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Doordat het verlengen van de advertentie-over.QenkOmSt.P~~fl
E S.V.W. WETh en Sport Zuid niet wil viotten, is élkWETh:Iid ge?e’ch~
tigd zelt te beslissen waar hij/zij zijrilhaar surfmàteriàal ~aat ko~en~7

Maarten bedankt voor het in e kaar draaien van deze SWEll-IS
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INHOUD

Weekendj~~WftZen suilen, tIg aspirant leden meegenomen naar Oud
orp. Veel ~indveel gezelligheid, kortom geslaagd weekend ledereen
voorzien van een inschrijfformulier, me er nogmaals van laten verzeke
ren dat ze inderdaa4 lid worden. Wat 1k eigenlijk kwijt wou is hoe
geweldig bli) 1k ben4~*Is ro lemand dan een half jaar later er zelfs n
sláagt om het Inschrijfformuliertie in te leveren (this deze keer niks te
kiagen)..
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H.L, M.
Het schijnt dat er flog wat WETH-kieding bij Edward ligt. Willen de
rechtmatige eigenaars hun rommeltje een keer komen ophaleni
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WOORD VAN DE VOORZITTER

WOORD VAN DE REDACTIE

He lul,
Allereerst eon gelukkig nieuwjaar gewenst namons do niouwe rodactie.
Jo vraagt Jo natuurlijk a! af, wie is do nieuwe redactie? Voor hot geval
je do titelpagina nog niet gelozen hobt zijn hier onzo namon
Jasper Hijink
Martin van Wijk
Jo hebt we! oven moeten wachton op doze editio, maar dan heb je oak
wat! Hot is onze bodooling am do sweths 6 keer dit jaar ult to laton
komon met veel niouwo swoths praat on andere initiatiovon. Do niouwo
rubriok is hot begin en we hopen dat or ncg moor loden niouwo idoeën
hobbon. Voor zulke idooën, op- of aanmerkingon of andor slap go
ouwohoor staan we natuurlijk altijd open.
Do Rodactie.

p.s. Sluiting copy: 29 februari 1994!

Technische Universiteit
Boekhandel
Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhovefl
tel: 040
442439

1k zal maar beginnen jullie allemaal een winderig, maar toch gezond
1994 toe te wensen en prottige paasdagen en zo...
Hoewel niet kers-vers meer, is dit dan toch het eerste stukje dat 1k als
voorzitter in moet leveren voor weer eens een nieuwe Sweths met
daarin verhalen van niouwe mensen, zodat do Sweths misschien weer
eons leesbaar wordt. Nu rijst bij mij onhorroepelijk de vraag: Wat
verwacht men van een stukje ‘Van de voorzitter’?
Verwacht men van mijn zijde eon stukje pep-talk, waarin ledereen
dringend geadviseerd wordt zijn gezicht (weer) eens to laten zien als
de gelegonheid daartoe zich voordoet en waarin iedereen ertoe opge
roepen wordt surIer-onvriendelijke produkten te boycotten, vriendjes en
vriendinnetjes op het bestaan van WETH to wijzen en vooral stukjes to
schrijven in ons geliefde clubblad? Of wil hot lezerspubliek graag een
hoogstaand stukje proza waarin wordt uitgewijd over de Iaatste winded
ge dagen van het afgelopen seizoen, waarin bleek dat voor sommige
loden zelfs de zero-handed-semi-cheOSerOII-Off-the-liP met prominent
aanwezig vlucht-element nag niet radicaal genoeg is en waarin de altijd
wind garanderende schotels annex maaltijdsoepen op bruineboonbasis
en spagheroni-onthijtjes geroemd warden am hun effectiviteit? Eon
derde mogelijkheid is natuurlijk, dat do gemiddelde lezer (Bestaat deze
eigenlijk wel, of zit de gemiddelde lezer dusdanig boven hot geniiddel
de dat daardoor oak dat gemiddelde hager wordt?) gewoon even wat
onzin voorgeschoteld wenst to krijgen, om zo z’n spaarzame vrije tijd
vooral niet nuttig te besteden.
Eigenlijk acht 1k de kans hot grootst dat do gemiddelde overstresste
techno-surfer het meest zit te wachten op een onsamenhangend
onzinverhaal ter algehele opluistering van dit boekwerkje. Dit keer om
een niet a! te grate shock to krijgen met het aantreden van de niouwe
redactieleden, eon volgende keer misschien omdat dat de vorige keer
ook zo was.

:zcnx
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EEN NIEUWE .RUBRIEK

Hoewel do échte kletskousen dit nog niet de maeite zullen vinden denk
ik achteraf dat do uiteindelijk getrokken conclusie al redelijk waarge
maakt is voordat bet stukJe geschreven is, dus flu wil ik nag even aan
degene die drie ex-club-deuren-in-bruikleen-van-’t-sportcentrum van
moor dan tien jaar aud thuis beak liggen (nee, niet die windgliders)
melden dat ie ze mag houden, omdat ze inmiddels ale kwijt zijn be
stempeld en afgeschreven.
Bovendien kan 1k nag even melden, dat er ideeëri aan bet ontwikkeld
geworden zun am de club een trailer te verschaffen waar naast de
planken en masten 00k do zeiltjes angekreukt meegenomen kunnen
warden, maar daaraver meer als er meer bekend is.
Nou, ik hoop iedereen binnenkart weer eens tegen bet lijf to lapen, am
(ale het even ken voor do centrale verwarming, achter dubbel glas) van
de eerste januari-starmen te genieten.
Hang los, Sander

Facultelt Technlek en
facultelt Economie
Rachelsmalen 1
Eindh oven
Telefoon (040) 60 53 26
OpeningstiJden:
-

-

maandag Urn viijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
rnaandagavand

van 17.30 tot 20.00 uur

Zoals Jo ziet heeft doze rubriek nag geen naam. HiJ is dan oak nieuw.
Do bedoeling is am in iedere Sweths eon stukje van een lid to zetten.
Waar dat stukje aver gaat mag de schrijver zelf weten. Wie hot schrijft
bepaalt de vorige schrijver. We geven dus do pen daorl
I

Zo, bet begin is or. .1k ben due do eerste die dit stukje mag schrijven. 1k
zal mijzelf eerst even voarstellen; 1k ben Paul van der Kragt en surf flu
za’n 7 jaar, waarvan de laatste 3 actief. Vaar 1k bij Weth kwam, heb 1k
bij Up&Dawn in Plasmalen bij Nijmegen gezeten. Bij die club was ik
secretaris van do Jeugdcammissie en bob 1k zelfs eon enkele beginner
los gegeven,
Genaeg verleden tijd. Qp hot moment waan ik in Eindhaven en ben
this lid van Weth. Oakben 1k gelijk activiteitencammissaris gewarden.
Dat wil niet zeggen dat de rest van de loden niets moor haeft te doen
of to zeggen heeft. Integendeel; bet maaiste zau zijn ale 1k alleen
hoefde to caordineren. Niet dat 1k zelf niets wil arganiseren, maar hoe
meer mensen actief meedaen hoe gezelliger Weth wordt. En misschien
kriJgen we dan ,meer loden.

Hogeschool
boekhande#s
Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tljdschriften
Kantoorartikelen
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Vaarlopig bob 1k zelf~een paar data vastgesteld vaar enkele activiteiten
(zle Activlteiten Agenda, red.).
H

SC

Faculteit Zorg
De. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefaon (040) 60 59 06
Openingstijden:
rnaandag Urn vr~dag
van 09.30 tot 18.30 uur

Do bedoeling is dat we (vaor do borrels, red.) am 21~ afspreken in do
benedenbar van do AOR. Daarna kunnen we eventueel ergens anders
naartae gaan am to patilen, bowlen, schaatsen etc. Ale Jo later kamt of
als Jo zelf eon idee hebt of als Je wilt weton wat or op bet pragramma
staat, kun je m~ bellen: 040-460578.
Verder kunnen we eind februari (niet eind januari (by. vanaf 22)?, red.)
naar ‘BOOT’ Düsseldorf gaan. Evenals vaor de 10 borrel ben of wardt
Jo nog gebeld. Pas als we weten haeveel auto’s er wanneer zijn kiJken
we wie er moe kunnen (evt. loten). Hopelijk komen jullie allemaal!
Dan rest mij nog~do pen door to geven; bij doze geef 1k rn daor aan
Roel Backbier. Jullie baron nog van miJ in do volgonde SWETHS,
maar hopeliJk zion we elkaar eerder. Veel wind toegowenst in 1994.
Hang loose,

Pau[van der Kragt (activitoitencarumissaris).
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ACTIVITEITEN AGENDA

LAATSTE WEEKEND VAN 1993

Woensdag

19 januari

Nieuwjaarsborrel

Woensdag

16 februarl

Post-carnaval/
Pré-tentamenborrel

Dinsdag

15 maart

)

Aan de vooravond van het weekend van 6 en 7 november weld er bij
de foods aan de Karpendonckse Plas de Surf-trailer opgepakt. Hoewel
het tamelijk koud was (± 6°C) en er een miezerig regentje op het
Eindhovens grondgebied neerdaalde, hadden een aantal studenten

toch nog even bet idee opgevat om een weekendje wind en water te
trotseren. Er was sen windkracht van ongeveer 5 Beaufort in bet
vooruitzicht gesteld, wat toch weer een geschikt weekendje beloofde.

Post-tentamen
borrel

Met dit weekend gingen naast 4 leden ook nog 3 eventueel mogelijk
aanstaande leden mee: Norman, Bikkel en Macho. Norman hebben we
inmiddels (nog niet, adm.) als nieuw lid mogen noteren, en voor de
andere twee zal er wellicht nog een weekendje onder minder barre

BOOT watersport (koopjes-) beurs Geen datum?
Voor meer informatie, zie: De nieuwe Flubriek.

omstandigheden nodig zijn.

Voor aanmelding, op- of aanmerkingen of morele ondersteuning:

Voor wie al een beetje afgeschrikt wordt door de herfstige omstandig
heden van dit weekendje, heb ik nog een ijzige mededeling: Thee van
de drie eventueel moge enz. leden hadden alleen maar een pak met
korte mouwen bij zioN Vind je het gek dat ze over hun lidmaatschap
nog even moesten nadenken. Hier hadden zelfs de eden, die zich toch
al een hele vent vonden om onder deze condities het ruime sop te
kiezen, niet van terug.

040-460578 (Paul)
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Maar a! met a!, na aBe planken op de trailer geladen te hebben konden

we dan (nadat ook Don getraceerd was) op weg gaan naar Zuid

s’,

)

ming aangezet
hollandsche
Land:
om Oudorp.
de temperatuur
Daar aangekomen
in het keukenije
werd toch
meteen
enigszins
de verwar
boven nul te brengen, en werd er een verdeling van wel en niet snur
kers gemaakt over twee kamers. Toen konden de stoere verhalen over
do grindgaten bil Roermond, en andere spectaculaire spots beginnen.
Die goeie oude Nd kon weer helemaal worden herbeleefd. De ‘hang
loose aerial duck gibes’ en ‘double front-loops’ vlogen over tafel been
zoals ze nog nooit hadden gedaan (over metershoge golven). Dit alles
natuurlijk onder het genot van sen glaasje ranja en een versnapering.

Gedurende de volgende ochtend werden een aantal activiteiten ont
ploold, zijnde: wakker worden, opstaan, voedsel inslaan, ontbijten,
omkleden en de surf-trailer aankoppelen. Op weg naar het Grevelin
gen, (door de aflandige wind was de Noordzee in mindere mate
bevaarbaar), konden we ons mentaal voorbereiden op dat wat zou
komen gaan.

—
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Na do bus geparkoord te hebben (Gossie, wat kan dat lang duren zeg)
werden do zeilen opgetuigd, do planken te water gelaten en do (inder
haast bil de Albert Hem aangoschafte) plastic keukenhandsohoenen
aangetrokken. Het water was omstreeks do luchttemperatuur dus na
wat gesurfd to hebben en or eon keer ingedonderd to zijn was hot
good vertoeven in de bus, waar do temperatuur enigszins aangenaam
word gehouden door eon permanent draaiende motor (de bus was toch
gehuurd op kilometer basis).
Hot experiment met do pakken met korte mouwen viol geloof ik toch
wel koud uit, maar dit kon hot surfplozier van do desbetreffende
personen niet bederven.
‘s Avonds was hot zoals altijd even wat ultrusten in de ‘Groone Lan
teem’, maar niet voordat we ons to good hadden gedaan aan do snort,
die do vrouw van do boor voor ons had bereid.
Helaas was or do volgende dag haast goon wind (ondanks do snort)
(zie stukjo van do voorzittor, red.), zodat dit dagje dan ook enigszins in
hot water viol. Niet alto laat in do middag gingen we dan ook weer
riGhting Eindhoven, waar hot avondmaal bestond ult do amaal-pizza’s
van ‘Mama Leone’.
Na het opbergon van al hot gebruikte materiaal was dan ook dit
weekend weer tot eon geslaagd eindo gokomon. En dan wil 1k nog
even do belangrijksto redon geven om ook volgend jaar weer met hot
laatsto Weth Surf Weekend mee to gaan: dit is de enige keer dat je
met moor Nederlanders dan Duitsors aan hot water ligt (om procies te
zijn ook met meer studenten uit Eindhoven).
Dan tot slot nog eon stukjo logica:
Stel je hobt eon nieuwe plank, zeg een Tiga 285. Je gaat met eon 6.0
m2 zeiltje het water op. raakt aan lager wal en gaat dan je spullon
ophalen met do bus.
Terug gekomen ruim je je zeil op en gaat eon ander zeiltje optuigen:
eon 7.0 m2. En er waron niet eons andere surfers aanwozig die dit zeil
op hot droge konden bewondoron.
Jasper.

GOURMET IN HUIZE PHILOMENA
Eindelmjk was hot zover, do tentamens na veel geploeter en nachtolijke
inspanningen achter do rug; hot feest kon beginnen. Dankzij de inspan
ning van onze verse activiteiten “commissaris” was or de jaarlijkse
weth-gourmot!
Natuurlijk do hele middag niet to voel gegeten, want hot zou al tussen
vijf en half zes beginnen. Geheel uitgehongerd op de p10k van fostijn
aangekomen bleok hot gourmet-vreotfestijn in do pastorie van eon kork
plaats to vinden. “Zeg brooder Boudowijn, is al die drank wel geoor
loofd hier?” Wel, na Woo alcoholische versnaperingon was ik redelijk
ovortuigd van hot nut, maar intussen bogon mijn maag toch parten to
spolen. Ondanks dat niet iedoroen aanwezig was word om zes uur( na
eon lange tijd hongerig aanstaron van hot oten) geheel democratisch
besloten om aan to vallen, na eerst een strategischo positie t.o.v. het
vloos en eon gourmetstel uitgezocht to hebben.
lodoreen gonoot zichtbaar van do verschillendo soorten vlees en
vergat mm of moor rokening to houden met do nog ontbrekonde
porsonen, die om een uur of half acht hongerig binnen strompelden. Zo
kwamen we toch nog van die overgebleven vreomdsoortige stukjes
vlees afI
00k do drankvoorraad slmnkte danig, dit was ook to merken aan do
suggesties die op tafol kwamen; hot zou wel eons eon good ideo zijn
om do volgende dag te gaan surfen... Kortom, zoals do ervaren We
thors al begropen hadden, hot was woor eon gezellige avond on zeker
voor herhaling vatbaar binnen zeer korte tijd.
Martin.
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DE VIDEQAVOND
Dinsdagavond 1/28 Sibeliuslaan 19, de video is aangesloten, bier staat
koud en de chips onder handbereik. Nu is het wachten op de eerste
gasten. TRING (TERING, wpSl <ctrl> F2) daar is Sander at, die, zoals
het eon goede voorzitter betaamt, weer haantie de voorste is. Tegen
de tijd dat de Tiga-promo-video halverwege is zit de zaal al bijna vol
dus kan er met de eerste film begonnen worden, Loaded Weapon
zoveel grappen per minuut dat er voldoende tijd overblijft om or door
heen te lullen, zodat (getuige ook de hoeveelheid bier die er doorheen
vliegt) de conversatie zeker niet onder de film te Ii]den heeft. Geduren
de de film komen ook Paul en Cees binnen lopen zodat het gezel
schap compleet is.
Na deze lichte kost werd het tijd voor de hoofdlilm, Pointbreak, een
fantastische handleiding voor surffreaks die bun dagelijkse portie
adrenaline op niet helemaal legale wijze willen bekostigen (waarbij ze
moeten proberen am zich niet net als Anthony Keedis (RH Ch Pprs,
red. (Red Hot Chili Peppers, andere red.)) in de voet te laten schieten,
red.). Dit idee sprak iedereen wel aan (niet am zich in do voet te laten
schieten, red.) gezien de grote oplettendheid van de kijkertjes, het viel
mee dat er geen aantekeningen gemaakt werden.
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UIT DE CURSOR GETROKKEN
Surfster SiMa de KIoe naar WK in Austrahë
In do zomer word do 21 jan90 Silvia
do Kloe verrassend Nedenlands
studentenkampioen surf en. Eon FbI
die de 4-jaars studente Inlornatica
behaalde op hot Veerso meet in
Zeeland. Deelnemen aan hot WK
sullen kwam toen nog niot bij haar
op. Vandaa~ (donderdag 23 decem
ber) stapt zij ech(or in her vliegtuig op
weg naar Australia. Daar zal ze
meedoen aan hot Wl( voor studenten.
maar oak eon het echto WK.
Silvia de Icloo is er eigonlijk nog
beduusd van. Wollongong. slot e
voor. Een paar maandon geleden hod
ze or nag nooit van gehoard. Nu vaart
ze or tweo wereldkampioonschappen.
Hot sladjo Wotlongong ligt tachtig
kilometer onder Sydney. Hot is nu
hoogzomor in Australia. ideate
omstandigheden am to sutton. En dat
drie woken lang. No mijn verhaal in Cursor (nr.7 red.)

ben ik eons links en rechts naar
sponsors gaan inlormeren. Det Iukte
met zo best. Oak do suriband kon
niets doen. lonzij ik alles zell wilde
bolalen. 1k ben loon neer bet
sponicentrum gestapr. Direkteur Jack
van do Bosch wildo me wet steunen
met eon bijdrage. Oat was hot eersto
zeus.’ vertelt Do Kloo haar vorhaal.
Eon briel naar hot college van
bostuur hiolp hoar over do drempot.
Hot college wilde hoar wet sponsoron
met eon bedrag. Secrotanis Harrie
Roumen zegde haar als vertegen.
woordiger van bet CvB eon bedrag
van twoeduizend guldon too. ‘Maar
dat was nog niot alIes teat do
goedlachso studente woton.
Ook do diroktour boheor van do
lacuiteit Wiskunde en Intormatica Ario
Heijligers zegde eenzeltde bedreg
toe. Ja. loon was het wet gorogetd.
Zekor loon ook nog eon sponsor uit

het bedrijfstevon eon bedrag beschik
baar abide. Daardoor kon ook mijn
vriend moo. Hij is oak mijn coach on
dat is natuurlijk heel prottig. Vordor
blool oak Woth, do studonton
surtvereniging waar ze lid van is niot
achier. Daar is ze org vorheugd ovor,
Ate t090nprestatie zal Do (toe lijdons
hot sutton hot TUE-logo op hot zoO
vooron. Vordor zal 20 brochures en
aridor inborniatiomatorfoal moonomon
on or plokko uitdoton. Sportvrouw
Sitvia do Kloo ala PR-roprosontante
van do TUE? ‘Jazokor. tacht ze on ik
vind hot hoot leuk oak.
0! zo nag voor eon bijzondoro
prostatio ken zorgon, weet ze niot. 1k
zal echt mijn uilorsto best doon, maar
do tegonstand is hoot zwaar.
Do Fransen bijvoorbeold zijn maan
donlang mob hun voorboroiding bozig
gowoost. 1k zal zokor gonioton van doze drio wokon,’ goob ze voirnondig
too.
(JU)

coos.,
eigen KNVB - loon u~.

met 3-210 winnon.

Goode prestaties surfster Silvia do I(Ioo
Silvia do 1(100. de TUE-studento die in
hot Australischo Wollongong rnoodood
aan doweroldkampioenschapen
sutton voor studonton. hoolt daar goad
9opresteord. De viordojaans studonto
intormatica eindigdo bij do slalom op
eon zeer vordionstolijko achtsto plaats.
Elido word zij bii do ‘courso-racos.

Nadat deze bloedstollende thriller voorbij was, en iedereen de gelegen
held had gehad zijn blaasdruk een paar atmosfeer te verlagen, kwa
men de stoere verhalen van de bikkels die met de laatste weekends
waren meegeweest een beetje los. Een kratje bier en wat zakken chips
later kwam doze geslaagde avond tot een (niet voortijdig) einde.

,,~Siniienko4

Uw reporter ter plekke, Maarten (p.s.: H.L)

ii

‘I8 CURSOR ia.ol.ga

Volgende SWETHS hopen wij over dit onderwerp een diepte-interview
to publiceren (of in ieder geval meer informatie).

—

—
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LEDENLIJST
Roel Backbier
Don Bakker
Stephan van de Berg
Harry Bongaerts
Arthur van den Boom
Sven Bordes
Antoine van Ores
Marc van de Broek
Maurice Clsessens
lions Cilntjens
Edward Dams
Robert van Deursen
Aijan de Gast
Henk Gaxiola
lmco Goudswaard
Dennis de GraM
Rob de Groot
Jasper H~ink
Rod Hoff
Theo Huizenga
Michiel Jaarsveld
Frans Kennls
Ad van Kessel
Silvia de Kloe
Koen Konings
Paul van der Krogt
Bas Leyen
Dirkjan Luykx
Maarten Luykx
Boudewijn Manders
Joris van de Meerakker
Sander Molenaar
Marc Nederkoom
AukeOsinga
Jochem Peeters
Marcel van Ree
Cecile Schermer
Frans Schermer
Cees van Schie
Frans Schoren
Monique Slegers
Carlo de Srnet
Edgar Snelders
Maarten van der Steen
Bas Timmer
Hem Vos
Marc Vos
Jitze Jan de Vries
Rein de Vries
Siebe de Vrles
Jacco Wlersma
Martin van Wljk
Bart Wijnands
MarIijn Wubbolts
Carin Zuidema

810538
02290-39398
123898
0492044916
452820
439956

04255-1521
543262
040-510228
464816
01880-59976
121612
812263
043-631549
812281
070-3901588
446827
01815-5182
451848
437392
04977-83419
01747-5391
121612
520671
460578
030-31 9887
438097
080-440346
442173
04192-16846
859894
550031
817613
451869
412428
462781
126246
466364
04766-1687
430641
510935
437392
525818
462781
04936-92066
04907-61837
439131
070-205032
110331
04990-71138
461061
545512
817359
528236

Met al Je op- en/of aanmerkingen, klachten, suggesties of problemen
(van persoonlijke of zakeliJke aard, emotioneel en hartstochtelijk,
intelligent of zwakzinnig, gelul of van serieuze aard, waarheidsgetrouw,
een ietsje verdraaid of geheel uit de Iucht gegrepen, geheel terecht of

slaande ala een lul op een drumstel, anoniem of onder valse naam,
telefonisch, schriftelijk of via een gerechtelijke instantie, beheerst
gebracht of de speaker uit de telefoonhoom blazend) kun je terecht b~
het nieuwe vijfkoppige bestuur (dat overigens op de gigantisch druk
bezochte ALV d.d. 25 oktober 1993 08, de tijd gaat snel, druk druk
druk) aanvang 20:30, ergens weggedrukt in een hok in de verste
uithoek van bet sportcentrum, aangetreden Is), bestaande uit:
voorzitter

penningmeester
secretaris
materiaalcommissaris
activiteitencommissaris

Sander Molenaar
Don Bakker
Arthur van den Boom

Maarten van der Steen
Paul van der Krogt

De telefoonnummers kun je vinden in de ledenlijst, en je

natuurlijk ook gewoon bellen om over niks te zeuren.

mag ze

Wanneer je met je grieven in de openbaarheid wilt treden moet je
natuurlijk Met bij bet bestuur zijn maar bij de redactee van de
SWEll-IS.

