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Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, en daar is tie dan. op veler verzoek:
De

volledige ledenhljst.

Z~n er nog mensen met interesse in clubkledlng? Zo ja, neem dan
contact op met Maarten. Hij wil namelük een nleuwe, weergaloze hyper
radicale kledinglljn ontwerpen, maar heeft hier natuurt~k wel jullie
(financlele) steun blj nodig.

Indien JIJ op do hoogte bent van sappige details omtrent het éen of
ander, die bij de rest van do club nog niet bekend zijn, is het tht
esthetisch verantwoord het na te laten dit bij do redactie van sWETHs
bekend to maken (voor publikatie) vOàr do nleuwe deadline:
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WOORD VAN DE REDACTIE

Blijkt platseling dat or nag eon pagina wit aver is in de sWETHs,
maeten we dit dan tach nag gaan opvullen met een voorwaordje van
de redactie. Welnu, hier is 10 dan.
Alloroerst wit ik ons excuseren voor een aantal fautjes die tach nog in
de varige uitgave van dit op onregelmatige tijden verschijnendo twee
maanden-blad zijn geslopen. Hioronder valt eon ‘type’-foutje in ons
vorige voorwoardlo (angetwijfeld jullie allomaal opgevallen). Na dat
enigszins vorwarrende vaarwaord wisten julio natuurlijk helemaal niot
moor waar je aan tae was toen or apeens 4 witte pagina’s (oigonlijk 2
witte en 2 graene) aan do achterkant van de sWETHs verschenon.
Eorst donkond aan eon grap, waarvan je do humar niet holemaal
bogreop (toch moelachen dus), concludeerdo Jo uitoindolijk dat do
redactie niot erg economisch bezig is gewoest. Wolnu, ik heb eon
onigszins toleurstellende modedoling vaar jullie: ‘Hot lag niet aan on&’.
Do drukker dacht dat hot wet louk was am wat ruimto voar aantekonin
gon in te ruimen. Dit rosultoerdo er dus in dat do sWETHs wol heel dik
word.
Maar doze koer is dat dus betor gowarden (dit hapen we in iedor geval,
want daar valt op hot moment natuurlijk nag maar woinig aver to
zeggen).
Dan als laatste willon we jullie aandacht vestigen ap do achterkant van
dit blad, dat jullie natuurlijk al lang gezion hebben (valgens Murphy valt
do sWETH5 met do achterkant naar boven op de dourmat (at zou
Murphy ap dezo regol aok van taopassing zijn? (etc.))). We hobbon eon
nieuwe adverteerder ap do achterkant: Biggelaar Surf&Ski. Ja, ja, wij
zittori niet 5th.
Maar genaeg goloutor, nu aan hot ochte Ioeswork beginnon: (zio
vordoro pagina’s)
Graotjos,
do redactie.
Al jullie vakantioverhalen vorwachton we weer binnon to hobbon op:
1 augustus 1994.
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WOORD VAN DE VOORZITfER

He surfonautjes I
Na do gobruikelijke winterstap zijn do planken weer schoongespoeld,
de zeilen verzilt, do pakken gescheurd, do surfshaps gewozon op hun
jaarlijkso prijsvorhaging (WAAT I!), do tonen antstakon
Kortom, hot
soizoen is woer helemaal bogonnen. En hoe I
Eerst eon 9-daagse paastrip naar Oudarp, waar hot waaido, niet
waaide, waaide, niot waaido on tenslatto tach bohaarlijk waaide. Doar
bUna dodolijk toeval word dan tach eindolijk hot nagonoeg idoale
“Henkio-Panky-Boach” ontdokt (read os daar wie...), wear vanaf dat
moment do Weth-windzak to zion was. Voar het laatst heeft toen oak
do ouwe blauwe trailer zijn diensten bewozen, daar or ap de heenweg
voar te zargon, dat do maximumsnolhoid niet avertroden word, en torug
eon boetje moor moo to werkon.
Taon was or do niouwo, glimmonde trailer, die na één nachtje loads al
mocht laton zion, dat io indordaad gemaakt was am surfers van dienst
to zijn. Na z’n (at is do trailer vrauwelijk? Mooi is hij/zij in elk geval wet
I) oorste loge ritje achter eon Sovjet-votoraan, diende do trailer te
bowijzen, dat io aok valgoladon achtor eon bus aan wilde rijdon. Dit
was volgens do vorhalon van do enthousiasto caureurs van hot front
dor bovrijdingssurfors eon hole oponbaring na hot wonnon aan do nj
eigonschappen van do net gepensianeerde audgodiendo. Naast dit
houglijke feit mag natuurlijk niet achterwoge golaton warden, dat or dat
wookond aok woor gesurfd is.
Nag maar eon klein weokje daarna word hot inmiddols door WETH
uitgesloton spoor richting Kroon woor wat uitgediept, am weor even te
profiteren van eon wookendje wind, waar eon pat chili nag niet togonap
kon.
Naast doze WETH-activitoiton, zijn or oak tweo NESTOR-wedstrijdon
gowoest, waarover ik do vorigo SwethS aI wat schroef. Missehion is hot
niet de moelte am daaraver iets to vormolden, amdat aok niomand
(oon onkole uitzondoning daargolaten) interesse toondo erhoon to gaan.
Waar wet onigo intorosse vaor was (gelukkig) was hot WOESS, hot
WETH Open Eindhavens Studonten Surfkampiaonschap, op 22 moi op
Aqua Best, waar hot Eindhavons prostigo-govool woor oons hoagtij kan
vioron. Onder eon vaar Aqua Best averdondoronde zuidwester wisten
de deelnoniors soms zolfs lekker to planoron op do Mistrals one dosign
die moogonamon waren door Stophan van don Borg, die or daarom
niot alloon was als top-attractie, maar vooral om orap to Iotten dat or
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geen krasjes op zn monoflim kwamen en dat z’n vinnen maagdelijk
scherp bleven, omdat hij verschoond wilde blijven van de doorgetrapte
zwaarden, bij bosjes knikkende zeillatten en hat strand op sperende
studenten zoals bekend van hat NSK op BICs. Bij de mannen konden
de WETH-men net niet overtuigen, maar ging de overwinning uitein
deujk net naar een andere inwoner van onze geliefde stad. Bij de
vrouwen was het at snel een uitgemaakte zaak; wat verwactit je ook
anders van een tweevoudig Nederlands kamploene, WK-gangster,
Academy-award-houdster en ook nog redelijk surfend vrouwspersoon?
Juist, oké Silvia
Voor wie de smaak te pakken had: Hat NSK wordt dit jaar op dezelfde
planken gevaren, dus noteer dat weekend van 24/25 september alvast
Voor wie de slag gemist heeft of nog wat door wit oefenen: Op hat
NSK op 24 en 25 september wordt 00k op daze razendsnelle bakken
gevaren, dus grijp je kans
Waarschijnlijk begint dit VdV-stukje, als droge opsomming van waar
gebeurde evenementen binnen hat afgelopen inter-sWFTHse tijdperk
nu wet een beetje vervelend te worden, maar als hat een beetje meezit,
zijn nadere wetenswaardigheden en verdere sterke anekdotes, aismede
diepere achtergronden over het wezen van de modale glasvezel-kool
stof-versterkte aanhangsels onder hat gemiddelde vervoermiddel van
de doorsnee WETH-er wet te vinden in de rest van daze SwethS.
See You, Sander

Technische Universiteit
Boekhandel
Den Dolech 2
Posthus 513
5600 MB Elodhoven
Tel. 040 - 442439
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EEN NIEUWE RIJBRIEK
Nu heb 1k de pen in handen ontvangen van Roel, die zich de vorige
keer erg heeft ingespannen. Ook 1k doe mijn best de nodige bladvulling
te verzorgen.
I-let lijkt mij een goede gelegenheid om nog een keer te vertellen dat 1k
de Penningmeester ben. Heb je vragen over waar hat vale geld van de
vereniging nu eigenlijk aan besteed wordt, kun je bij mij terecht.
Ook suggesties over aankopen zijn welkom. Een trailer vol Copello
planken of een club-bus zijn al onderzocht en helaas niet mogelijk.
Nu gelijk ook maar even de opmerking dat tot nu toe de contributie
betaling maat belabberd liep. In hat vervoig iedereen graag op tijd
betalen.
In de toekomst gaat er een Zwarte Lijst bijgehouden worden en daze
wordt ook afgedrukt in dit blad (behalve natuurtijk als wij er zelf op
staan, red.).
1k heb ook nog plezierige berichten. Nanielijk de surfactiviteiten van
afgelopen periode waren geweldig. Verleden week gebeurde het me
nog.
De wekkerradio sprong aan en met een schok ward ik wakker.
Hat weerbericht schalde; Westen wind aan land matig, maar aan de
kust krachtig met windstoten. 1k schrompelde naar de badkamer
(hoezo, kwam er zoutzuur uit de douche?, red.) en zag een strak
blauwe Iucht. Toen ik onder de douche stond, drong het me pas echt
door (toch zoutzuur, red.): 1k wit wear wakker worden bij Kroon, soheu
ren met een VW-busje, friet vreten bij John op de Brouwersdani, maar
voorat wear knallen op de Noordzee. 1k hoop dat jullie allemaal mae
komen bij de volgende activiteit.
1k geef de pen door aan Henk Gaxiola (eindelijk eens iemand die
niet gewoon hat rijtje afgaat, red.). I-Iij heeft vast wel veal te vertellen
daar hij iedere activiteit mee gaat.
Hang loose, Don Bakker.
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Vrijdag: Vraagje, bent u wel eens in Ouddorp geweest? Dat is 6 uur
rijden Praat geen poop man I?

Die avond werd er na eon uitgebreide discussie over de (on-)zin van
een Weth-kaasschaafverzekering naar do speelhal vertrokken omdat het
gerucht ging dat het beestjes-meppen aldaar eon perfecte manier was
om agressie at te reageren, danwel nicuwe op to doen.

Met eon windje van oen kleine negen beaufort op do kop en een
tussenstop of twee om to kijken of de trailer nog wel overeind blijft kom
jo toch eon funk eind in die richting. Ret was do bedoeling om die
middag nog to gaan varen maar dat zat er met die wind niet moor in,
zodat uit pure frustratie bijna 3.5-jes werden aangeschaft, gelukkig bleef
het bij hoofdbandjeS.

Zondag word or eon flinko braspartij aangoricht van hot zaterdag in
zulke groto hoeveelhoden aangoschafte brood, dat heel Ouddorp
verder do paasdagen zonder boterham moest zion door to komen. Do
wind zag or redolijk good uit zodat doze keor do kous viol op do
zeekant van do dam. Hot nodige gespeer, gogijp, en gofotosessie later
word ook do niot goringe hoovoolheid ingoslagon bier aangeslagon.

Na een avondje groene lanteern, eon beetje slapen en shoppen togen
we weer richting water. Er stond een lekker briesje, genoeg am met
5.5-jes to speren op de Grevelingen. Arthur had een vriendje meege
braoht (beter: Arthur had zich door een vriendje mee laten brengen) die
een redelijke beginner was zodat hot hem (Arthur) eon good idee leek
om hem met eon vijfmeterviercamborzevenlatssPeedzoil het water op to
sturon (hij zat dan ook in minder dan no-time aan lager wal).

Do volgondo ochtend was hot helaas windstil. Arthur on Sander (niot
SM) besloten dat hot niet moor zou gaan waaion en rodon zondor
hongor to lijdon torug naar huis. Carlo verwachtto nog wat wind en
bleef daarom nog oven.

DE PAASSURFWEEI(

Carlo kreog golijk, ‘5 middags began hot zo hard to poron dat Honk
die in eon optimistische bui alvast zijn zeiltje had opgetuigd bohoorlijk
snel aan lager wal zat op eon p10k die eon prachtige gomatigdo bran
dingsstok bleek to zijn. Niet voor minder dan twee gaten to vangen,
begon hij vervolgons bij sub-zero temperatuur en supor-acht-beaufort
wind do Idra op to tuigon, zodat Honkio Panky oven later onder eon
enthousiasto wave van Carlo, Paul, Franc on mijzolf (do rest zat to
schuilon voor do hagel) van do one na do andero killer-wave met dito
vlagon strat kroog, dit alles zonder veel vorder dan eon motor of tion
voorbij do vloodlijn to komon. Dit strand zal dan ook do goschiedenis in
gaan als Honkio-Panky-Boach. Gelukkig verdwoon na afloop zijn zeer
goliefdo Ecstacy onbeschadigd in do boardbag.
Na Carlo op do bus to hebben gezet, eon perfecte pot aardappolon
met vleos en groonton to hebben gonuttigd, en do nodigo Pilsjes,
boostjos on kwartjesgokapparaten to hobben gohakt was or woor eon
niouwo dag.
Dinsdag was or goode wind voorspold zodat iedereen uiteindolijk eon
to klein zeiltje had opgoheson. Toen heel Duitsland do zoiltjos weer in
de womo’s had gestouwd trad gelukkig Murphy’s wot van maxi
malisoring van ollende in working zodat hot net lang gonoeg waaide
om ons nog even Iekker te laten varen, on do Duitsors hun zeiltjes weer
to laten optuigen.

ACTIVITEITEN AGENDA
Woensdag scheen er een Iekker zonnetje maw liet de wind het
afweten, zodat er werd besloten om aPe surishops in de weide Ga,
weide) omgeving aan een nader onderzoek te onderwerpen. In de
Iaatste shop namen am één voor zes Paul’s killerloop-aspiraties zulke
vormen aan, dat de verkoper aldaar Tang genoeg aan de praat werd
gehouden over enkele hardplastic hoofddeksels, am zijn avondeten tot
beneden het vriespunt te laten afkoelen, met als culminatie een “Hm, 1k
denk er nag even over na, bedank en tot ziens.”.

25 luni 1994

VAKANTIE

24/25 september 1994

NSK

Voor aanmelding, op- of aanmerkingen of morete ondersteuning:
040460578 (Paul)

De donderdag leek behoorlijk op de woensdag met dit verschil dat ér
geen enkele suriwinkel onbezocht was gebleven om nag over de te
hoge prijzen van adaptertjes lastig te vallen. Zodat na een partijtje
optuigen, volleyballen, frisbeeëfl, hangen, lummelen en aftuigen er toch
maar weer naar een shop werd gereden, alwaar Sander zich in een
stemmig zwart maatpak let hijsen.
Avonds togen we naar de lokate discotheek (de Kreek) am een
beetje in touch te komen met de locals (vooral die van de female
pesuasion) alwaar bleek dat dat na een dag hard lummelen toch wat
erg vermoelend is.
‘S

Voor vrijdag was er een lekker windje voorspeid, dat viel een beetle
tegen maar er waren bij Henkie-Panky-Beach wel golven zodat we op
zoek gingen naar onze surf-roots en zonder zeiltjes de branding in
paddelden om een paar wave’s te “catchen”.
Na de nodige Kelly Slater en Martin Potter imitaties arriveerde toch
nog de beloofde wind zodat we de nieuw ontdekte stek voor het eerst
aan een grondige test konden onderwerpen, om aan het einde van een
perfecte surf-avond tot de conclusie te komen dat dit voortaan de
nieuwe Weth-spot-eerste-keuS is (gematigde brekers, geen risico om
ver af te drijven, de mogelijkheid om veilig op blote voeten te varen, en
met twee of drie slagen ben je bij de Vuurtoren (mocht je het radicatere
rip-werk prefereren), en als bonus geen Duitsers).
Zaterdag bleef de beloofde wind uit zodat we na Sjonnie (de belang
rijkste local van HP-beach, geen surfer maar zeer bedreven met een
frietpan) nog even te hebben gesponsord terug naar eindhoven reden.
Al met al was het een geslaagde paasweek met votop beiofte voor de
rest van het seizoen.
H.L., Maarten

VAN DE ACTICO
Zo ik zit weer eens een keertje bij mijn ouwelui en kan dus mooi even
een kantje ouwehoeren voor in de Sweths. Naast dit geouwehoer zal er
ook dit keer weer wat informatie te vinden zijn omtrent de geplande
activiteiten.
Over de Body glove windsurftour hoef ik niets meer te vertellen, want
die is achter de rug bij het ter perse gaan van deze Sweths. 1k hoop
dat jullie wel allemaal aanwezig zijn zullen komen geweest (moet dat
nou in de v.t. of in de t.t.??). Verder ga 1k ook mededelen dat er
voortaan op iedere derde dinsdag van de maand een barrel is. ER IS
VOORTAAN IEDERE DERDE DINSDAG VAN DE MAAND EEN BORREL
!!i Naast deze activiteiten zijn er oak al weer 15 dagen gesurft. In de
paasweek hebben we van vrijdag tot en met zaterdag (negen dagen)
gesurfi en met bevrijdingsdag tot en met de zondag daarop hebben we
oak gedobberd. Morgen vertrekken we Weer voor twee dagen en de
windvoorspelling ziet er goed uit. Jullie zoeken zelf maar uit wanneer
morgen is gaat komen was zal zijn. Als jullie cUt allemaal lezen dan is
morgen alweer geweest, dus zal ik even een paar woorden vuil maken
aan de activiteiten waar jullie je nag wel voor op kunnen geven. Voor
dat 1k dat doe zeg ik eerst nag even dat het nag steeds de bedoeling
dat jullie mu bellen in plaats van andersom, anders zit 1k met dit mooie
weer een beetje voor niks geouwehoer in de computer te stoppen.
Maar am op de komende activiteit(en) terug te komen, na de ten
tamens gaan we met z’n alien naar het Veerse meer, waar we als alles
lukt tot de interimperiode permanent een steIletje gestoorde Wethers
hebben staan. Om het nog grater aan te pakken ga 1k oak even kijken
of er nag andere surfverenigingen zijn die hier wel wat in zien. Even
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eon bericht voor alto andere surfverenigingen die dit onder ogen
krijgen: zion jullie hior wat in??? Ja, natuurlijk. Bet ml] dan effe op,
misschion dat we eon keerije een feestgadering (?,rod.) hierover
kunnen houden. Zo, we gaan weer door met de berichten voor lodor
een. Wat valt or eigonlijk nog to berichton vandaag. eon woerborioht
misschien. Niot nodig, we blijven gewoon door ouwohoeren, dan
komen we vanzelf wet weer op ideeën. Zo krijgt Henk bi] doze eon
eervolle vermelding voor zijn doorzettingsvermogen bi] hot regelen van
een bus MET TREKHAAK. Er schoot me net nog wat te binnen dat ik
het vormeldon waard vond, maar hot schoot net zo hard weer naar
buiton. Over naar buiton gaan gosproken, 1k denk dat 1k dat zo ook
maar eons doe, maar oorst maak ik dit stukje oven af. Over afmakon
gesproken 1k heb zojuist een irritanto vlieg afgomaakt. Volgens ml]
begint mijn inspiratlo wog to vlooion, want 1k hob at eon heel stet regols
goon zinnig woord gozogd. (voor do miereneukers ondor jullio: voorals
nog kan 1k inderdaad niks tegen jullie zeggen via do computer). 1k
denk dat ik er maar een oind aan maak. Not the way Kurt Cobain did,
maar anders namelijk door op Fl 0 to douwen en do hole boot te savon,
zodat 1k alleen nog maar do floppy eruit hoof to rukkon en die in te
loveron op de Runstraat 28. Dit kunnen jullie trouwons nog steeds doon
met julilo idooën voor hot clubliod. 1k ga voor eon glas melk.
Hang los, jullie alleroigon actico.... Paul.

STIchlIng

sludonten

AcIIv~~e~ten

Reduktieb uro

11

WEll-I ORGANISEERDE HET EERSTE WOESS
Eindolijk was hot dan zovor: op do grote plas van AquaBost word hot
eorste Woth Open Eindhovenso Studonton Surfkampioonschappen
goorganiseord door eon select gezelschap van do Eindhovonse Stu
denton Windsurf Vereniging WETH.
Al om kwart voor zos, ‘S ochtonds wol to vorstaan, ondorgotekonde
weet niot of or iemand oordor was opgestaan (Sander?) maar dat doot
or vordor niot toe, word or gostart met hot ontwakon, hot ontbijten en
hot zich voorzion van do gowensto kleding die or op do botreffonde dag
godragen diondo to wordon. Voor do duidolijkhoid: Hot bestuur is sinds
kort voorzien van eon
door heel veol lodon
maar ook niot-loden zoer
bogoorde, BESTUURS
TRUIT Nee beste loden
hot bostuur heoft daar
zelf do toch al zo zuur
vorkrogen contjos van
Ritzen voor moeten
uitgoven. Oh ja, oen
maal klaar voor do nt
komt oen toch wel zoer
opgewokto voorzittor,
tonminste voor hot tijd
stip van do dag, dan
00k nog eons ervoor
zorgon dat jo binnon do
kortsto koren nog oon
stovig gosprok met hot
wijkbestuur moet vooron
over do goluidsovorlast
die op do vroogo pinksterochtond eons word voroorzaakt. Eonmaal
aangokomen in Eindhovon word or oen tot dan toe nog onbekonde sur
fomaan opgopikt en hi] hoot voor do duidolijkhoid René Frikko (zie
vorder in hot verhaal). Uiteraard wilde Woth good voor de dag komen
bij do op AquaBest verzamoldo surflui, die ult hot hole land afkomstig
waren. Daarom word or oven do nieuwo trailer voor do dag gehaald on
volgopakt met drio planken, tweo masten en niot to vergeten do door
onzo matorialonman aangoschafte spanspinnon. Na eon stukjo vorvoor
naar do bostomming, at leek hot vervoor moor op eon ritjo a Ia Rally
—

DE KORTINGSWWKEL VOOR STUDENTEN
openingsti~den: ma t/m yr 72:30- 18:30

/
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Monte Carlo, do twee ontbijteitjes van onze medepassagier waren
enigszins verenigd met de vezels van zijn jack, werd het trio luidkeels
ontvangen door... een poortwachter: “Ho!, geen wagens op het terrein.”
Eon aantal containers en eon aantal op de grond liggende 7-up-viaggen bakende de voor het kampioenschap gereserveerde plek af. Op
het moment van aankomst werd ons door Stefan, voor niet ingewijde
DE STEFAN (Van den Berg), verzocht een veertigtal surfsetjes op te
tuigen. Tweeëntwintig stuks zouden dan voor het Studentengebeuren
gebruikt mogen worden. We mochten echter niet kiezen welk materiaal
we gingen gebruiken, maar we waren tech wel tevreden met do Olym
pische Mistral One Designs met 7.4 vierkante metertjes die ons werden
toegezegd. Goed na a! deze organisatorische rornpslomp wordt hot
eens tijd om het verhaal te vervolgen met de wedstrijd zeif.
Nadat het mededelingenbord was ingericht, de aanhangwagen werd
aan lijzijde voorzien van de Bic planken, word de inschrijving gestart.
Na een wandeling langs sIte mogelijke onderdaken te hebben gemaakt
en ook het idea van een meehelpend surfgrietje, voor insiders Mar
greet, om in de Body Glove Windsurftoerbus te gaan zitten te hebben
moeten ontzien werd er gekozen voor een met Jardinzitgelegenheden
(sjarden-zitgelegenheden, red.) bezette overkapping. Aldus kwamen
dames en heren surilieden aangestormd om zich er zeker van te zijn
een startnummer te hebben. Volgens enkele omstanders was het
echter meer te doen om de uit het archief te voorschijn gehaalde
WETH-stempel, die met een sierlijke beweging door Don op de linker
onderarm aan de bovenzijde werd afgedrukt.
Nadat zich 14 geInteresseerden hadden ingeschreven werd er zonder
Aeolus-afgezanten do skippersmeeting ingezet. Onze van alle regels
bewustzijnde Maarten kon de toehoorders de to hanteren spelregels
voorleggen. Na de uitleg van het parcours deelde Stefan van den Berg
ons nog mede dat we voorzichtig met het materiaal moesten omgaan,
wat eigenlijk ook voor zich spreekt voor geleend materiaal.
Cm half elf is het dan eindelijk zover. Door de afstandsblaffer (pieper,
red.) maakt Sander duidelijk dat er gevaren mag worden. Op dat
moment staat er toch at een redelijke 3 beaufort. Na twee manches
wordt er al jets duidelijk: je moet in Scheveningen of op Curacao
gevaren hebben om mee te dingen naar de hoofdprijs. Voor ~Ofl~~”
Sylvia was op dat moment haar eindklassering al beslist. Haar enige
tegenstandster had wegens de reeds toegenomen wind opgegeven. Na

een kwartiertje het materiaal te hebben getuned, waarom zit or plak
band bij ieder verstelmechanisme?, werd de race weer voortgezet. F-let
Weth-bestuur naam ook deal aan de wedstrijd in de vorm van Maarten
en Paul (zeilnummer 15).
Oh ja mocht het nodig zijn dan kon er gebruik gemaakt worden van de
Zodiacs: eon stet opblaasbootjes met een keukenmixer van 15 PK. Dus
word er bij de zojuist opgestoken zon sen proefritje gemaakt, al moest
er eerst aan Stefan gevraagd worden hoe zo’n ding nou eigenlijk
werkte. Uiteindelijk voer Frans (de gave KNVN riguur, alhoewel gaaf?)
de persfotograaf van Weth en zijn medepassagier rond op de plas.
Nadat het rolletje was volgeschoten met de volgactie van h.l. Maarten
en de WK-ganger(s) Sylvia en Arjan, werd er wear in de richting van het
strand gevaren. Na vier manches werd er voorgesteld em de bi of/en
triceps te laten bijkomen van de geleverde inspanningen. De drie
kwartier die ervoor stonden werden ingedeeld met het bezoeken van de
stands en het bekijken van een afgekeurde bus.

Hogeschoo~
boekhandells
Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Faculteit Techniek en
faculteit Economie
Rachelsmolen 1
Eindhoven
Telefoon (040) 60 53 26
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur
-

-

Faculteit Zorg
Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 60 59 06
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 09.30 tot 13.30 uur
-

a
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Aangekomen bij het Bungee-Jumpingteam Yellow Mellow deelde Sylvia
mee dat ze er ook wel eens van wilde afspringen, maar dat bet ver
mogen van het paar er niet toe reikte. Nadat het spring team hoorde
dat Sylvia haar sprong durfde te wagen werd acuut besloten am de
installatie af te sluiten en het voor vandaag voor gezien te houden.
Verder met de start weld duidelijk dat steeds weer de zeltde drie
personen als eersten finishten. Op het einde van de dag kwam zo de
volgende uitslag tat stand:
Heren:

1. Rene Frikke (potentieel lid)
2. Michael de Vos
3. Lieuwe Faber

Dames:

1. Sylvia de KIoe.

B~ de heren was er eerst nag wat geprotesteer omdat de nummers 1
en 2 een gelijk aantal punten hadden, maar nadat nag eens bet regle
ment werd voorgelegd: de Iaatste manche is de doorslag, was de
nummer twee maar wat blij met zijn zittrapeze.
Nu wit iedereen natuurlijk weten wat die andere prijzen dan wet waren.
Nou, de Zuid kon bet aisnag eens warden met de organlsataren over
bet beschikbaar te stellen prijzenpakket en stelde voor am een paar
kites, in valksmond oak wel mega- vaor.als-er-da0frde-beperkte-wind~
niet.gesurfd-kan-wardenstrandvlieger, ter beschikking te stellen. Aldus
kijken de deelnemers tach terug op een zeer mooie dag die nag werd
afgesloten met een fikse plensbui vaar diegenen die de spulletjes van
Stefan mee gingen inpakken. Trouwens er zijn nag enkele foto’s van
de surfmanifestatie te verkrijgen bij mij.
Rest er nog een vraag: Wie wit er valgend jaar deze wethstijd voortzet
ten? Laat het tijdig horen want er is maar een beperkte plaats voor
organisatoren.
S.Z., sec. Arthur
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tilT DE FLAIR ‘GETROKKEN’1
Op welke manier kun 10 bet beste eon VIBRATOR gebruiken?
Vibrators zljn er in verschillende vormen, kleuren en afmetingen. De
meeste werken op batterijen. Laten we voor het gemak maar even
uitgaan van de meest bekende soort, de langwerpige kunststof vibrator.
Maar er zijn er 00k in de varm van een penis in erectie (niet langwerpig
en van kunststof?, red.). Hoe je je seksuele plezier kunt verhogen, kun
je het beste zelf uitvinden, maar we geven Jo hier alvast een paar sug
gesties.
De meest gemaakte
faut is dat veel
mensen (m/v, red.)
direct tegen de
clitoris houden.
Maar vaak is dat
niet eens prettig en
zelfs nagal pijnlijk.
Vergeet niet dat at
die zenuwuiteindJes
daar enorm ge
voelig zijn voor zo’n
directe aanpak! Je
kunt beter de plek
Jes rond je clitoris
stimuleren. Als Je
een vibrator in
penisvorm gebruikt
(dus niet die langwerpige, red.) streel er dan mee langs de binnenkant

van je dijen, penetreer jezelf er zachtjes mee of hou de vibrator tegen
bet perineum (bet stukje huid tussen je vagina en je anus) dat erg
gevaelig kan ziJn. Als je dat prettig vindt, kun je de vibrator ook insme
ren met wat glijmiddel (far the boys, red.). Je kunt het plezier van een
vibrator oak delen met je partner (m/v?, redj;houd hem bijvoorbeeld
zachtjes tegen ziJn perineum, of street ermee langs zijn penis. Kortam:
er zijn veal mogelijkhedenl
(Mocht u behoefte hebben aan emotionele steun of wilt u ergewoan over praten
dan kunt contact opnemen met het bestuur van E.s.v.w. WETI-I red.)
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Backbier
Baggen
Bakker
van do Berg
Bongaetts
van den Boon,
Borden
van Bree
van do Brook
Claessens
Dams
van Dewsen

Donizettlaan 41a
5653 BA
Boordseweg 65
5671 AR
Don
Kruisstraat 171v
5612 CH
Stephan
Oude Doelenkade 55 1621 BH
Harry
Kaflhulzerstraat 34
5643 AX
Anhiur
Lotentzstraat 48
5707 EW
Sven
Frankrljkstraat 80
5622 AH
Antoine
Schutsboom 17
5801 DW
Marc
Doomboomstraat 22
5081 GP
Maurice
Bolhei 30
5508 CD
Edward
HeerMietstraat 50a
5612 OH
Robert
3 Audley Firs; Suriy 1(112 5~
Waiton on Thames
Allan
de Gast
St Servaasweg 16
5614 GB
Honk
Gaxida
Johannesburgstraat ii 5642 EK
Rob
do Groot
Neherkade 69s
2521 WB
Jasper
H4ink
Runstraat 2~
s~n *z
Rod
Hoff
Vooiweg 41
3233 ~
Michiel
Jaarsveld
Woenselsestraat 327
5623 ED
Frans
Kennils
Landrop Ta
5528 NA
Ad
van Kessd
Prea. J. Lelsstraat 17 3151 SO
SiMa
do hoe
St Servaasweg 16
5614 CB
Coon
Konings
Aiiersn,a 147
5655 CD
Prnj
van dat Krogl
Tacituslaan 51
5624 GR
Bas
Leyen
Lange nieiswstraal 4Sf 3512 PK
DirkJan
Luyla
Westersingel 51
3014 GV
Mann Luyloc
Meyhorst 15-19
6537 JX
Boudewijn Manders
St. Philomenastreat 13 5622 00
Jorls
van de Meerakker Gabriel Melstiaan 50 5611 SR
Sander
Molenaar
Parallelweg44
5664 AE
Marc
Nederkoom
Gen. Knooplaan 7
5623 MI
ALike
Osinga
JeroenBoschlaan23l 5642AS
.jochem Peeters
Jtiianastraat 45
5616 AN
Marcel
van Ree
Gersltaan 12
5632 KP
Wim
van Rootsdaar
Pieter Breugheflaan 38 3723 PB
Cede
Schermer
Weide 49
5103 HI
Frans
Schenner
Ganzebloemst,aat 47 5643 JN
Cees
van Schie
Reinoutiaan 278
5665 AG
Frans
Schoren
Prlns Bernt,ardstraat 7 5768 PA
Cado
deSmet
AvNassaustraat2l
5616 BC
Marten van der Steen
Slbdiudaan 19
5654 CZ
Bas
Thinner
Welde49
SIO3HT
Marc
Vos
Jan Steenlaan 15
5591 AN
Jitze Jan do Vrles
Hedlgegeeslstr. 68
5611 HR
Geert
van do, Weide
De Pelienweve, 31
5283 XJ
Jacco
Wlersma
God. Katlendiep 60
9711 PP
van WlJdc
Bljsleren 26
5235 DL
Martin
van Wljk
Wattstraat 58
5621 AX
Ban
W9jnands
Oorllaan 170
5505 RH
Martl)n
Wubbolts
hnsulindelaan lOZa
5641 AD
Carin
ZLaidema
Stnjpseslraat 132b
5616 GT
Dennis
de Graat
Trooststraat 11
5642 LA
Edgar
Snelders
Woenselsestraal 327
5623 ED
Stan
Kuunders
Dijkstraat 39
5712 AN
Rob
Schulkens
Konlnginnestraat 62
4818 HD
Norman verhoeven
Pomperschans 74
5595 AW
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LEDENLIJST
Rod

—

Eindhoven
519113
Nuenen
Eindhoven
464816
Hoom
Eindhoven
123898
Hdmond
04920-34916
Eindhoven
452820
Venray
04780-10109
Hilvarenbeek
04255-1521
Veldhoven
413341
Rotterdam
010-4856681
En~
nd
44932248551 Oa, ja. red.)
Elridhoven
121612
Eindhwen
812263
Den Haag
070-3901588
Eindhoven
446827
Oostvocrne
01815-5182
Eindh@sen
437392
Hoogeloon
04977-83419
Hook van Holland 01747-5391
Eindhoven
121612
Elndhoven
520671
Eindhoven
460578
Ulrecht
030-319687
Rotlerdam
010-4364900
Nijmegen
080440346
Elndhoven
442173
Elndhoven
04192-16846
Gedrop
859894
Eindhoven
455766
Elndhoven
817613
Eiridhoven
451869
Elndheven
412428
Buthoven
4 (ja en?.red.)
Dongen
01623-21127
Eindhaven
126246
Geldrop
867586
Meyel
04766-1687
Eindhoven
510935
Eindhoven
626818
Dongen
01623-21127
Heeze
04907-61837
Elndhoven
439131
Boxtel
04115-78684
Groningen
050-183815
Den Bosch
Eindhoven
461061
Veldhoven
545512
EiridhDven
817359
Eindhoven
528236
Elndhoven
812281
Endhoveri
040-437392
Asten
04936-93151
Breda
076-218301
Leende
04906-2101

Goh, wat eon Iekkor sWETHs-weer is hot toch woer. Echt dat je donkt:
“Laat 1k eens wat gaan swethsen0. Verder is or loch nlets moor te doen
zeker sinds mljn batterijen van een to dichtbiJllggend niet nader to
noemen bedrijt beg zijn (te snel trouwensi). Jo raakt or aan verslaafd,
in hot begin is hot eon beetje vreemd, maar op den duur toch wel
lekker! Nou zou je rnisschbon denkon: “Hoe kom je eraan?”. Hoe kom
Jo or at? Logalisering zou volgens insiders do enigo oplossing zijn,
maar of do politiok in Don Haag al zo vor Is, Is do vraag. Persoonlijk
donk 1k dat eon referendum ultkomst zal mooton biodon (1k niet, andero
rod.). Hot kan zo niet langer doorgaan, lodoreen wordt zomaar lid van
do oersto do besto surfclub, geoft tovool geld uit aan do loch al overprijsde surfmatorialen on doet zich motoon voor als oon govorderdo
gobrulkor.
WoIIIcht kan er vanult do su oreniging eon handtekenlngen acfie
opgezot worden. Eventuele suggostios zljn natuurlijk van harte woikom.
Stop Intusson niot mot dromen on tot ziens.
______________________________

KOPIEREN

8 CENT PER A4

PJU. COLOR VAMAF 2 GULDEN
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~ TUE een n,ime service
op hat gabled van keplören,
hlchtdrukken en .fwerldng
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