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De p.s.en van MIchIel J. (zie verder in deze SWETHS):
p.s. Waar is de rubriek ‘Effe lekker Iuchte’ gebleven? En waar de
adressenlijst?
p.p.s. Zou U zo goed willen zijn het bestuur er op te wijzen dat in ons
stukje in de studiegids (pag. 662) het voorvoegsel ‘ver-’ is weggevallen
aan het begin van de derde regel. 1k neem ook deze zaak hoog opi
Luchten kan flu In deze rubrlek, adressenllJst komt flog, en wet
betreft de p.p.s: bIJ deze.
ldeeen op- en aanmerkingen zijn altijd welkom, maar er zijn leden die
met de tijd mee willen en overhaast een p.c. aanschaffen. Daarmee
trachten zij de redactie te overtreffen in layout, hoeveelheid tekst,
overmatig gebruik van tabs, lettertype defirdties (dit hoeft niet achter
elke regel!), kantlijn verschuivingen enz. Kortom ingezonden stukjes
graag zo kaal mogelijk inleveren!

Er zijn mensen die altijd brullen dat er meer borrels en andere ac
tiviteiten georganiseerd moeten worden. Goed, maar het zou wel leuk
zijn als in iedergeval den mensen de moelte nemen om dan ook naar
de activiteiten te komen I
Paul.
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WOORD VAN DE REDACTIE
Bonk, daar valt lets in de brievenbus. Is het dat Iangverwachte pakje
van postorderbedrijf ‘Christine Le Dud’? Is het de nieuwe telefoongids?
Nee, het is do nieuwe SWETHS die door het grote enthousiasme van
de lezers van de vorige editie overvol is geraakt met geleuter over
allerlei zaken. Hierbij willen we ons zeif natuurlijk ook niet uitvlakken,
want wat onzin betreft hebben wij weer good ons best gedaan. Of de
kwaliteit net zo goed is als de kwaliteit zullen we wel merken op de
nieuwe dead-line van de volgende uitgave. Of zou een nog groter
aantal idioten zich geroepen voelen to schrijven over de enge ge
slachtsziekten van hun cavia? In zo’n geval zien zelfs wii ons wel
genoodzaakt om wat censuur in te stellen. Dus sluit ~e ogen als je de
vorige regel leest.
Misschien vraag je je at waarom er zo’n lange tijd is verstreken tussen
de dead-line van deze SWETHS en de verschijning ervan, In dat geval
wil 1k wel een aanta! redenen noemen:
Allereerst wil ik even opmerken dat welgeteld 1 stukje voor de dead
line binnen was. De rest is this in overtreding (inclusief wij zeif oven
gens, schaam, schaam, schaam). Maar het uiteindelijke resultaat heett
hier niet onder hoeven te Iijden.
Ten tweede zijn wij overgestapt op een andene manier van drukken. Dit
doen we namelijk niet moor zelf met een letterbak en een potje inkt,
née, dit besteden wij ult. Hot voordeel is dat wij nu voor het maken van
do SWETHS alleen nog maar hoeven te delegeren, een nadeel is dat
dit tussen de 1 en 2 weken duurt. Maar ja, waarom iets uitstellen tot
mongen als het ook overmorgen kan?
Toch hopen wij dat je vee! plezier zult beleven aan doze SWETHS, en
dat wij weer vele readies mogen ontvangen. Deze copy dan we!
inleveren voor:
20 mel 1994 n.C.
(dit is dus de nieuwe dead-line, voor wie dat nog niet had begrepen)
Groetjes,
do redactie.

WOORD VAN DE VOQRZITTER
HaIlo funpiloten
Na een periode van verharding, beginnen do vormen van hot (ons zo
dierbare) vloeibare water zich gelukkig weer duidelijk at to tekenen,
zodat het einde van do winterslaap weer in zicht begint te komen.
Hoewel, winterslaap ? Naast do gebruikelijke bezigheden als colleges,
practica, tentaampjes en dergelijke zijn or wel degelijk dingen onder
nomen.
Zo zijn we met eon redelijke delegatie afgereisd naar do BOOT in
DUsseldorf, waar we ter vervanging van twee van do vier UP-flapper
lappen twee nieuwe zeilen mochten kopen. Het zijn uiteindelijk twee
slalomzeilen geworden, eon gaastra csll maatje 5.7 en een tiga power
slalom, maat 6.5. Do kennenden zullen gelijk denken “he monofilm
dat kiopt, dus ik wil iedereen hierbij verzoeken om met hot mono-club
tilm net zo zuinig te zijn als met je eigen surfplank-aandnijvingen.
Vorige SwethS kon 1k al melden, dat we bezig waren to kijken of en
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niet “lets” aan de trailer gedaan kan worden, omdat de bergruimte voor
zeilen en losse rotzooi niet optirnaal is, omdat de nieuwe club-plank (en
daarmee ook diverse planken van eden) te karl is am vastgelegd te
kunnen warden en oak omdat daar het hage gewicht van de trailer (en
de dit keer wat mindere remcapaciteiten van een busje) bijna een file
wat ingekart was. Dit laatste zou gezien kunnen warden als een aplas
sing voor het file-probleem, maar heeft za z’n neveneffecten.
Omdat we de trailer van het spartcentrum in bruikleen hebben, hebben
we hen deze zaken voargelegd, en na uitvaerig averleg beslaten dat
het waarschijnlijk het beste is de trailer met pensiaen te sturen en te
vervangen doar een nieuwe.

In de varige sweths werd san mu de pen daargegeven. Niet dat ik dat
ding gezien heb. Nu we het er tach aver hebben, een moale tunable
milieuvriendelijke vulpen van het een of andere 14 karaats edel
metaaltje lijkt mij wel wat. Maar goed. Een PC valdaet aak (F3=help).
En ik zal mijn best daen am vaar de nadige annadige bladvulling zarg
te dragen.

Het in de maak zijnde madel heeft een grate bak ander vaar zeilen,
halve masten, gieken, pakkentassen
vaor angeveer tien persanen.
Daarbaven zit een rek dat gedeeltelijk afneembaar is, zodat je als je
met z,n zessen gaat niet met al dat ijzer rand haeft te sjauwen, maar
een wat lagere trailer achter de auto hebt. Als het een beetje meezit,
lukt het misschien am in de paasvakantie met dè nieuwe trailer valge
laden richting “IDe Schatsman” te gaan am alvast een veldje ult te
zaeken voar van de zamer.

Belangrijk: Teneinde blijvend letsel te vaarkamen, wardt daar de
KNBVBS (IDe Kaninklijke Nederlandse Band Vaar BuikSprekers)
dringend aangeraden anderstaande eerste deel van de cursus tat in de
kleinste details te beheersen.

Helaas...zaver is het nag even niet, Buiten is het nog wat fris, am van
het water nag maar niet te spreken. Waar het wel lekker warm is, dat is
de AOR, waar na de tentamens weer ergens een barrel gepland
staat.(daar staat vast meer over in deze SwethS). Als de opkamst net
za groat is als vaar de tentamens (2 man) dan heeft WETH tach wel
weer even aan studerend Eindhaven laten zien een bruisende vereni
ging te zijn
Nau, de graeten

NOG STEEDS EEN NIEUWE RUBRIEK

Teneinde san de vele verzaeken tegemoet te kamen, zal 1k de cursus
buikspreken vaartzeffen. Om de nieuwe leden (1990 plussers) vaor
gruwelijke verwandingen te behaeden, zal in deze Sweths deel 1 van
de cursus summier samengevat warden.

Voor bij de diarree door RB
Buikspreken
ledereen zau wel eens een pop willen laten spreken. Deze handleiding
zal je dan oak in staat stellen am zelfs deze sweths iets zinnigs te laten
zeggen. Als aefenterrein is het kleinste kamertje van je huis het meest
geschikt. Je maet wel apletten dat het niet een nagal ansmakelijke
bezigheid wardt als je aefent terwijl je darmflara een beetje ap hal
geslagen is. Oppassen vaar sp dus.

Sander
Deel 1: Het losmaken van de spieren.
De eerste stappen ap de maeilijke weg naar het valmaakte buikspreken
zijn eenzame stappen. Je maet je gelaatsspieren Ieren gebruiken en
beheersen en je tangspieren lasmaken vaardat je geluiden die je zelf
maakt aan een andere bran kunt taedichten. Het is van essentieel
belang dat je de valgende aefeningen vaar de spiegel daet, am te
vaarkamen dat je zelf denkt dat je je lippen niet beweegt, terwijl een
taevallige vaarbijganger denkt dat je een spastische chimpansee aan
het imiteren bent.

n
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Oefeningen voor hot gezicht en do tong: Voor soepele en sterke
spieren.
1.

Steek je tong uit en draai er rondjes mee. Zes maal rechts
en zes maal links am.

2.

Probeer je tong in te slikken (drie keer), steek je tong uit en
trek eraan (00k drie keer).

3.

Steek je tong uit en raak er je neus mee aan (3x). Raak v
ervolgens je kin aan (ax) en tenslotte atwisselend neus, kin,
neus.... (6x).

4.

Plaats in beide mondhoeken een vinger en trek totdat het
knapt.

5.

Glimlach zo breeduit dat je mondhoeken er zeer van doen,
trek een triest gezicht, een pruilmondje, het gezicht van een
sap, geef een schreeuw (zonder geluid). Wellicht hoof je je
am het gezicht van een aap na te apen nauwelijks in te
spannen. Trek dan het gezicht van een mens.

6.

Span de spieren van je gezicht zoveel mogelijk en schre
euw (14x) Ah, Oh, Ah, Oh, Ah. En amgekeerd (14x) Oh, Ah,
Oh, Ah, Oh.

7.

Bij deze oefening hoar je waarschijnlijk een zoemend geluid
in je hoafd. Zing: ‘Zoem, zoemm, zaemmm, dong, dong,
dong’. Voel je je duizelig? dat is een goed teken. Ga door
totdat je bijna van je tailetpat (stoel) valt. De spieren van je
gezicht zijn nu goed los. Echt leren buikspreken is nu een
kleinigheid.

Volgende keer: Moeilijke kianken.
(Bron: Hot Popla Toiletboek)
Rest oak ml] nu nag am de pen door te geven. In de volgende Sweths
kunnen jullie een bijdrage verwachten van: Don Thicker.
Hong laos, Rael.

7
VAN DE ACTIVITEITENCOMISSARIS
Zo, weer een nieuwe Sweths en dus een stukje van mij. lnderdaad, ik
heb mezelt ten dael gesteld in ledere Sweths een stuk of wat regels
slap geauwehoer te schrijven, aangevuld met hier en daar wat mede
delingen en opmerkingen.
De nieuwjaarsborrel kende een redelijke apkamst, maar een hoop
mensen die zauden komen waren er toch niet. Een nag gratere hoop
mensen was niet aanwezig op de post-carnaval-pre-tentamen-borrel.
Van de materiaalmanus en do vazi heb ik gehaard, dat er welgeteld
twee wethers waren, inclusief de twee genaemden. Waarschijnlijk
kwam dat door de post-carnaval-iangantstekingen en andere ziekten,
waardaar ik zelf oak zwaar getroften was.De laatste activiteit was dus
in het water, dat taen nag ijs was, gevallen.
Over in het water vallen gesproken, het wardt oak weer eens tijd am dit
letterlijk te daen. Za staat er in de paasvakantie een week surfen
gepland, waar dan aok aspirant-leden aan mee kunnen doen. Vaardat
we die mee kunnen nemen, moeten we ze eerst even ult hun winter
slaap wakker schudden, wat we willen bereiken daar woensdag 23
maart in het auditorium te gaan staan. Hoe meer leden dan aanwezig
zijn hoe meer kans dat twijfelaars een keertje meegaan am het ware
surfen te antdekken. Kom dus minimaal even langs en als je meer wil
daen, bel dan Sander, Maarten, Don of mij even op.
Zoals je elders in doze Sweths kan zien, is dit niet de enige geplande
activiteit. Er staan oak twee lang-week-ends op het pragramma. Dege
nen die mee willen moeten mij dat de ruim van tevoren kenbaar
hebben gemaakt, zodat er vervoer geregeld kan warden. Dit geldt oak
voar de paasweekW (zie activiteitenkalender)
Verder is er ap do afgelapen bestuursvergadering geapperd eon
clublied san te schaffen. Daar Frank Baeijen, Het Gaede Dael en oak
The Beach Bays te duur waren, geven wij jullie allen de kans een lied
to schrijven en dit op to sturen naar een van de bestuursleden. Een
deskundige Jury zal uit de angetwijfeld duizenden inzendingen de
winnaar kiezen, die vervalgens een maaie prija zal antvangen
Vergeef me dat 1k van de hak op do tak spring, maar er gebeurt de
laatste tijd oak zaveel binnen Weth, dat het anmagelijk is een gaed
lopend verhaal te schrijven. Zo is het nag altijd niet duidelijk of Stephan
van den Berg met de Body Glove Windsuritour Aqua Best aandaet en

of wij de Open Eindhovense Studenten Surfkampioenschappen kunnen
organiseren. Een en ander hangt af van de animo van scholen in deze
regio. Als het zover is hebben we alweer een week en twee week-ends
achter de rug en staan de tentamens alweer bijna voor de deur. Na
deze noodzakelijke bijkomstigheid kunnen we weer volop gaan surten
en wie weet kunnen we in zes weken een grasveldje geel maken op de
schotsman. Cm helemaal vooruit te lopen; we gaan na de intro ook nog
een weekje weg, zodat onze vozi ook nog een weekje kan planeren.

ACTIVITEITEN AGENDA
woensdag

23 maart
1-10 april

maandag
zaterdag

18 april
30 aprIl

Hang loose, de actico Paul.

Faculteit Tecliniek en
faculteit Economie
Rachelsmolen 1
Eindhoven
Telefoon (040) 60 53 26
Openingsti]den:
maandag tim vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
-

-

maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur

12-15 mel
zondag

22 mel

vakantie:
ook vakantle:

[25 juni,-->>
29 aug.
4 september
-

Voor aanmelding, op- of aanmerkingen of morele ondersteuning:

HogeschooD
boekhandeb
Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriffen
Kantoorarlikelen

->

5-8 mel

Voorlopig zie ik jullie alien eerst op de post-tentamenborrel, maar zeker
op onze wervingsactie.

Wervingsactie
6-8 dagen Ouddorp/veerse meer
(voor vrijdag 25 maart bellen)
alv
aansluitend borrel aor
koninginnedag
~e moeder jarig? ,red)
lang weekend surfen (voor vrijdag
29 april bellen)
lang weekend surfen (voor
woensdag 4 mei bellen)
body glove windsurf tour & essk
(onder voorbehoud)
grasveldje geel maken
surfen met de nieuwe
lichting

040-460578 (Paul)

/~

FIOGESCHQájY,

I N U II U

S~IehtIn~

5Iudon~efl

AcIlyltollen

Reduktieburo
Faculteit Zorg
Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 60 59 06

OpeningsUjden:
maandag tim vrijdag
van oaao tot 13,30 uur

-

DE KORTINGSWINKEL VOOR STUDEN TEN
apeningstijden: ma t/m yr 72:30

-

18:30

c
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DE WERELD STOND EVEN OP Z’N KOP
Eindelijk is bier dan bet verslag van de Australië-reis die wij, Silvia en
Arjan, van 23 december yang jaar tot en met 14 januari dit jaar hebben
gemaakt. Wij willen ons verhaal greag vertellen aan de hand van onze
eigen ervaningen, vandaar dat de linkerkolom de reis door de ogen van
Silvia beschrijft en de rechterkolom door de ogen van Arjan. Gelukkig
hebben we een dagboek bijgehouden (nou ja, Silvia heeft een dagboek
bijgehouden) zodat detailinformatie niet geheel verloren is gegaan. In
grate lijn houden we dan ook bet dagboek aan.
Oktober 1993
ledereen verklaart me voor gek,
zelfs Arjan, dat ik aan het pro
beren ben am genoeg geld bij
elkaar te krijgen am naar bet
WK in Australië te gaan. Dat lukt
nooitl Nou ja, nee heb 1k, ja kan
1k kr~gen.

Oktober 1993
Die vriendin van mij is hardstikke
gek, waar haalt ze in korte tijd
zoveel geld vandaan? En stel
dat ze genoeg ophaalt, dan
moet 1k hier zeker thuis blijven
zitten en bet nag leuk vinden
ookl Maar 1k zal ze toch steun
en.

November 1993
Het is voor mekaarl 1k hoef zelfs
niet alleen naar Australle want
Arjan kan 00k mee. Zo hoef ik
gelukkig Kerst, Oud en Nieuw en
mijn verjaardag niet alleen te
vieren.

November 1993
Dat heeft ze toch niet slecht ge
regeld. En nou mag 1k oak nag
meedoen aan bet reguliere WK.
1k hoop alleen dat die fax uit
Australle een foutje bevat, want
ais we echt op de Windsurfer
moeten varen dan wordt het Ia
chen.

23 december
Toch wel leuk am mezelf nag op
Radio Brabant te horen en in het
ED en de cursor te staan aa 1k
heb WETH zeker genoemd). Dat
vilegen vindt mijn maag trou
wens niet zo leuk dus neem 1k
maar een reistabletje. 1k zal blij
zijn als we in Athene z~n; heb 1k
even kunnen wennen. Die man
naast ons vertelde dat als we

23 december
1k sjouw me de pleuris met die
koffersi Waarom nemen we on
ze steamers eigenlijk mee? En
zes paar schoenen? In de As
cona maakt dat niet zoveel ult,
maar ja dat is ook echte luxe.
Kijk nou naar die beenruimte in
zo’n Airbus. 1k vind bet trouwens
wel gek dat 1k nu al in Athene
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aan hat raam willen zitten we
dat voortaan bij het inchecken
gewoon moeten vragen. Dat
kiopte.

ben, mijn gevoel voor afstand
ben 1k totaal verloren.

25 december
We landen om 11.30 in Sydney.
Die stomme klompen die 1k voor
een van de bobo’s mee moest
nemen kwamen bijna niet door
de douane. Waar is nou die ke
rel die ons op zou pikken? Weet
je wat, we gaan eerst maar onze
terugreis bevestigen.
De nt met Michael (de oppikker)
van Sydney naar Wollongong is
echt schitterend, prachtige na
tuur. Wat minder zijn de ver
halen over de verschillende ge
vaarlijke spinnen die er rond
Sydney voorkomen (zijn vrouw is
eraan overleden).
Rond 13.00 uur zijn we bij de
IYC (zie hiernaast). Hier kregen
we een (te smal) Iuchthed, een
(te klelne) slaapzak, een (te
zware) boot en een halve tent bij
35 graden.

25 december
Ziet er goed uit dat Sydney, lek
ken warm, Iekker windie. Meteen
maar even een karretje zoeken
voor de koffers. He, die kerel
met dat papienije in zijn hand
zou wel eens onze contactper
soon kunnen zijn. Hij ziet en wel
erg sjofel uit op zijn sandalen.
Onderweg vertelt Michael over
de natuurpracht die volgens hem
vrij saai is. Ontzettend dicht be
groeid en overal dezelfde bomen
(eucalyptus), die kunen ontplof
fen ale er een bosbrand ult
breekt. Zoals we later van dicht
bij nag zullen meemaken.
The lilawarra YachtClub, zo’n
clubhuis zou WETH nou ook
moeten hebben. Maar waar zijn
de boten nu eigenlijk? Och ver
rek daar liggen ze: Windsurfers,
dus toch!

27 december (1° wedstrijddag)
Op de agenda stand freestyle.
Gelukkig heb ik Arjan ervan kun
nen overtuigen hier niet aan
mee te doen, zodat we een auto
kunnen huren om de omgeving
te verkennen. Shit, je moet hier
23 zijn om een auto te mogen
huren. Trouwens wel lachen dat
ze dachten dat Arjan 00k nog te
jong was, wat natuurlijk wel wat
zegt over het uiterlijk van de Au
strallér.

27 december
Ach, ze heeft weer eens gelijk.
Freestylen is niks. Bovendien
waait het toch te hard (25 kno
pen). Die auto is wel gaaf zeg: 3
liter, V6, Airco, automaat en nog
geen 2000 km op de teller. Jam
mer Sil, 1k nj vandaag (links),
maar vooruit jij bepaalt waar
been.

n
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28 december
1k hoef vanmiddag pas te varen
dus heb 1k de kans om naar de
salom van de zwaargewichten te
kijken. Hat was lachen am Arjan
te zien stuntolon: als laatste weg
bi] de start, moeite met overstag
gaan en eon wat vreemde gijp
techniok. Door pure mazzol be
landt hi] bij de earste 4 van zijn
mancho en vaart hi] de volgonde
manches met slochts 2 of 3 te
genstanders. Na ledere manche
komt hi] bij mij uithuilen dat zijn
armen zon zeor doen, de held!
Mijn elgen course-race verliep
oak niet zo best: De start lag
heel var tegen de wind op en
toen 1k bij do startlijn kwam be
gan het toch te waaien. 1k goloof
niot dat ik de startlijn gopas
soerd ben. In totaal heb ik 1½
uur tussen de kwallen in hat
water golegon. Leuk zon wind.
Van do 17 meisjos waren or
slechts een stuk of 5 geflnished,
dus stand 1k mooi gedeeld
zosdol Als 1k dit nou even vol
houd!

28 december
Vandaag moat 1k slalom varen.
1k moat hat nag zion op eon 370
plank. Hat waait ocht keihard,
normaal zou ik mijn 3,5 m~ ap
tuigon, maar we hebben alleon
eon 6,0 gekregen. 1k snap geen
zak van al die viaggenkodes en
bovendien heb ik goen horloge.
Dan maar wat rustigor aan bij de
start.
Die dingon zijn dus echt niet to
gijpon. MUn taktiok wordt dus
extroom gijpen, vallen on daarna
waterstarton (dat Iijkt tenminsto
nag eon beotje op sudan i.p.v.
plankzeilen). Mijn taktiek heeft
succos, made dankzij do onop
lottondheid van mijn opponon
ton, maar helaas haal 1k do laat
ste acht net niot.
Bij do course-race die middag
lijk ik wel eon beginner. Door hot
gemis van eon voetband wordt
1k meerdero malon gekatapul
teerd door do inmiddels 35-40
knopen hardo wind. Do laatste
katapult bleak fataal voor mijn
mast. Rosultaat: laatsto (24).

29 december
Die zogenaamde coach van mij
geeft wol do juiste adviezen zag:
Start maar vanaf de kant, dan
heb Jo goen last van die anderen
op de startlijn. Laat hij me ver
volgens zo lang wachten dat de
andoren al lang en breed wag
ziin als ik eraan kom. Nee, zo
bob je inderdaad goen last van
de anderon! Het zal wel aan de

29 december
Door oen oorontsteking (Iokkor
zuiver wator) kon 1k doze dag
niet surfon. Holaas year mij wa
ron or drio course-races voor do
zwaargowichton gopland dus
eon goode oindklassering kon 1k
nu a! wol vergeten. Gelukkig
word door tijdgobrok do derdo
race afgolast.
Nu had 1k wol mooi tijd am naar

fl
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antibiotica liggen.
Tot nu too vond 1k ons Duitso
tont-gonootje Anja Muollor (do
kleinere zus van professional
Juffa Mueller) wel aardig, maar
nadat zo me goon voorrang gaf
bij do slalom weot 1k hot niot
meer,
Tijdens do port-race pakte ik ze
terug. Terwijl ledereen over bak
board startte, vertrok ik over
stuurboord. Dit bleak eon goode
kouzo want na hot rondon van
do bavonbaei lag ik ruim oorsto!
Echtor op hot voordowindso rak
kwamon do tappers me alwoor
voorbijgopompt, waardaor ik als
zosdo aan do twoedo rondo be
gan. Helaas workte mijn eordor
sucossvallo tactiok teen niot
moor en eindigde ik alsnog voor
laatsto.

Silvia to kijkon. Tijdons haar earste slalamrace startte zo op m~n
advies vanaf do kant. Helaas
had 1k do wind vorkoort in
geschat waardaor zo met grate
achterstand san do race began.
Do tweede race ging vool betor,
dordo bij do start, totdat do eni
ge Duitse van hot damosgozol
schap haar over bakboerd ramdo (ondanks hot schamolo aan
tal van 2 Duitsors lijkt het in die
zin op do Brauworsdam).
Tijdons haar part-race viel mijn
mend open van vorbazing. Als
enige vertrok Si! aver stuurboord
en rondde vorvolgens als earsto
do boel. Een meal moment om
op foto to vereouwigen dacht 1k,
dus ik schoot aen half rolletjo
vol.

31 decombor
Eindalijk eons geen BarBQ als
diner, maar borrelhapjos uit do
fritepan! Die Australiërs hebben
echt slachte eotgowaonten. Om
10 uur kwamon do foostartikolon
op tafel: hoedjes, slingors, ba
lonnon etc. Of we maar ovon
feast wildan vioron voar do TV
opnames van het plaatsolijko
station. Die beelden zaudon dan
rand middernacht uitgezondon
warden. Wat eon nap zag! Daar
na ward hot trauwons we! ocht
gezollig maar am twaalf uur hadden we niot hot govool dat hot
nieuwe jaar bogon.

31 december
Hot onigo waar eon Australier
aan donkt is bier, junk-food on
gokkon. En op oudjaar wardt dat
allaen maar verstorkt. Dus zit 1k
daar to hijson met eon aantal
van die lui op een niot gehool
govuldo maag. Echt gozollig
wordt hot ochtor nag niot, oordor
flauw. Als klap op do vuurpijl
moat or dan oak nag vorplicht
leuk gedaan warden voar de TV.
Na dit debacle vortrokkon do
graotste zuipars richting Wollon
gong on blijft or eon gezolligo
afvaardiging van Europoanon en
Jappon over om hot niouwo jaar
moo in te gaan.
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2 januari
Vandaag ben 1k jarig, alleen in
Nederland weten ze dat flog
niot. Hoewol 1k wel eon verjaar
dagsfax van mijn ouders kreeg.
Do wind was vandaag weer hard
tot stormachtig zodat 1k bet
zootje weer niet kon houden.
s’Avonds was or een gezellige
pasta-party en opeens was ik
bet middelpunt. Arjan, de
smiecht, had gozogd dat ik jarig
was en opeens werd er voor me
gezongon onder begeleiding van
do accordoon, kreeg ik allerlei
drankjes aangebodon en een
moole roos van zilverpapier van
een hove opa.

2 lanuari
Qeps, bijna vergeten dat Silvia
vandaag jarig is. 1k kon mij er
onder uit praten door te stellen
dat ze in Nedorland nog niet
jarig was. Eindelijk heb 1k do
Windsurfer een beetje onder do
knie. In hot zware weer van van
daag werd ik 13° en 9°. In do
tussenstand ben 1k nu geklom
men naar een 17° plaats. Als
mijn Iaatste race goed is kan ik
nog een plaatsje klimmen.
De verjaardag van Silvia werd
savonds heel leuk afgesloten.
Anders dan in Nederland krijgt
do jarige al zijn drankjes in
plaats van ze to moeten woggo
von.

3 januari
Weer als een na Iaatste goëin
digd bij do course-race. Eind
rangschikking: 15°. Natuurlijk ligt
dit alleen aan het materiaal en
de keiharde wind waar een 6,0
niet in te houden is Ga toch?).

3 januari
Doordat ik ondorsteboven word
govaron op do startlijn mislukte
mijn laatste race volkomen. Pro
testoren hiolp niot, zodat ik eon
plaats terugzakte: 18°.

5-8 januari
Hot verhaal van do WK word
voortgezot op do studonton WK.
Tolkens belanddo ik in do ach
terhoedo, hotzij door do to hardo
wind, hetzij door do verkoerdo
boslissingon van Coach Arjan
aangaande do zeiltrim, hotz~
door boido voorgaando togolqk.
Maar omdat hot aantal vrouwo
lijko doolnomors goring was
word ik 11° bij do course-races
on 8° bij do slalom.
Hot officiëlo godeolto van hot
SWK, voor de tweodo keer bij
do burgomoostor op bozook,
was saai, maar hot bozook aan
hot authontioko Thaiso res
taurant was met 10 deolnemers
uit vorschillondo wereiddelon
ontzettond gozollig. 00k hot oor
ste uur van do nachtelijko boot
tocht door do havon van Sydney
was prachtig, daarna zagon we
niot voel moor en word do rook
van do bosbrandon ons to vool.

4 januari
1k ben door Silvia en Mark Ver
steegen (olympische rosorvo van
onze Stephan) opgozadold met
hot coachschap van hot Noder
landse Toam. Daardoor ben ik
vorplicht bij allo saab vorgade
ringon aanwezig to zijn en om
mijn moning te goven over za
ken waar ik do ballon vorstand
van hob. Als coach proboor ik
mijn pupillon aan hot trainen to
krijgen maar helaas woigerden
boidon.

Do laatsto vior dagon van onze rois hebben we in Sydney door
gobracht. We waron door do Nodorlandse Charlotte on haar Australi
scho vriend Robbort uitgonodigd am bij hun to komon logeron en van
daaruit Sydnoy to oxploiteron. We hebben heel Sydney zo’n bootje
gozion (wat heeft Thoo oon mazzol dat hij daar woont) on helaas
mooston we woor naar huis, omdat we nota bono at eon skirois go
boekt haddon. Op do laatste dag hebbon wo nag eon bezook gobracht
aan do door do bosbranden getoistordo Blue Mountains. Door do
hoftige rook hebben we helaas niot zoveol kunnon zion, maar hot was
best spannond zo tusson die vuurhaardon. B~ thuiskomst hadden we
eon enorme jetlag. Maar in do bus naar Frankrijk verdwoen die weor
vrij snel.
Silvia on Arjan.

4 januari
Zonder een rustdag zou bet stu
denten WK beginnen. Net nu de
wedstrijden waar het om gaat er
aan komon heb 1k eigenl~k even
genoeg van bet piankzeilen.
Echter do oorste dag worden er
alleen oetenwedstrijden gevaren.
Maar aangezien niemand zich
geroepen voolt am te oefenen,
hoeft hot voor mu ook niet. De
doelnernersgroep is funk uitge
dund en hot is daarom niet meer
zo gezellig druk.

5-8 januari
1k moot toogovon dat ik hot
Windsurfor-surfen bou was,
maar om niotsdoond als coach
tusson allerloi andoro zonuwach
tigo coachon (konnolijk stand or
hool wat op hot spol) aan do
kant to zitten word me to vool.
Kennolijk hop ik hiordoor eon
zonnostoek op zodat 1k volgons
Silvia steeds haar zoil vorkoord
optuigde. Kan 1k or wat aan
doon dat do windomstandig
hoden zo snol en vaak wijzigon.
Als coach hob 1k hot trouwons
good godaan: Mijn pupillon hob
ben zich aan do NOC-ois gohou
den, nI. eon plaats bij do oorste
acht. Mark word 3° overall on 511
8° bij do slalom, fair dinkum
man!

fl
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De Revolutionaire Windsurfer
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No Curve Mast voor de ideale sponstwist in het zen
Fat Nose verhoogt stabihtent i s m No Scope
Pointer Zwaard, loopt zeer veel hoogte ideaal kentergedrag
Twistende lexaan wave—fin
No Bottom zeil goede windlozing
Achterste voetband op 130 cm.
Negatief half—batten achterlijk versterkt de sponstwisL

Cm hard te kunnen surfen heb je water, wind en surfmateriaal nodig.
Voor het Iaatste ging Weth deze keer op pad. We verlrokken Zondag
ochtend vroeg. De Bootscene was aanwezig en klaar voor vertrek. Op
naar Duitsiand. Het gehuurde busje werd zwaar beproetd en het bleek
bijna mogelijk om voor de kruissnelheid de topsnelheid neer te zetten.
We waren er in ieder geval snel.
Parkeren viak bij het beursgebouw bleek niet mogelijk. De parkeervel
den bevonden zich een eind tilt de buurt. We! was er vanuit het par
keerterrein de mogelijkheid om in een pendel-bus bij de ingang te
komen.
Binnengekomen valt het bijna we! te raden: op zoek naar de surfhal.
Het verplaatsen werd vergemakkelijkt doordat je alleen maar op een
lopende band hoeft te gaan staan. In de gauwigheid passeerden we
wat “bootjes”. Sommige zeilboten hadden ze scheef gelegd om in de
hal te passen, bij andere hadden ze gewoon de mast wat ingekort. Wel
leuk om eens naar te kijken.
In de surthal was het nog rustig omdat het nog vroeg was, dat dit niet
zo erg lang zou duren bleek al snel.
Gesponsord voor het evenement zeiltjes uitzoeken begaven we ons in
het wedstrijd gebied. Een beetje surfer weet wel wat hij wiT en na wat
overleg waren de eerste zeiltjes voor de club binnen. Hierna had
iedereen nog volop de kans om voor eigen gebruik rond te kijken.
Voor degenen die het wel ge!oofden dat er vee! te koop is zorgde een
lasershow voor wat afwisseling. Demonstratie windsurfing in een
waterbak deed het ook goed, kortom de dag v!oog voorbij.
Het afscheid viel zwaar toen de uitgang opgezocht moest worden, de
studiebeurs bleek niet toereikend voor al dat moois. Een frietje kon er
echter nog we! van af en zo besloten we in Venlo nog even te stoppen.
Een geslaagde dag. Volgend jaar weer.
Don Bakker.
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INGEZONDEN BRIEF
Waarde rodactie van bet officièle verenigingsorgaan der E.S.W.V. ‘WETH’,
Verontwaardigd, ja rnisschien wel eon beetjo teleurgestold, bob ik in Uw uw Iaatste
uitgavo onige smakelozo opmerkingen rnoeten constateren. In eon Iuchtig ge
schrevon artikel (pag. 9) Iijkt het erop dat er op enigszins donigrerende toon met
m4f Mij do draak gestoken wordt. 1k bogri~p best dat hot allemaal wel niot 10
bedoeld zal zijn, maar toch neem ik doze zaak hoog opi
Wat is er gebeurd met do verenigingsrnentaliteit? Noom flu ter illustratie ocR het
redactionele artikel op pagina 7 o.v., zijnde hot officiöle versiag van een WETH
weekend. Voor de beschrijving van hot feitelijke orgastische surfgenoegen werd
voistaan met do bij-zin (nomen ost omen?): “,maar dit kori bet surfplezier van do
dosbetreffende personon niet bode,ven. na eon korte opmerking over hoe de
‘desbetreffende personon’ na hun eersto (korte, vermood 1k) watercontact zich
kiagend terugtrokken in hun bus (of zal 1k or vast ‘Wohnmobil’ van makon, stelletje
Germanen?). Dit vind ik schokkend, temeer omdat or in hetzelfde artikel melding
wordt gemaakt van ‘stoere verhalen’ over uitmuntonde surfprestaties.
Maar good, back to the point. 1k zal or goon daekjos om winden. Hot moost noem
1k aanstoot aan do hiorop volgende verhandeling over de jaarlijkse WETH-gourmet.
Wat lees 1k bier: “Qok do drankvoorraad slinkte “ (Mag ik even? Leer oorst basis
Nederlands voordat u zich op bet gladde ijs van hot Iyrischo taalgebruik begeeft)
danig, dit was oak to merken aan de suggesties die op tafel kwamen; hot zou
we) eons eon good idee ziji~ am do valgende dag to gaan surfen’~
Begrijpt u het al? lnderdaad, do voigende dag was 1k 1k op hot water. 1k zou or
bijna eon meerderwaardigheidscomplOX van krijgen. Son 1k nou echt zo’n held, zo’n
echte vent, zon stoore bikkol?
Jazekef. JAZEKER. Maar niet omdat 1k op deze bowuste najaarsdag do edele
kunst des plankzeilons beoofende. Er waaide namelijk een hoerlijke bries van zes
windeonheden. schier een föhn bij do subsubtropischo tomperatuur van 11 graden
Celsius. Nou wil ik niet zeiken maar wat zijn jullie tissues (dat is bet stadium tussen
‘wages’ en ‘always met sidewinders’). Hot is misschien maar goed dat ik op doze,
verder vast erg gezollige, avond verhinderd was. Dit lozen was erg, maar als 1k bet
direct had moeten vernomen was ik waarschijnlijk in een haekje gaan zitten huilen.
Zijn or nog wel echte mannen lid van doze vereniging? Of zit iodereen zwaar ge
sponsord aan do andore kant van onze aardkloot z’n surf-kampioen-vriendin te
coachen? (Goon slochte optio trouwens.)
Noo, 1k weet hot ik ben zelt ook goon kampioen. Mijn dunno armpjos kunnon hot bij
7 windunits vaak niet meer aan. Maar vroeger had 1k tenminste nog hot goode
voarbeeld van do WETH-bikkels waar 1k me eon beetje moe kon oppoppon.
Luisterend naar hun verhalen hob ik geleerd dat surfen moor is dan populair
louteren over hoog-technologische ontwikkelingen in do vinprofielsfeor. Mode uit
respect voor doze leormeesters in lovensvisie neem ik doze zaak zo hoog opl
Hoponde op eon structurelo mentalitoitsverbetOring, groot ik u alien,
Michiel J.
(bier is plaats voor eon mooio surifoto) (echt niet, rod.)
(de p.s.’en zijn naar ‘doe effo normaal’ vorplaatstil!lll, red.)

19

Do nevensteande brief zal ik voor de overzichteiijkheid van in do volgorde
van boven naar benedon van commentaar voorzien (dat is toch do reden dat
dit schrijven is ingediend, niotwaar?). Om to beginnon wil 1k me dan aok
ogenblikkelijk aansluiton bu do vraag die Michiol zich zolf al stelde: “Wet is er
gebeurd met do veronigingsmontalitoit?” Omdat or voor hot betreffende

weekend slechts vier loden zich gemeld hadden, vanwege de koude, zo mag
1k toch wel aannemon, leek hot mij verstandig am in hot verslag hot accent
to leggen op alle zakon die zich om hot surfen hebbon afgespeeld. Klaarblij
kelijk is hot surfen zoif niet reden genoeg om mensen warm to laton open
voor eon surf-weekend in do koudoro maanden van hot Weth-jaar. Op doze
manier worden loden dus juist enthousiast gemaakt om ook met doze surf
woekendon moo to gaan! Of doze opzet slaagt zal later nag moeton blijkon,
maar Jo zult mit oak vinden dat allo wogon mooton wordon bewandeld am
gezellige surf-wookenden oak in do taekomst te laton voortbostaan.
Dan zal ik hot flu hebben over jouw tweodo probleem, nI. dat jij Je zelf, en 1k
citoer,
echt zo’n held, zo’n echte vent, zo’n stoere bikkel
einde citaat, vindt. Jo
geoff zeif al aan dat hot niet komt door bet surfon op die bewuste najaars
dag. Waar hot wel door komt zou 1k zelf ook niet weten, (misschien eon leuk
afstudeerproject voor oen student(e) psychologie?). Misschien zou Je net als
die ‘Always met sidewinders’ eon warm donker piaatsje op moeton zookon.
Misschien wordt je probloom dan wel ontkracht, maar juich niet to vraog,
misschien ook wol bovestigd.
...

...,

Bij je laatste ahnea aangokomen moot 1k het dan wederom met je eens zijn,

ik ben ook telourgesteld. Mijns inziens zijn de oudo Weth-bikkels waar je hot
over hobt en waar jij zovoel van geloord hebt inmiddels voorbij hun m~dmalo
studieduur gekomen en hebben zo zichzelf in hot ‘loven na de studio’ gestort.
Ja, hot is triest maar doze vrijgekomen plaatson binnon de surfveroniging
moeten opgovuld warden met de genoratie die daarna komt, en daar behoor
FJ oak toe, Michiol. Toleurgostoid wederom? Hot is nu jouw beurt am do
jongero gonoratlo op te peppen. Misschion eon reden am met do komonde
surf-weokenden aanstaande loden (met korte niouwon-pakkon) eon hart
onder do riem te stekon, of ze desnoods die ‘Wohnmobil’ ult te schoppen.
1k hoop dat 1k Jo met doze reactie niot heb telourgesteld on oak niet to vool
afbreuk hob godaan aan Jeuw Jouw tore ego. En voordat jo op het basis
Nedorlands van andoren aanmerkingen gaat maken moot je toch oak eons
kijken naar Jo eigen interpunctie en germanismen.
Do redactie.
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WEDSTRIJD
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OP ZEE DOOR AdG

WETHSTRIJD??

Voor veel rnensen is water gowoon jets dat uit do kraan stroomt. Sommigen woton,
dat hot ook uit do lucht Ran komen vallen en de ochto fanaten weten dat bet dan
ook ergens moot blijven. Uit doze laatsto categorie kornon de menson die dan ook
flog blijvon proberen wat ongeveor 2000 iaar geledon al eon hot item was, namolijk
staan op hot water1 zondor erin to vallen. Van doze idioten heeft eon dool zich
vorenigd am eon vuist to makon tegen do niet begrijpendo buitenworold. Ziehior do
reden dat Weth nag steeds bostaat. Cm flu als klein klupjo niot alleen tegen do
boze onbogrijpendo kraanwater-wereld to moeten opbokson, hebben do lotgenoton
zich al geruime tijd verenigd in eon klupjes-klup die NESTOR hoot. Nou Run 10 met
a! die types uit hot hele land natuurlijk gezollig over koetjos, kalijes en stijve vinno
Ijes praten, maar wat is er nu leukor dan mot elkaar hot water opgaan. Voor Weth
ers is bet misschion een hool niouwe invaishook om es to boron dat ook in andoro
waterrijke dan wel -laze streken studonten zijn, die zich ondanks al bet onbegrip do
wind niet tilt do zeilen laten nemen, En als hot ides van samen surfen or dan toch
is/was, waarom dan niet es kijkori wie or het hardst gaat on welko veroniging do
grootsto klungelaars hoeft ? Dit alles is hot land in gegaan onder de naam NES
TCR-bokaal. Ondertussen is or al een paar jaar fel gostredon am bet bezit van do
alom gewaardeerde bokaal. AlIoen....waar was Weth ? Sen vereniging met zo’n
roputatie op bet gebied van hot behoron van bokalen en trafoeën Ran daarbij tach
niet achterblijven?
De wedstrijden warden normaliter gehoudon op eon rodelijk OVabele locatie, zodat
do reis goodkoop kan blijven, en bet geld uitgegoven Ran worden aan andero
gezelligheidsverhogende neven-aktiviteiton (als or goon privé-planken meegono
men wordon tenminsto, anders moot or één auto met trailer rijden). Voor do wed
strijd zijn plankon aanwozig, voar ledoroon eon zelfde, zodat ocht do beste stir
fer/pampor hot wint (alhankelijk van do wind). Er zijn al een aantal wedstrijden
gepland, namelijk in hot weekend van 16 en 17 april (georganiseerd door Hardboard), dat van 7 on B mel (door Plankenkoorts), dat van 9 on 10 oktober (door
Aeolus) en natuurlijk do NSK, waarvan do punton oak voor do NESTOR-competitie
golden, in bet weekend van 24 en 25 september.
Hot lijkt me eon aardig idoe am oak eons met zo’n wedstrijd moe to daon (al is bet
maar am do steer eons to proeven, do NSK-vriendjes en vriendinnotjes wat niouwe
storks verhalen to vertellon en hot recht to hebbon to zeggen dat or niks aan is, of
dat bet gowoan mega-bikkel-louk is). Omdat do eerste wodstrijd niet erg lang moor
op zich laat wachten, zou hot erg handig zi~n als do mensen die wel voelen voor
eon wedstrijdje at die oak es wat surfers uit naord, west, aast, onz. nederland
willon bezichtigon dan wel atkraken, dan wel bewonderen mij op korte termijn even
bellen. Mijn teletoonnummer staat vast achterin on mijn naam onderaan.(wie dit
niet aandurft kan oak actico-Paul molden wel zin to hebben in eon landelijk verzet
e)
Niemand (behalve ik dan) hoeft bang to z~n om helemaal eenzaam on alleon to
laten zien dat in Eindhoven in elk geval oak do ‘hama-surficus” niet uitgestorvon is,
want ik ga or in elk geval been de oerste keer. Tot die tijd zit ik bij do telefoon to
wachten op vriendjes en vriendinnetjes die me willen holpen or eon beetje eon ge
zellige Wethstrijd van to rnaken...

Sie be soon, Sander

Sen rubriek voar degene die zich tijdens hot sudan wil vermaken met
bet zingen van liodjes

Gezien do magere atleveringen van de Iaatste Swethsen vind 1k bet tijd
voar eon nieuwe rubriek. ZeIf ben ik eon van die surfers die altijd eon
liedje in zijn kop heeft als hijlzij op do plank staat. Die pret wil 1k jullie
niet ontnemen en daarom dit initiatief am te komen tot eon eigen
WETH-liederenbundel, voarnamelijk gevuld met vunzigo liedjes. 1k stel
dan oak voor dat do bundel als Lekker NAT door het even zal gaan.
Helaas ben 1k niet in hot bezit van hot al tig jaar bestaande WETH-lied,
zodat dit als passende start voor do nieuwe rubriek gebruikt kan
worden. Moebten or nog exemplaren van dit lied ergens rondzweven
dan zou 1k or graag eon ontvangen.
Welk lied zeker niet mag ontbreken in willekeurig welke liedjesbundel is
ons eigen volkslied. Zeker tussen alle Duitse surfers is bet weleens
nuttig dit patriotisch lied aan je lippen te laten ontschieten.
Alhoewol 1k zelf over eon aardige verzameling vunzige liedjes beschik
sta ik open voar eon aantal exomplaron van jullie kant. Liefst op papier
maar door do telefoon zingen mag oak. Tot do volgende voor op zee...
MG.
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BLA BLA BLA
Zo voor de feestvarkens onder ons zullen we nu even een lijstje
publiceren met alle mensen die binnenkort jarig zijn. Ja eigenlijk hoort
dit in de activiteiten agenda thuis, maar deze staat al zo boordevol met
andere dingetjes dat het er niet meer bi] kan. Dus daarom hebben we
er een ander plekje gereserveerd en wel op de achterkant. Oké Martin
kom maar op met die Ujst.
Weet ik veel, 1k heb geen Iijst gezien.
Oh;
Je begrijpt het al; i.p.v. een te gekke, gave, verjaardagskalender krijg je
een oersaaie namenlijst van het bestuur. Mocht je echter in aanmerking
willen komen voor een eervolle vermelding van jouw verjaardag, stuur
even een berichtje naar ons (de redactie) met uitnodiging voor het spet
terende leest
-
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