4e RENDEZ-VOUS

I

I

Apres -Weth weekend

MAART 1992

Beste oud-WETHer, beste aude bal, beste (patontielo) lid van Aprés-WETH,

oak dit jaar zal or weer eon groots Après-WETH weekend warden georganiseerd. Do
agenda’s van alle weergoden zijn naast elkaar gologd, do sterrenhomel is bestudeerd, do
waarzogster is goraadpleegd en de grate wijsneuzen van de commissarisson wezen naar
het volgonde weekend:

Tat slat nag draovig maar oak good niouws: wij (zijn Coon on Rob) zullon dit ]aar vnijwillig
onzo cammissanisposton tor boschikking stellon. WI] zijn namolijk bonaomd in do raad
van taozicht on advios van Saciété d’Apres WETH. Inmiddels zijn we in voIle andorhan
doling aver anzo apvolgors. Kandidaton haovon zich niot aan to moldon; dit saart
orobaantjes ziJn natuunlijk al vorgovon voardat je do vacaturo bokond maakt. In hot week
end zullon do niouwo namon bokend warden gemaakt.
Good, wij zi]n ans vorhaal weor kwijt: notoor alvast 13 en 14 Juni. Na aanmelding zal Jo
kart van to varon op do hoagto warden gostold over hao on wat procies.

I-JET WEEKEND VAN 13 en 14 JUNI 1992.
Wat eon taeval, wodorom hot weekend na pinkstoron; de traditio wordt na het slippertje
van yang jaar weer in ore horstold. De grate vragen voar dit jaar zijn natuunl~k: welko
bulk is het sterkst gegraeid, wio nijdt in de graatsto bolide en wie is nu ocht hot surfon
vorleerd?
Wi] hapon dat oak dit ]aar ]ullio woderam in grate getalo acte do prosénco zullon geven.
Do ervaning van do afgelopon jaren loordo ons dat we altijd tusson de 15 en 20 deelno
mors kunnon vorwachton; on olko jaargang is altiJd vaarzienl

Met vole surfgraoten,
Coon Kanings 040-520671

Rob do Groat 070-3901588

0

1k mold me aan als lid van Saciété d’Apros WETS

0

1k ben al lid van Saciété d’Apros WETS

0

lkkom

0
zaterdag 13 Juni
0
zandag l4juni
0
niet

Wi] hobbon dit jaar woor ans oog laten vallen op villa Rendoz-vaus to Maninckendam.
lodoroon is hior van harto wolkam: het bob weekend at één dag; met of zonder
vniond (in)/vrauw(man).
lndien Je wilt kamen laat hot ans dan oven weten; tolefanisch of via hot aanmoldingsfar
muliertje.

Wat on vaar wio is Aprés-WETH oigonlijk? W1J hapon dat iedoroon hot antwaard op deze
vraag al weet. Après-WETH is do aude ballen voroniging van WETH. Hot daol is am albe
aud WETS leden oonmaal per jaar woor eons van za’n auderwets gezelbig surtweokend
te laten praoven. Op hot surfweekend is lodoroon van harte wolkam: lid of geen lid,

afgestudoord of niet.
lodoroon do afgostudoord is of met hot afstudoron bozig is kan lid warden. Lid of
danatour van WETH is niot vorplicht, maar wardt web aangomaodigd. Indion Jo bolangstel
ling hobt, laat hot ons dat woton. Jo kamt dat in ans adrossonbostand, zadat jo oak do
valgende jaren vorzokord ben van do aankondigingon van activiteiton.

Naam
Adros
Pastcado/Plaats
Tel averdag

Tel s’avonds
WETS lid van

tat
Opsturon naar Coon Kanings, Alborsma 147, 5655 CD Eindhovon
Of opbellen Coon 040-520671 of Rob 070-3901588
(FIlET in dit meostorwerkJo gaan zitton knippon he, rod.)
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CLUBCOI’IPETITIE

WETH

4htAKW6Nir~ ~

1985

Do compotitio van dit jaar word vorzorgd door do woonsdagmiddag—
GiJpen is voor velen eon onge en zoer moeiliJke bodoening. Do problo—
men ziJn moestal to horleiden tot de onnatuurlijke ~body language”
die vereist wordt on doze manoeuvre uit to voeren, hoewel or goon
vloeiender bewoging bestaat dan eon op voile sneihoid uitgovoerdO
krachtqijp.
Brandingboards gedragen zich ala snoeuwski’S. Eochton worden ingezot
door do rail to bonutten, torwiJl met eon board van 3.6Dm doorgaans
bet tegenovergostolde bet geval isOs do krachtgiJp to kunnen oefenen, moot Jo eerst eon goschikto plank
hebbon. proboor hot volgondo Os to Zion of Jo plank geschikt is your
doze tochniok
planerond op eon mis aande winds rak met Jo vooten in do vootbandon
moot Jo met Jo tenon op do plank druk uitoefonon, torwijl Jo do hiol
van jo voorsto voet oplicht.
Hot board reagoort uitstokend wannoer jij en jo plank metoon ii, eon
schorpe bocht van do wind of gegooid worden. Eon gomiddoldo roactie
wenneer do plank geleidoliJk van do wind afdraait met goon andoro
bowoging van bet zoil dan licht aanhalon.
Hot uitvooron van do gijp is eon combinatio van tochniokon. Login
not zoals jo dat biJ do tost deed met eon ruim aandewindm yak (1)
on vorvolgons met do tenon druk uit to oofonon on do hid van do
voorsto voet op to lichton. Ga met do houpen meohangon in do bocht
als eon rnotorriJdor die eon bocht noomt (2). Trek hot roil aan, maar
pam ervoor op dat do schoothoek niet in hot water komt, omdat jo dan
do controle over je plank kwiJt bent.
Brong hot grootste deel van JO gowicht ovor op do achtermto voot,
die op do binnonste rail drukt. Cm do plank eon scherpo bocht to Ia—
ton maken, moot jo JO voet uit do footstrap halen on doze dicht biJ
do rail plaatsen. Is do plank pal voor do wind gokomen, dan zullon
boardsnelhoid on windsnolheid olkaar niot veel moor ontlopon, en hot
zail hooft vriJwol goon druk moor on do ingezotto curve at to makon.
Door do planksnelheid echtor, koat hot board door do wind. Do do gijp
of to makon, moot JO do voorsto voot naar achtoten on do achtorste
voot near voron vorplaatson, tOrwiJl do buitonste rail wordt belast.
wanneor Jo zeilt met do schoothook naar voren, zorg or dan your dat
JO hot zoil stovig vasthoudt (3).
Doze techniok brengt do plank woer in eon ruim aandewindso koers
Cm hot zoil weer in normalo pomitie to kriJgon moot JO do zeilhand
loslaten, terwijl hot zoil omklapt de mast naar yore,, tre)’kon on met
do niouwo masthand do giok pakken (4), zoilband erbiJ en zeil dicht—
halo,, voor do nieowo koerm

commissie, beataande nit Bert—Jan, fluud on ondorgotokendo. In to—
taal zijn we in do gologonhoid gewoest on vijf middagon to voron.
Volgond joar mooton dat or zoker moor wordon, vooral in hot voor—
joar voor do zomorvakantie to houdon, i.v.a hot wroogo donkor vor—
den in hot najaar. Van dim vijf middagon hobbon we bomloten do
besto drio to laten tollon your do oinduitalag. In totaal hobben
or 22 man doolgonomon men do compotitio. Hiorvan hobbon or ocht
moor dan oén middag doolgonomon, ik hoop dat or dat volgond jaar
vool moor zullan zijn.
We denkon orouor om do oanvangmtijd your do middagon to uorvroo—
gon omdat herhaaldolijk is goblokon dat, wonnoer jo om 16 3D kunt
beginnon mot varon,or to woinig tijd ovorblijft your vorliozors
en winomaramancho, bat atmen your opruimon. Eon groto vans blijft
nog eon wadstrijdbootjo 00 booion ed. uit to zotton on om start
on finish in goode bonon to boidon. f’Iot die ijzoren schuit had
hot nog vol vat kunnon wordon, maar JO, dio dio ddddddd... .dio
(ik begin al to stottoron von ingohoudon kwamdhoid) Bort R. zat
in hot bestuur (toon nog - .) on had hot bof, in samenspraak met
do voorzittor R.H., die boot ala oud ijzor man eon sbopor to
vorpatmon.~NZ
3k vorzoek, oia van hmt boatuur toch op z’n
minmt oon geliJkwamrdigo rubborboot (Zodiac) met buitonboord—
motor. Hoeft eon van do loden masschion eon adoo of connoctams
io die richting”
Hob JO nog klachton, suggosties of kritiok 000r do compotitio
Of do woenmdagoiddag in hot algomoon, dan horon wij dat graag
van jm. Op hot roost in docomber zol do prijsuitroiking pboals—
vindon op grond van do oinduitslag van do compmtitio, die jo
hierbij vindt.
rlaorton Luykx
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Surfersmoeltjes

Suriersmoeltjes

Roel Backbier

Stephan v.d. Berg

Harry Bongaerts

Arthur van den Boom

Antoine van Bree

Marc van de Broek

Imco Goudswaard

Robert van Deursen

Arjan de Gast

Rob de Groot

Roel Hoff

‘1’14

Maurice Claessens
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lone Clintjens
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Theo Huizinga

Jorg Coolegem

Sweths 10.1

Sweths 10.1

Michiel Jaarsveld

B2~fffl92

Ad van Kessel
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.1.!’. Kennedylaun 3. Elndhoven
Ocopend op aBe werkdagen.
Van: 12.00-1315 utirll7.OO-19.OO uur.

je warme
rnaaltijd?
hide
mensa
waar
~d r

I

~

Surfçrs~fioeitjes

Silvia de KIoe

Rob [<oil

Coen Konings

LBas Leyen

—~

Kathelijne de Koning

MUL77 PRIS’WZEEFORUK
Rods Boomdeii 34

S708AX Holmond
4w ~

Dirkjan Luykx

Vow: 1~~hirts
sjâters
‘Thssens
~
Paraplu’a:
Stropdá~áë&

BasebalFcapi ~
enz.

Maarteri Luykx

Boudewijn Manders

Sander Molenaar

Sal coo voor son vdjbii~vondo prijeopgavo:

04920—46409
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St’r~oi’snioe!tjes

I

Marc Neclerkoorn

Auke Osinga

Marcel van Ree

Wim

Frans Schermer

Frans Schoren
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van Rootselaar

a

—-

~

Jochem Pesters

Monique Slegers

Saddam Hoessein

Cedle Schermer

Maarten v.d. Steen

Bas Timmer

Ludger van Vilsteren

Hem Vos

Marc Vos

Rein de Vries

Rob Schulkes

Sweths 10_i
Sweths 10_i

62~Fflf92

31

SurfersmoeltJes

Jitze Jan de Vries

Geert van der Weide

Bait Wijnands

Carin Zuidema

Jacco Wiersma

Stratumseind !2 Eindhoven 040431756

M~ovt~
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Paassurf en

Drcoqpak ken,

steamers, watsui ta. badmutsen en andere atarI
warehoudende arti Let en, a LIes was meeqenomen door ca. 17
WETI-l—leden er, can gelijk aantal collega~s wit andere steden.
Ti idens het weekend bi eek echter a! and
dat di egenen die
hun :wembroek of hun ‘+1 ashy’ surfshorts hadden meegenomen,
veruit de bests keuze hadden gedaan. Het leek er de hele

tijd op of we midden in de tamer zaten. Jammer genoeg was
hierdoor de wind nog niet gewekt wit z’n zomerslaap. Voor
ons was dat niet to erg, omdat er voor het varen van wed—
strijden nag best een lekkere wind stand

(kracht 2 a 3),

maar ante ludieke Duitse buurman dacht daar met tim
hele
groep in droogpakken gehulde en in campers wonende landgeno—
ten heel anders over. Hij tuigde meteen tim
IC) m**2 zeilen
op, list te vervolgens aan de kant liggen, om daarna een
psar ULIr met tim
tandem (Fundem) door het water te gaan
wandelen. Bat wandelen kon overigens heel goed, want bet
water was nergens diaper dan Ongeveer tot je middel,
‘.‘rijdagavond kwamen we (de WETH—ers) can op Sen stikdonkere
camping in een plaatsje waarvan de naam mu
ontschoten is,
(Bad tue of to) San het Veluwemeer, Na Sen kwartiertje was
de entreeprocedure met magneetkaartjes voorbuj en ging de
slagboom open. Na Sen succesvol gevecht am een bed te
bemachtigen bleek ondergetekende het tUne af te moeten
staan San het vrouwliike deal van tie organisatie. Nadat ails
gehuurde T.C. plank’en oak een vertekeringsvriendelijke
slaapplaats hadden gekregen binnen de muren van het huisie,

began iedereen aan Sen nachtrust die korter werd dan
verwacht omdat Edith ‘5 ochtends am B uur al met haar wekker
en de megafoon San het spelen was, In de loop van de ochtend
kwamen de surfers van de andere Ltniversiteiten
binnendruppelen. Toen het stel compleet was kon er begonnen
warden aan Sen aantal spannende wedstrijden. Er werd gevaren
in 4 groepen van stewds 6 surfers. In mijn poule bleken
NederHans (ja. ja, can broer van Nederharc), Maarten en Gas
te sterk voor mij. t,h.a. konden de WETH—ers zich goed laten
zien t.o.v. de anderen. In de avand werd er echter een
klinkende overwinning behaald. Plank en twig waren ingeruild
voor visux en beerenburger. Vooral Roel, Gas en de met
Paracetamolletjes weer tot leven gewekte roddelaar van dit
blad listen zich van hun bests en misschien zelfs jets te
goede kant zien (Pa, ra, wat tat Sr in de kaffie’?).
Be volgende dag werden in de luwte van een hale kudde Duitse
campers de laatste manches en de finale gevaren. Hank wit
Twente ging de hoofdprijs behalen, maar hii werd door Coen
en Naarten dicht op de hielen geteten.
Cees en Ludger hebben bet hele regatta—gebeuren niet
meegemaakt osdat zij eeer brood zagen in een mooie
fietstocht, waar hat natuurlijk prima weer Voor was.

Be
redaktie
heeft
mu
gevraagd
am
een
waarheidsgetrouw
verslag
van
een weekje surfen tijdens tie paasvakantie
te
schrijven.
Near
laat
ik
mu
eerst even am verwarring te
voorkomen
aan
jullie
voarstellen.
Sinds
Maart
van dit jaar ben ik lid van de
vereniging,
zodat dit mijn eerste weekend was.
Voor al degenen die
belangsteiiing
hebben;
Mijn
naam is Roel Backbier,
en ik woon in de
Pastoriestraat
(69)
in
Eindhaven.
Welnu,
hierander
volgt
dan
eindelujk
het
waargebeurde
verhaal
over een groepje onverschrokken
paassurfers
in
Monickendam.
Dinsdagmorgen zou in alle vroegte vertrokken warden,
maar helaas
had
de trekhaak zich op bet laatste moment afgemeld,
zodat de trailer
weer afgeladen moest warden. In alle vraegte bedachten de niet voor sen
(mast)gat te vangen wethers een noadoplossing. Deze bestond hieruit dat
de
verenigingetruck
dusdanig beladen werd dat de assen
bet
nag
net
zouden
houden.
Antoine
kwam
met Sen Renault
104
met
(water)start
problemen
aanzetten,
terwijl
Gas
in
een
noodgang
een
nieuwe
vlotternaald
in tim
vierwieler monteerde.
Met ongeveer vijf
planken
per dak werd richting Monickendam gereden.
Over
het algemeen woei bet vrij aardig zodat
tie
genotsplanken,
zij bet met een flinke lap zefl,
behoorlijk vooruit kwamen.
Alleen de
zeer radicals boys kwamen soms wind te kort.
Ook de Beebobs, de nieuwe
strijkplanken,
werden
zeer
frequent gebruikt.
Even iets
over
deze
Beebobs.
Het tim
niet de kleinste planken,
en daardoor vrij stabiel.
Ondanks hun volume varen ze voortreffelijk, en planeren bij vrij weinig
wind
oak al.
Zonder a) te lyrisch te worden was men bet er over
eens
dat
deze Bics een goede aankaop waren.
Naast hun vermogen om oak
bij
minder wind te zeeschuimen, tim
zij ook zeer goed geschikt voor de wat
minder gevorderde surfers onder ons.
Het
s
avonds werd de boerderij afgebroken.
Be door
sommigen
tijdens
het
nieuwjaarssurfen
verkregen
leverafwijking
werd
gecultiveerd.
Oak nu bleek weer dat Wethers naast surfqualiteiten, oak
op bet saciale vlak niet te onderschatten zijn. Het was namelijk zedere
avond
reuzegezellig.
Donderdagavond
ward
bet
“near
verluidt”
traditionele moppenavondje georganiseerd, waarbij onder andere hijgende
fietsenpampjes in heggen,
kuddes yoghurt,
de relatie tussen babies en
scheermessen, uitvoerig belicht werden.
Overdag gingen men zich te buiten aan hoogstaande surftechnieken.
Enkele van deze magnifieke, tot schrik van alle niet-wethers, door deze
turbo—kerels—en—vrouw uitgevoerde freestyle no—nonsense liguren waren:
—Beach—stop (Like all hot guys do)
—Bazaltblokbreak (niet voor beginn~rs
—One—footed—semi—power—j-lead_and_schoulders_double_duck._djve.
Het
vrijdags zau bet KNMI voar weinig wind en veel mist
Zorgen,
zodat
wij vrij laat naar het water gingen.
Natuurlijk werd de wind na
Sen
tijdje minder,
waardoor iedereen baar de kant kwam.
Be wind
nam
hierop
weer toe,
zodat wij hem maar smearden,onze tijd tat
crop.
Be
Souwzee was weer vrij, 5n de eer van weth was hooggehauden.

Al net al aen geslaagd en gezellig weekend.- Op hat
‘lustrum+l’ weekend probeer ik Sr weer bij te tim.

Rod

Backbier

THEO.

PS, WIE KAN THEOrS TYPENACHINE EVEN MAKEN?
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V~M

AO41~4~A

SI~T

pca~T~

PInTO

Tt1E7~i

J~G

Roil
Stephan
Hariy
kThur
Miolne
Marc
Maurice
aona
jot9
Edward
Robin
Man
wnco
Rob
Roil
TI.eo
Michial
Ad
Silvia
Kath&ijna
Coon
Baa
Ciikjan
Maasten
Boudewljn
Sander
Marc
Mike
Jocttam
l4erc.l
YAm
Cecil.
rrana
Frana
Rob
Moniqu.
Muslin
Baa
Ludger
Main
Marc
Rain
SIze Jan
Gnu
Jacoo
Bait
Cam

Bacltbier
van da Bow
Bongaerta
van dan Boom
van B’e.
van de Brook
Ouaa.na
Clinijena
Cool.g.m
Can,,
van Dauruan
di Gaat
Goudawaard
di Groot
Hoff
Hubenga
Jasraveld
van Kaaaal
di tOo.
di Koning
Konings
Layen
LiMoc
Usykx
Mandera
Molonaar
Nedericoom
Oalrtga
Poitara
van Rae
van Rootaalaar
Schermar

Murenlaan 74
Dude Doelenkado 55
Kanhuberatraat 34
Lorentstx. 4b
Maria Stuartatraat la
Doomboomstsaat 22
Bolh•i 30
KadwIcIceravat 4
Gooratraat 35
Kruiastraal 171v
Boutenslaan 139
SntServaaaweg
Ka,t..I Bausdaelple~n ~
Neliecicade
Wo~c.g 41
Venbergsamoian 173
Moesetachucaweg 78
Pica. J. Islaat,aat 17
Sint S.rvaaswag 16
Oieatanweg 78
Allerama 147
Balckeratraat 11
Hem.lrijken I45d
Meyhorat 15-19
SI. Ptlilomenasllaat 13
Parallelwag 44
Za.lsteratraat 207x
Jeroen Do,ctlaan 231
julianaatraat 45
G.ratlaan 12
Platar Br.ugh.llaan 38
Raduelainden 14
Ganebloomatraat 47
Prina Bemhvdstraat 7
Pachtarenatraat 64
Trwestenst.aat 20
Sibeliuslaan 19
Rachelornolen 14
Gontakk,r 14
Qotaderaflat 7
Jan Steanlaan 15
Gradual 79
Hettgogeeslatr. 68
Di Pelianwever 31
Texollaan 13
Tinalatraat 18
Strijpsastraat 132b

5631
1621
5843
5707
5616
5961
5596
5616
5613
5612
5632
5614
6232
2521
3233
5612
~X6
3151
5614
5615
5655
5612
5612
6637
5632
5664
5652
5642
5616
5632
3723
5612
5643
5768
4834
5642
5654
5612
5674
5721
5591
2262
5611
5283
5691
5654
5616

Elndhoven
i-loom
Dndhoven
Halmond
ElndI,ovtn
Hilvarenbiek
Valdhoven
Elndhoven
Dndhoven
Ejndhoven
Dndhoven
Elndhoven
Maastrlcht
Den Haag
Ooatvooqne
Elndhoven
Wean
Hook van Holland
Bndhoven
Elndhoven
Eindhoven
Elndhoven
Elndhov.n
Nljrnagen
Elndhov.n
Geldrop
Elndhoven
Bndhovan
Elndhov.n
Sndhoven
Dltthovan
Bndhoven
Bndlioven
Meyel
Brada
Elndhovan
Elndhovan
Elndhovan
Getwen
Asian
Hoax.
Laidachandan,
EindhOven
Boxtel
Son
Bndhoven
Sndhovan

462365

jun
03
07
II
26
10
03
19
06
21
25
04
06
39
26
22
16
06
~
22
20
IS
28
01
13
14
06
18
‘4
15
28
13
24
12
II
30
21
25
03
I?
15
tO
03
28
22
28
31

Sd,em,.r
Sclioren
Sdlulkas
Slogera
van di Steen
Timmer
van Vltatoren
‘dba
Vos
do Vriaa
di Vrlos
van dir Weld.
Wierarna
Wljnands
Zuidama

bestuur voorzjttec
aktiVltejterlcommjssarjs
penningmeester
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Roel Baokbier
lions Clintjens
Carin Zuldema

‘82

GE
OH
RX
6W
AL
OP
CD
NB
DI.
CH
fl
GB
WO
WB
SI
DZ
NA
SO
CE
AJ
CD
EL
LC
JX
CC
AS
EH
AS
AN
‘<P
PB
MB
JN
M
LV
9?

a

MB
WD
WC
AN
ER
HR
Xi
fl
LT
GT

secretaris
materiaalcommissaris

‘92

123890
04920-34916
439956
04255-1521
040-543262
040-510226
448277
484816
117132
121612
043-631549
070-39)1588
01815-6182
451848
04950-33819
01747-5391
121612
040-118769
520671
434182
438997
080-440346
442173
040-859894
550331
817613
451869
412428
4
462781
128246
04766-1687
078-664941
430641
525818
462781
040-831148
04936-9~6
04907-61837
070-205032
439131
04116-78664
04999-71138
561216
528238

apr
dec
oct
apr
jut
nov
Hp
nOv
aug
oct
aug
nOv
Oct
may
apt
oct
jan
oct
mar
apt
sap
jan
may
d.c
feb
Jan
jan
mar
Hp
jon
oct
dec
111*1

Jun
nov
Oct

d.c
apt
jan
may
nov
oct
nov
jul
aug

Boudewljn Manders
Auke Osiriga
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