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Sommige mensen schijnen het nog steeds leuk te vinden om stukjes in
te leveren die:
*
geproduceerd zijn m.b.v. een tekstverwerker die absoluut niet
meer dan duizend gebruikers kent (bijv. wp6O), zodat je als
redactie al het voorstelbare computer-vernuft uit de kast moet
halen om nog wat tekst van de schijf af te halen.
*
helemaal niet met de computer gemaakt zijn.
1k moat enigen onder jullie teleurstellen dat het computer-loze tijdperk
ongeveer tegelijk met de D000 is uitgestorven (wat zijn die paar
jaartjes verschil in verhouding tot de leeftijd van de mensheid of zelfs
moeder aarde). En als je dan toch zonodig een exotische tekstver
werker moet gebruiken, meld dan even welke het Is, of maak er eeri
ASCII-file van. (nee, ik ga niet uitleggen wat dat Is)

De redactie kan zich niet bezighouden met het updaten van ander
mans Iedenlijsten. De enige juiste actuete ledenlljst is aanwezig bij (ja,
je raad het at) de secretaris. Voor informatie moet men zich dan ook tot
desbetreffende persoon wenden, en ni~ tot de redactie van zon
oribenullig blaadJe.
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WOORD VAN DE REDACTIE

Omdat zoveet andere mensen zoveet andere dingen te zeggen hebben,
houden WI] onze mond (geld niet voor andere stukjes en commentaar).
Bijná in leder gevat, want er volgt nog een huishoudetijke mededeling:
Dead-line 1 december

WOORD VAN DE VOORZITTER

Allee kroegtopers en ander gespuis
Proberend een goed voorzitter voor onze vereniging te zijn, sta ik altijd
open voor op- of aanmerkingen van de teden. Tot in het diepst van
mijn tere surfershart was 1k dan ook geschokt bij het openslaan van de
vorige sWETHs, waar in de onvolprezen rubriek “Doe effe normaal !“ de
vrees uitgesproken ward, dat de voorzitter en 00k een andere be
stuurder die verder voor zichzelf kan spreken, zo hi] wit, misschien wet
erg van het voetvolk, dat in het betreffende artikel aangeduid wordt als
“modaat lid”, zou vervreemden door eens op vakantie te gaan zônder
de surisputlan mea te nemen. Sterker nog: deze voor mij penibele
situatie werd vergelekan met het besturen van een vrouwengilde door
de Paus, hetgeen niet te verwachten is, maar voor de bestuurder in
kwestie (ats WETH dat vrouwengilde is, zal 1k toch de Paus moeten zijn
!) natuurlijk niet onplezierig, want die Paus wit ook wel es wat. Goed,
aangezien ik ml] met de Paus niet geheel kon identificeren nam 1k deze
zaak hoog op en besloot mij te beraden op mijn positie. Hierover
filosoferende bladerde ik de rest van het dit keer weer enorm tijvige
verenigingsorgaan door, om tenslotte aan te belanden bij het verslag
van de echte hard-core mensen, die een ereplaats in onze vereniging
verdienen, door jaar in jaar uit, bij nacht en ontij en zèlfs in de vakantie
met hun surfspullen op hat dak riGhting zee rijden om daar die enige
bevredigende activiteit, waar elk mans toch in stilte van droomt te
beoefenen (Maarten: het gaat hier over surfen I). Al na enige regels
ward het me duidelijk, maar na ontci]feren van het hete verhaat, als er
at van verhaat in de letterlijke zin van het woord gesproken mag
worden, stond het me helemaat helder voor ogen: het ging hier hele
maal fiat om super-mensan, laat staan om sportievetingen, die na
weken van inspanning om wind en water te temmen zwaar gemuS
cuteerd en donkerbruin gebrand aan hun voorzitter kwaman vragen

waarom hi] daze periode van intens genoegen, dat door ene M.J. zetfs
aens is beschrevefl ats “hat feitelijke orgastische surfgenoegefl”
(sWETHs maart ‘94 ,red.), niet met hen witde delen, of dat hij zich mis
schien te zeer boven de “modate laden” verheven voelde om dit enor
me genot samen te beteven. Lapzwanzefl zijn het! Een steltetje zuip
lappen, waarvan ik me maar wat graag distantieer. Door in plaats van
nuttig werk te verrichten in een periode dat er verder niets te doen is, of
vertier te zoeken op een manier waar de mensheid mee gediend is,
maar een beetje het milieu te verpesten door enorme tadingen te var
voeren op antieke automobielen, die daarop niet berekend zijn, en var
volgens de kroeg in te duiken is hat beeld dat de Zeeuwen hebben van
de EindhovanSa surfers nog slachter gaworden dan het at was. tk duif
me daar nu acht niet meer te vertonen, dankzij da “sportiave verrichtin
gen” van daze mannen die zichzalf zelfs boven ml] verhaven voeten,
omdat ze tijdens hun wandaden hun surfuitrusting toavaltig, maar
verdar geheat nutteloos bij de hand hadden. Za moeten zich schamen.
Diap! Daarom beraad ik me nu nog steeds op m’n positie. Maar
ditmaal niet op m’n positie als geestelijk leider van da windsurfver
eniging WETH. Voor hat komend half jaar tag hat besluit vast, maar 1k
betwijfel of 1k na deza in- en intrieste affaire daarna nog steeds het
gezicht wens te verlenen aan de (zeker niet anoniema) atcohotisten
vereniging WETH. Hierbij doel 1k overigens niat alleen op de paar teden
die toavallig op de Schotsman aanwezig waren, want het kwaad is veet
diaper tot onze veraniging doorgedrongan, getuige het felt, dat je je niet
aens in de AOR kunt gaan bezatten zonder daarbij het complete
redactionete team tegen hat tijf te topen! (dit kun je natuurtijk ook
omdraaien, red.)
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Gelukkig was er aan de vakantie ook nog een laatsto weekje. Hoewel
ik, na de misdragingen van de mede-verenigingsperSOnen in het begin
van de vakantie weinig trek had me in Zeoland met dat stelletjo gajes to
vertonen, had 1k toch nog enige hoop, dat onder mijn bezielende
leiding en door de aanwezigheid van enigo potentiële loden hot gedrag
van “het vrouwengilde” binnen sociaal geaccepteerde grenzen zou
blijven. Deze veronderstolling, die zo op papier misschien aan hot
onmogeHjke lijkt te grenzen, bleek toch zeker ten dele juist, waarschijn
lijk ook dankzij hot zorgvuldig verstopt houden van de kleine zeiltjes op
vrijdag, zodat we ditmaal Murphy es mooi to pakken hadden. Toch
bloek na eon zaterdagje keiharde wind, waarin iederoen zich weer eens
lekker kon uitleven (wat zullen at die vriendinnen hot do komende tijd
gemakkelijk hebben !) dat do eerder getrokken conclusie betreffende
supor-monsschap inderdaad de juiste was. Hier zaten nog steeds geen
kerels, die na eon dagje heftig surfen geheel bevrijd hot nachtleven indo ken.
Lapzwanzen waren hot I Eon beetje wind en dan al helemaal gesloopt,
tyfusstoer he, maar die schijn van alcoholismo wisten do “modale
ledon” nü toch niet omhoog to houdon. Dit to mooten ervaren als voor
zitter van eon zichzelf met hot vrouwongilde vergotijkende stoereman
nenclub (niet do voreniging, maar do relatie met (van) do voorzitter
word vergeloken, red.) als WETH was toch even eon anti-climax (je
spreekt niet voor je zolf?, red.). Golukkig was do vakantie weer even
over, zodat iedereen zichzolf woer kon zijn, hoewol
Do storm hiold nog evon aan, zodat Arthur hot do moeito waard vond
om even bij z’n papa to informoren of do trekhaak niet nodig ontroest
moest worden. Alles leek good to gaan: 5 (toekomstig-) bestuursleden
in do bolide, eon trailer met hard-core surfspul erachter (eigenlijk was
do aanhangor zeif hot hard-coordst) on eon wind die zelfs do politie or
niot van woerhield do luwto achtor do trailer op to zoekon. Mis dus.
Laten we hot nu dan maar voor eons en altijci in do statuten opnomon:
Maarten is voortaan vorplicht om z’n zovomotor op to tuigon, want
Murphy lot alleen op Maarton, omdat die or door zijn bijzonder profes
sionolo surfers-oordool, wat op verzook (desnoods oigon, red.) gratis te
verkrijgen is, gewoon mijlonvor bovonuit springt (op do wal, wel
tovorstaan) I! Vanaf nu zal hot dan waaion en voor Maarten maakt het
niks uit, want die is gowond om hot verkoorde zeil op to tuigon.(toch
??)
Misschiori was hot ook daarom, dat hij hot dit jaar woer niot aandurfde
om moe to gaan naar hot NSK. Niot getreurd, om op hot NSK windstilte
to hebben heb je Maarton helemaal niot nodig. Dit is at jaren bokond,
en ook dit jaar woor eon waarhoid als eon koe. Eigenlijk zelfs ééntje als
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eon hole kuddo, gezion hot feit dat bij hot pompon do lucht gewoon
aan do kant ging, zodat je vijf minuton lang op do zelfde plek kori staan
pompen ats eon gek. Hier bleek ook dat do WETHors do laatste tijd
behoorlijk vervreomd zijn van do stamdrank alter windstilte-surforS (
“mààààm, mag 1k pompon ?“): RoosvicoO dus I! Vandaar do at bijna
als klassiok to boschouwon oinduitslag met eon gemiddold 62,2de
plaats voor do WETH-mon, in positiovo zin opgoluisterd door dogene
die zich vorig jaar nog als piraat door hot wodstrijdvold boukte en
vervolgens zwemmend finishte.
Over zwemmon gosprokon, als or monson van okawa, of eventueel wat
andore figuron die do laatsto tijd hun gestol proberen to sterken door
op menskracht zonder wind, maar met middelen die gebruik makon
van do viscositoit van hot water en do daardoor opgoroepen weor
standskrachton bij het erin stoken van platte voorworpen, over het wator
voort to bowogon, dan hadden die zokor kans gehad op eon hoge
klassering, omdat poddelen hot snolsto alternatiof bleok to zijn. Vorder
zal 1k hot maar niot vorklappon, want dan heeft dat verslag zo woinig
zin moor.
Volgens mij is or do laatsto tijd veel to voel activitoit geweest binnen
WETH, anders was dit stukje nu niot zo ontzettond lang(dradig ?)(dra
dig!, red.). Cm hior maar Os wat aan to doon lijkt hot me prima om
eons even bij to komon op do eorstvolgondo, nu misschien at gewoesto
NESTOR-wodstrijd georganiseerd door Aoolus uit Nijmogon, in hot
weekend van 8 on 9 oktober. Hob Jo nog zin (gohad) om moo to doon
of hobbon godaan, laat hot dan oven weten of gowoton hobbon op hot
moment dat do wedstrijd is of was. Verdor zie 1k jutlio vast wet weor op
eon borrel, waarvan zotfs ik nu weot dat ze op do derde dinsdag van do
maand zijn, zodat jullie dat ook wet allemaal zullen woton.
Tottunkoortje,
Sander
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Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel. 040 - 442439
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NIEUWE..
~eden:
Vincent de Gouw
Jeroen Cats
Marcel v. Gils
Stein Sweere
Martijn van Beurden

materiaal (toekomstig):
2 zeilen
4 gieken
4 masten

GESWETHS??????????????
*

Filosactico: hoe langer je surfi hoe korter de plank.

*

Maarten over Lonneke: Het was wel lekker, maar niet de moeite.
Na een avontuurtje met edward, trekt maarten het nog steeds
alleen.

*

*

Norman op jacht; 14? of toch 19? of 65?

65+ Hill!!!

LABYRINT-PUZZEL
Wie lost nevenstaand labyrint op? Weet je do oplossing dan kun Jo
deze opsturen naar de sWETHs-redactie. Maak dan ook de volgende
zin af, met minstens één pagina sWETHs-tekst: ‘Vroeger lag ik ‘s
avonds in bed wel eens te denken: als 1k later groot ben, wil ik leren
zurven, want
Als prijs hebben wiJ te bieden:
* computer-programma
waarmee je IabyrintJes kunt
maken.
* publikatie van je verhaal in
dit blad.
* eeuwige room

(Nou, als do brievenbus nu nog niet uiipuilt, dan weet 1k het niet meer.)
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EEN NIEUWE RUBRIEK
The American Dream

Zoals sommigen van ons clubje zich wellicht nog herinneren zit deze
Zeeuw momenteel op zijn soms actieve, dan weer vreselijk lule gat in
de Ustated Nites van Amerika. Begin augustus teverde onze nationale
trots KLM mij af op Los Angeles international airport. Helaas had ons
alter TU Eindhoven mij niet de opdracht meegegeven om een uit
gebreide studie te maken naar het leven van de doorgewinterde Mike
Eskimo in Amerika.
In het kader van grensverleggende surfclub activiteiten heb 1k toch met
alle mogelijke middelen een uitgebreid onderzoek gestart naar het ons
wet bekende BayWatch gevoel. Eerste weekend: Huntington Beach.
Aan uitkijktorens geen gebrek. Welgevormcie C.J. bemanning van
dergelijke bouwsels bleek echter ver te zoeken. Van windsurfers geen
enkel spoor te bekennen, maar vanzelfsprekend typische Pacific Waves
en dus SURFIN’time. 1k natuurlijk zo’n boardje gehuurd. Na een lange
dag ploeteren, vallen en opstaan moest 1k toch tot de conclusie komen
dat Hanky Panky beach ondanks geringe branding meer voldoening
verschaft dan zo’n klere zinkertje van sleóht 2 meter Iengte.
Opnieuw een weekend, dit keer Santa Monica en Malibu beach.
Namen die klinken als een klok. Welnu, beste kijkbuiskinderen, veel
meer dan een grote hoop zand is het niet. Malibu beach heeft wet een
behoorlijke dichiheid aan Basic Instinct strandhuisjes echter zonder de
aangename aanwezigheid van welgevormde Sharon Stone look-alikes.
Weclerom geen enkel spoor van heerlijk wit carbon, mylar en overige
high-tech smulspul.
Het geluk lachte ml] echter toe. Op het stage-adres bleek een gebrek
kig sprekende (hoe maakt hi] zich dan duidelijk, body-language?, red.)
ltaliaan een sunset-slalom replica te bezitten naast een niet onaardige
collectie van Neil Prydjes. Het leek erop dat hij dé spots wet wist te
binden, dus razende reporter met Italiano boy op stap naar dit keer
Cambrillo Beach. lnderdaad, eindelijk een stek waar tenminste enig
surileven te bekennen viel.
Gedurende de dag nam het aantal freaks gestaag toe tot zo’n 30 a 40.
De gemiddelde Amerikaanse surfer voelt zich al gauw Radical Ronald,
als 1k het aantal helmen dat gedragen werd moet geloven. Cambrillo

beach heeft net als het Gardameer een thermisch windje, dat rond twee
uur ‘s middags zijn top bereikt. Kortom, geen echte Brouwersdam
Bedingungen, maar toch wet leuk geplaneerd af en toe. Bovendien
moet 1k niet lullen, want 30 ~ op 10 september.... waar vind je dat
tegenwoordig nog?
Het ziet er naar ult, dat San Fransisco hier het beloofde land is. San
Fransisco bay moet behoorlijk radicaal zijn, als ik insiders moet gelo
yen. Eén klein probleempje. Zonder plank geen surfen in Frisco, maar
misschien kan 1k onze ltaliaan nog eens zo gek krijgen dat 1k z’n
boardje mag lenen. Who knows? Anyway, (je gaat er wel gekke taal
van uitslaan zeg, van het buitentand, redaction) ik heb gehoord dat het
in kikkerland behoorlijk HOT surfweertje is. John z’n frietkotterras (ver
maard om z’n overheerlijke witlempies) zal dus wet weer regelmatig
bevolkt zijn met een groot aantal gekken ult Eindhoven (mind your
words, red.). Volgend jaar ben 1k er weer bij!
HANG LOOSE, Carlo de Smet.
(1k ga toch maar deze afstudeerhoogteraar overwegen, red.)
Voor degene die Carlo een kaartje wit sturen, het adres:
1290 Riviera Drive
Pasadena CA 91107 (bijna 90201)
USA
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ACTllVITEITEN AGENDA
17 okiober 1994

&LV.

18 oktober 1994

De vaste borrell op de

15 november 1994

Allweer borrellen in do Benedenbar

1 december 1994

Dood-streep

Ala het waait:

30

dinsdag

surfweekend (well even regeten)

Voor aanmelding, op- of aanmerkingen of morete onderstouning:
040-460578 (Paul)

VAN DE ACTICO

Ha die fooks, how’s life? De interimperiode overleefd?
Volgens mij zijn or toch enkele voibloed surfers omgekomen tijdens do
tentamens, want de animo voor hot intro-kamp en vooral de NSK was
zeer laag. Zoals zovaak bestond de harde kern uit een handjevol
bestuursleden met enkele leden die het nut en de lot van een gigan
tisch gaaf weekendje wet in zion. Een paar dagen surfen terwijl de
windmoteculen van het type acht (zie NSK-boekje) at heftig in resonan
tie zijn is mijns inziens de besto remedie tegen do natentamenstress
die zo’n periode van zwoegen en zweten, en in mijn geval lamlendig
wachten tot het gaat waaien, met zich mee brengt.
Zo, na dit stukje serieus geouwehoer met een boodschap (voor dege
nen die het nog niet door hebben:”ga gauw weer mee met Weth~)is bet
nu tijd geworden voor een stukje flashback op de afgelopen activiteiten.
Atlereerst natuurlijk het intro-kamp. 1k geloof dat hierover weinig nieuws
meer valt te vertellen, daar er minimaal een tweevoud verslagen van die
dagen te vinden moet zijn in deze Sweths. Nu is het natuurlijk wet zo
dat het eerste dat je leest in de Sweths het stukje van de actico is en
het dus makkelijk zou zijn geweest ats in dat lapje letters in een bepaal
de votgorde alte benodigde informatie zou zijn te vinden over alto

afgelopen activiteiten. Maar vanwege bet feit dat ik bet zo zielig vind dat
er anders een paar surfers met hart voor do vereniging een paar uur
achter een schermpje hebben gezeten in de hoop eon beetje aantrek
kelijk stukje to hebben geschreven en dat die er dan achter komen dat
de belangrijkste dingen toch at In het stukje van do actico staan. Nee,
ik laat ook nog wat to vertetten over aan mensen die zich geroepen
voelen iets via dit medium to swethsen. (1k kan flier maar beter van
mensen die zich geroepen? voelon spreken, dan van Wethers, daar
deze Sweths ook nog eon beetje tekst bevat dat niet van de hand van
een Wether is gekomen. Maar daar komen jutlie nog wet achter in jullie
zoektocht naar belangrijke informatie in deze Sweths).
1k was geloof ik begonnen met bet opsommen van de afgelopen
activiteiton en bob net besloten hier gewoon verder moe to gaan, daar
dit stukje alle structuur dreigt te vertiezen door alto omzwervingen die ik
tot nu toe heb gemaakt. Do volgende activiteit was dan ook eon acti
vitoit waar ook weinig structuur in to bekennon was. De bedooting was
eon gigantisch gave beginnorsdag to houden, maar uiteindetijk word
hot eon berogezotlige wachtenopwinddienietkwamefldaflmaargaaflWa
terskieenwaarnawepiZzagaaneten-dag. Voor do menson die gointeres
seerd zijn in alto details over doze dag; eon vorzoek tot eon tot in de
puntjes uitgewerkt vorstag moot in tweevoud worden opgestuurd naar:
Paul van dor Krogt, Tacitustaan 51, 5624 GR Eindhoven, Tel.: 040460578. Dit is tevons het adres en tetefoonnummor waar jutlie je
kunnen opgoven voor alto activiteiten de komende tijd. Maar waar
schijntijk kunnon juttie na do ALV ook naar Norman botlen, want na de
ALV is hij samen met mij hot acticoduo.
Cm do opsomming compleet to maken: We zijn eon koer tovergeefs
naar zeotand geredon (snoorke slap) on we hobbon eon to gok gaaf
Nedertands kampioonschap vtakwaterkanoenmetptankonzeit gohad
(00k snoerke slap). Hierovor staat naar alto waarschijnlijkheid ook eon
fantastisch verhaat in doze Swethst.
Rest mij nog eon paar toetson in zo’n votgorde in te typen, dat er eon
einde aan dit geouweserieuzogepraat komt. Dit moot toch enigszins
mogetijk zijn, hoewel bet indouwon van die viorkanto govalletjes op je
vierkantegevaltetjesbord wol eon boetjo vorslavond werkt. Toch ga ik flu
echt afkicken, door u allen te groeten en do hoop uit te spreken u allen
te kunnen BEgrooten op eon van de votgonde activiteiten/borrets.
Eon wetgemeend Hang Loose van jutlie atloreigen actico.
HAAAAAAAAAAANGGGG L0000000SE
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ZWARTE LUST
De volgende WETH-leden hebben (m~nstens) hun contributie van
dit jaar nog ni~ gedaan
*
Joris van do Meerakker
*
Jochem Peeters
*
Marcel van Ree
*
Geert van der Weide
Wanneer je je naam in bovenstaande lijst tegenkomt, moet je twee
dingen doen:
* Je je ogen ult je hoofd schamen.
* Direct het geld overmaken op:
giro 27.38.453
t.n.v. E.S.W.V. WETH
te Eindhoven
GRIJZE LUST
Vervolgens hebben we nog een Iijst met WETH-donateurs die hun
vrijwillige bijdrage nog niet hebben betaald, maar wel elke twee maan
den een sWETHs in de bus krijgen:
*
Frans Schermer
*
M. Baggen
*
Goes v. Schie
*
lmko Goudwaart
*
Rob Schulkens
*
Bas Leyen
*
Bas Timmer
*
Dirkjan Luykx
*
Rein do Vries
*
Wim van Rootselaar
*
Wim van Wijck
*
Cecile Schermer
Wij zouden het erg op prijs stellen als jullie zouden besluiten de donatie
toch nog over te maken. Net geld is namelijk erg belangrijk voor het
welzijn van WETH. Bij voorbaat dank.
Voor informatie kun je bellen naar de penningmeester:
Don Bakker
tel. 810538
(Voor al diegene die inmiddels al betaald hebben, en dus per abuis op
deze lijst vermeld staan, zal in het volgende nummer een rectificatie
gezet worden, zodat de eer gered kan worden)
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WET IN RENESSE? ZONNIG IS ANDERS
Mijn naam is Hans Visser en ik ben als introduce meegegaan naar
Renesse. Aangezien 1k in de eerste college weken toch alle tijd heb, wit
ik best iedereen die zo stom geweest is om niet mee te gaan, middels
dit stukje een impressie geven van die vijf dagen aan zee.
Na wat heen en weer gesleep rond de loods met bergen surfmateriaat
vertrokken we met 9 man richting Zeeland. Bij winkelcentrum Woensel
werden de primaire levensbehoeften niet vergeten. Wij zijn echter niet
de enige. De ingenieurs uit Wolfsburg hebben uit oogpunt van de
levensduur, of uit de wetenschap dat passagiers van een bus altijd
dorst hebben, dit wonderschone model met een zeer solide accessoire
uitgerust. Eon opener! En tja, die kan je niet onbenut laten. Al snel is
iedereen in een opper beste stemming. Zelfs enige file vorming wordt
laconiek opgevangen, je begint gewoon een ruilhandel met een wille
keurige automobilist. Alleen jammer dat het kaderschool meisje daar
andere gedachten over had. Zij wilde letterlijk verder. Enfin hot boven
genoemde leidt na enige tijd tot trek in warm vlees. De Mc drive
konden we dan ook niet links laten liggen. Bij ome Mc werd het nodige
genuttigd, dit tot grote ergernis van menig papa en mama, en uiteraard
de floor manager. Die jongen houdt kennelijk niet van bier. Door de
verleiding te weerstaan een duik in het ballenbad te nemen, hebben we
in ieder geval do kids ontzien. De reis ging voorspoedig, de chauffeur
stelt van alles in het werk om zijn schema aan te houden. Zo trekt hij
met het grootste gemak bij hot stoplicht een oude Taunus er uit, bij do
afslag Renesse probeert hij en passant de fiat cinquecento te restylen,
maar ja dit laten we dan toch maar liever over aan de italianen.
Op vrijdag had de windproduktie duidelijk wat aanloop moeilijkheden,
dan biedt wat waterrugby uitkomst. De overige dagen kreeg menig
surfer wat zijn hartje begeerd, en zelfs meer. Bij de één bezweek het
materiaal, bij anderen werd het gevecht met do elementen te zwaar. Dit
betekend per definitie lopen, of rustig in do duinen wachten op de rode
taxibus.
Een wisselende kookploeg wist ons elke avond een menu van constan

te hoge kwaliteit voor te schotelen. Na een verfrissende douche werden
meestal de beentjes gestrekt, hetgeen ons in hartje Renesse deed
belanden. Aldaar vraagt de surfer zich af welke mooie babe eind
augustus nog in Renesse verblijft? (Alleen zij die hot risico nemen om
overreden te worden door een Ioeiende rode vliegende trommet op vier
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wiolen?) Merkwaardig dus dat bepaalde avonden sommige lui net jets
later, ste) een kwartier, op hun matrasje lagen dan do rest Om dit
vooral niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, breng Jo natuurlijk
iedereen in do bungalow direct op do hoogte van je score, vergeet dan
vooral do spectaculaire eindsprint naar do taxi niet te vermelden.
Wollicht staan ergens anders in doze Sweths do finish tijden vermeld.
Hans Visser
P.S. Tot op het NSK, Veersemeer. (helaas Hans, deadline 1 oktober
betekent dat dan alto kopij binnen moot zijn bij de redactie, i3i~I dat dan
de redactie gedoodvonnisdUitVOerd wordt als de sWETHs eon week van
to voren niot in de bus zou liggen, red.)
(wet grappig, hat versohil tussen datering en poststempel)
Te koop:
Surfpak (LongJohn + jasje), maat: medium
md. schoenen.
z.g.a.fl
prijs f200, =
(Goedkoop he, géén geld, red.)
tel. 01815-51 82 (Roel)

KOPOEREN

9 CENT PER A4

F~LL COLOR ~ANAF 2 G~LDEN

Techn~sche Universiteit

t~j? Ehidhoven

Wat mee en wat aan info:
Eén rugzak, een vriendin; Mexico travel
survival kit (roisgids a f50,-).
Redactie van de SURF opgebeld voor info over reizen richting Baja
California en do mogelijkheden om aldaar windsurlmateriaal to huron.
Nop. Nada!
Nog wat “Reiseveranstaltern” in Duitsiand opgebeld. Eén adresje.
Info: toeristisch seizoen pas vanaf november. En toch ga ik nu.
+ kosten van vliegreizon naar Baja + hotel.
Hotels:
Finisterra (4*), Solmar (?* (voel)), ? (3*) en nog duurder dan
Finisterra
Op naar Finisterra dus.
Zoals 1k reeds vormelde in de vorige sWETHs:
BAJA CALIFORNIA
Vanuit Mexico-city richting Baja. Per bus tot Mazatl~n (Jo mag ook
gewoon cursief met <CTRL> F8,2,4 doen hoor Honk i.p.v. elke keer
een cursief lettertype to definiëren. Gelukkig kost het jou net zoveel tijd
om hot er in te zetten, als mij om hot or uit te halen (wet Iaatste keer),
red.) en vandaaruit met do boot. Mazatlán is ongelooflijk warm en de
stranden brengen slechts weinig verkoeling. Watersporters zijn hier niet
to bekennen evenals grote golven. Do Paciiische Oceaan is hier rustig.
Per boot dus richting La Paz, do hoofdstad van Baja California Sur.
Helaas goon vissen gezien, slochts één dolfijn dacht ik (in 18 uur).
In La Paz bij hot oficina touristica wat informatie verkrogen over het hoe
en wat. Kort rondgesnuffold in hot centrum en toen maar snel de bus
gepakt richting DE BESTEMMING: CABO SAN LUCAS.
Op do weg van Todos Santos naar Cabo San Lucas zouden zich twee
ideate surfstoks moeten bovinden. Niet to bekonnen.
Do bus reed La Paz uit, do muziek in de bus was hier veranderci in van
die typische kiop-pa-kiop woestijn, cactussen en achtor op do rug van
eon ezel muziek en eon Iandschap dat hier perfect bij aansloot dook
op.
Kortom: “the middle of nowhere”; eon geasfalteerde tweebaansweg
zorider veel moor dan dat en verder cactussen, wat overal en nergens
langs do weg lopond rundvee, ozels en goiten “and that’s all”. Devies:
geen pech krijgen hier.
Na een uurtje hadden we Todos Santos beroikt. Dit dorpje zag er vrij
klein uit en kort na deze stop doemde do Pacifische Oceaan op.
Verlaten. Op sommige plaatsen was zichtbaar hoe de golven op de
rotsen sloegen, op andere plaatsen verlaten heldere stranden met
-->

-->

-->
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rustig rollende golven. Na één tot anderhalf uur later doemde Cabo San
Lucas op.
Niets klein dorpje!! Een toeristische stad met nog volop in aanbouw
zijnde toeristische faciliteiten: hotels dus.
In het dorpje waren de straten onverhard, veel stof en een ongelooflijke
hitte (twee uur ‘s middags).
Op naar hotel FINISTERRA.
De haven was zo bereikt
maar cle schaal van het
kaartje in de reisgids
was toch een beetje te
optimistisch want het
vervolg was nog wel een
kilometer lopen in de
brandende zon. Aha! De
“entree” van het hotel.
20 meter steil omhoog
gelopen. Hee, een bus
je. Hee die kan ons
verder naar boven bren
gen (flinke klim (100
m)). En inderdaad gratis
service van het hotel;
een VW busje om gasten naar de entree te
vervoeren.
Mmm, dat zag er goed
uit. Una habitacion
doble, por favor. Bla,
bla. Dat is dan N$...,
(si, si muchos moneas, red.). Es tambien possible con vista a! mar’? Si,
pero es mas caro. Ah, Si. Buenol No es nm gun problema. (???, red.)
Beide kamers bekeken en dat was meteen een bekeken zaak. Uitzicht
op het zwembad, een schitterend verlaten strand, de Pacifische Oce
aan en de zuidelijkste punt van Baja California en dat alles binnen 100
meter afstand.
Vervolgens op zoek naar de mogelijkfleid om windsur~ equipment te
huren. Bij het hotel? Nee. Ja, daar en daar. Op “hacienda beach” wat
oude deuren en verder niets! Nop. Elders “in town”? Nop. Eén zaak
met suriboards (golfsurfen). Toch nag maar eens informeren bij de
diverse info’s bij de receptie van het hotel.
Wat wilt U doen? Dit, dat, bla, bla..??
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Nee. 1k wil windsurfen. Waar kan ik eventueel spullen huren?
Mmm?! Dat was wel een moeilijke vraag.
Na 5 minuten, een paar telefoontjes en wat aan anderen gevraagd
hebbend: Costa Azul.
Oh! En waar is dat? Richting San Jose del Cabo.
Even een plannetje bedenken. Enkele dagen later, inmiddels uitgez
wommen in het zwembad van het hotel met Palapa bar, bedacht na
even wat de zee ingelopen/gezwommen te zijn dat de zee voor het
hotel en vooral de golven daar toch wel erg krachtig waren.
So
wieso elders windsurfen.
Autohuren. Een gave ‘1W kever cabrio op de kop getikt (figuurlijk, red.)
en op richting windsurf eq. surfsteks en eventueel materiaalverhuur.
Surfzaken KILLER HOOK en Costa Azul: alleen surfspullen. Voor
windsurfen moest ik naar Los Barriles of naar La Paz. Dus richting La
Paz via de andere kant van het schiereiland Baja California.
Weer eens iets verder dan gedacht. Na veel zoeken is dit het resultaat:
In BUENA VISTA bevinden zich aan de noordzijde langs de kust van
Mar de Cortez Los Barn/es) drie hotels, waarvan er één herkenbaar was
als plaats waar zich wel eens windsurfers op moesten houden daar
zich één North Sails en één F2 sticker a 50 cm diameter op een
garage/kelder of wat dan ook voor een deur van het hotel bevonden.
Duidelijk zichtbaar vanaf de ingang (?) waar wij ons bevonden. Er was
ook windsurfmateriaal aanwezig, te weten: nieuw en vrij nieuw werd mu
medegedeeld. Windsurfers vanaf november. Niemand aanwezig, we
moesten nag maar later op de dag komen of bellen. Hotel “Casa
Miramar”. Diverse malen geprobeerd te bellen. Geen gehoor. Wel
vreemd hoor! Ook onvriendelijke hondjes bij de poort/entree van het
hotel.
Nog twee andere hotels waarvan bij de eerste bij de receptie geen
hond te bekennen. Nee we moesten maar iets verderop vragen.
Hiernaast. Het huis van de eigenaar dus! Kast van een huis (Niet te
vertrouwen dus.), bediendes, twee vervaarlijk uitziende personen
kwamen net naar het gesloten hek omdat iemand anders (een bekende
van de eigenaar?) iets wilde weten/doorgeven. Ja. In november kwam
er (altijd?) iemand met een container vol met windsurfmateriaal en dan
was het mogelijk om materiaal te huren. Voordeel van dii hotel was een
Iandingsbaan voor privé vliegtuigjes voor de deur!
Laatste hotel. “Hotel Playa Del SoP’. Goede info en aardige mensen,
redelijke prijzen. Windsurfen wordt genoemd in de folder + twee foto’s
van goed materiaal en windsurfers. Helaas. Windsurfen pas vanaf
november mogelijk aldaar (in de winter tot maart).
De volgende dag maar vanuit Cabo San Lucas richting San Jose del
-->

Cabo geredon en bij Killer Hook ~ee surfboards en een parasol
gehuurd + van locals wat info over hoe en wat en natuurlijk waàr te
surfen. —> AcapulquitO. 500 meter vanaf surfshop Kille.rHook. Op dat
moment waren do conditios daar beter dan bij Los~cerritOS of Pes
caderos.
De dag daarop richting Los Cerritos gereden en~~ gesurfd (gepro
beard). Hat begon inmiddels eon beetje te Iukket~1,ervolgeflS nog eon
dag by Acapulquito gesurfd y es todo para hoy, er~e~te vacacioneS.
Hoe Los Cerntos to bereiken vanaf Todos Santos bi~ kilometerpaal 64
(highway 19) rechtsaf Zandweggetje volgen (circa é&i kilometer) “and
there it is, incredibly beautiful’, poro en este dias no flay nignun per
sonas que practicar el surf de vela (windsurfing), solorflerite sujfiar
Vanaf Cabo San Lucas circa eon kilometer voorbmj kiIom~terpaat 65~
linksaf.
Nog wat dagen in Cabo San Lucas gebleven, wet rond~êscheurd met
“wave-runners”, gesnorkeld bij “Lovers Beach”, zeoleeuwèfl, bruine
pelikanen, grote krabben (niet nude zwemmen dus (kniø):;:.red.) en
visjes (o.a. met een “glass-bottom-boat”) bekeken.
Cabo San Lucas is ideaal om to sportvisson: iedereori vari~t “marlins”
(3 a 4 m) enz.
Windseizoen: vanaf november (do winter) tot maart.
Leuk detail: in die tijd (december, januari en februari) zijner vanuit de
hotelkamers (en eI nueva parte) en “the whale-whatchorS bar” in hotel
FINISTERRA ballenas to zien (circa drie per dag).
Door de wind is hot wear dan ook wat aangonamor (zeker voor do
gemiddelde Nederlander die niet teveol zon kan hebbon). N.B. In do
Tropico de Cancer verbrand je namelijk ook onder do parasol op hot
strand.
In september is het 30 tot 40 °C en ‘s nachts ook nog heerlijk warm.
Do zee is ook Iekker warm. “Airconditioning is a vital item in your hotel
room for some relief of the heat every now and then”.
Terug richting La Paz. Locaal nog eeris de mogolijkheden gecheckt om
windsurfspullen te huren. --> Nop. Geen windsurfzaak te vinden.
Vamos en barco a Mazat!dn y despues en autobus a Mexico D.F.. Pero
Mexico as muy sucio y no esta bueno por el salud y por este razon
fuiron a Cuarnavaca. Despues a Puebla y despues elultima viaje a!
Aeropuerto Internacional Benito Judrez y con KLM a Holanda.
Probablemente hasta el proximo ano Mexico y hasta luego,

TYFUS TERING WAT EEN WIND

-~

~-

Enrique Gaxiola

--

:-

Eindelijk is hot zàv~~ n~et nogzweet in do handen van de interim
wekon worden de surfspulletjes ingepakt Op harde toori was van
tevoren benadrukt dat er om 1600 uur vertrokken zo~_wgden met of
zonder deelnemers, we Iconden namelijk niot te Iaa ~~véron op do
camping in renesse (yreemdi) Or~4~ stemming ~rih~te brengen, voor
de windhongerige ~irfertjes, )w ~ø1~ie goj ~ti~egrens nog gauw
wat bier en ch~pa in~esIa~en~, t~e-cf ~v9orn~r$efIJk omdat do bus er
nog zo schoontiit ~ag “~
‘\7
Zo zo eindolijk ware
‘b~
~i~Ø~t*Ioofde surfland Na ons
bozoek aan do welbek~,q
ura~(4~éf de grote M is hot nut van
do drive in duidelijk g~wãrct~n daa’k~]o tijdens hot nuttigon van do
junkfood tenminsto g~1ieter1 ~ biertjo I Ook aan do chauffeur
ward gedacht, weiiswaar door e~n~wat oudere dame Maar ja, je rijdt on
je wilt ook wat zelfs eon apØef~

i..

~

Renesse9, Camping~ ~at zal dat nu weer zijn2 Do twijfols werden
bevostigd toen w~ hat gezicht zagen van do familiecamping eigonaar
Flappie, w~1ke oveftuigt was dat Vincent met een paar vrienden eon
we~~~ti gaan surfen Natuurlijk liet Arthur gelijk zijn suporioure
njá~l~1er~en werd daarmoe al snel dikko vrienden met do rest van do
.>

-CErt~tfl~
~

~

c~, 7

~~y~tJstéf~ngi do oerste dag geen wind dan maar weer alle hoop
ve~en op de kleine tienertrollen De eersto finishtijd ward dan ook
\rastgestold op 15 mm door Norman Goon slecht resultaat gezion het
~ feit dat do rest al vroeg ging slapen omdat het zaterdag zou gaan
poeieren.
En poeleren deed hot, Hanky Panky beach werd snel opgezocht en
nadat Maarlen zijn zoilkeuze had gemaakt kon het feast boginnen. Met
een redolijko 6 beaufort kon gomakkolijk do zandbank voor de kust
bereikt worden. Ondanks hot feit dat do zandbank toch enkele kilome
ters van hot strand af lag warden sommigo heldon overmoedig. Zij
dachten stroming, togenwind on tyfuskleino zoiltjes te kunrientrotseren.
Jo raadt het al, do alom gerespecteerde taxibus moest er weeraan to
pas komen. S’avonds word Don Juan op hardhandigewijze van kleine
verovering afgeholpon. Logisch, do andere “ridders” konden zióh een
botere notoring niet veroorloven. Tot groot ongenoegén vane Don Juan,
zoals je begrijpt, en de familiecamping die hoorlijk mee konden genie
ten van hot reIaas~
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OVER BIKKELS, DOBBEREN EN ACHTERUtT VAREN
Tyfus tering nog meer wind! Zelfs Maarten besloot een ktelner zeiltje op

te tuigen. Met een 7 beaufort werci de zandbank en de branding
daarachter weer getrotseerd. Er werden zelfs cheese-rolls ingezet en
spectaculaire crashes voltrokken zich voor de voltallige Weth-fanclub
op het strand. Ook op deze dag waren er weer mensen die nog over
moediger waren dan de dag ervoor en je raadt het al weer: de surfeend
ging ze ophalen.
ledereen was s’avonds dan ook definitief gesloopt door do T.T. harde
wind zodat er geen finish tijden geklokt zijn. Ook voor Arthur was het
allemaal een beetje te veel geworden, at die dagen uitkijken dat at die
boeren niet at je zeilen zomaar in do trailer teggen; de hete dag foto’s
maken, het viel allemaa! niet mee. hij besloot daarom maar om, welis
waar onbewust, zich achterover vanaf zijn kratje op zijn bed te laten
vallen. Wet knap dat hij zich in zijn staap heeft weten uit te kteden.
Do Iaatste dag was atweer aangebroken, geen storm moor. Hoogstens
een kteine vijf beaufort waar wet degelijk, met een andere maat dan
Maarten, toch nog even te planeren was. John wist dat het voor ons de
taatste dag was en bereidde de WILLEMPIES op een extra lekkore
manier (die wet erg lang duurde). Al genietend van mijn willempie
dacht ik toen maar één ding
TYFUS TERING, maar de laatste dag niet.

Martin.
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eon relaas zonder begin en zonder eind
Ergens op een zaterdagmiddag, aan do rand van een spiegelglad

wateroppervlak, wordt een aantat botorhammen met do door het lokale
verscentrum gesponsorde eco-pindakaas verorberd. lets verderop staat,
hoe triest het ook moge klinken, een surftrailer met een biervlag sierlijk
gekruld rond een constant curved 060 mast. Edoch geen windmole
cuul die op het idee
komt om te gaan vibre

ron opdat diezelfde vlag
een strak vierkant vormt,

mode door de gewel
dige en speciaal op het
biermerk afgestelde
flexdynamiek van die

mast. En bikkels waren
hot, zij die niet meer te
stoppen waren na de
eco-pindakaas. Planken
werden gegooid, ges
toopt en gewonnen. En

23,24&25
SEPTEMBER
NSK
WINDSURFEN ‘94
VEERSE MEER

voor dit altos werd eerst
ter plekke eon ad hoc
theorie geformuleerd,
over do ballistiek van
een deur in samenspel
met do ideate aërodyna
mische eigenschappen,
lanceeropties on wrij
vingscoefficienten, over
do meest optimate han
tering van de principes van do destructieloer en over selectief juroren.
En op hot water? Dobboron... dat staat als eon mast bovon water.
Ergens op eon zondagavond, in do buurt van een ltaliaan, zat diezelfde
trailer gesignaleerd worden. Onbeperkt pizza en ice-tea zat do reden
wordon waarom do trailer juist daar op do stoop staat. Do stemming zat
or good inzitten bij do WETH-detegatie, ondanks do pizza met kaas, do
getevorde prestatios op do plank, do gebroken put, ‘t lelijke T-shirt, do
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verloren bierestafette, ‘t gebrek aan nachtelijke surfuurtjes en gebroken
masten, ondanks de overbodigheid van de bus en de algehele vibratie
stoornis van de windmoleculen.
Ergens op een vrijdagavond, in de buurt van een heel duur restaurant,
is dit allemaal begonnen. In al onzer optimisme over niet-voorspelde
wind is de trailer achter de roodogende brandweerbus gekoppeld,
gevuld met een veelheid aan planken, zeilen, masten, gieken en
toebehoor. En door ervaring wijs ge
worden werden eveneens de nodige
alcoholische vloeistoffen en chips de
bus ingesmokkeld. Maar laten we
vooral niet de prachtige set ingeladen
tuinstoelen vergeten (te koop bij de
IKEA naast de afdeling “fake paintings
for fifty guilders”). Onder het beheers
te coureurschap van de chauf bereik
ten wij na enkele stops het Veerse
Meer. Opnieuw stond de bungalowtent binnen een recordtempo over de grondzeilen (met de nadrUk oP
zeilen). Tijd voor feest.
Ergens op een zaterdagochtend, terwijl de eerste zonnestralen de
bungalowtent doen opwarmen, wordt door de uitgeslapen bewoners
met smart gewacht op de uitblijvende wekservice van toeters en bellen.
Ergens op een zondagochtend, terwijl de eerste zonnestralen de
bungalowtent doen opwarmen, zal door de uitgeslapen bewoners met
smart gewacht worden op de uitblijvende wekservice door tellers en
belle.
Na het optrekken van de mist zullen op die zondag opnieuw heats
gevaren worden, helaas onder dezelfde omstandigheden als op zater
dag.
Met het prilste zuchtje ochtendwind ging die zaterdagochtend de eerste
heat van start. De 20 mistral one designs in combinatie met de 7.4 (m2)
zeilen (nieuw merk m2?, red.) waren uit de containers gehaald en
zoefden na het startsignaal feestelijk over het water. Pompend was de
uitgelegde vierhoeks-baan ook daadwerkelijk te varen. De in totaal
ongeveer 95 deelnemende siudenten toonden zich erg creatief wat
betreft de course strategie. Zo werd het achteruitvaren niet geschuwd,
werden er complete zeil 360-ers gedraaid op zoek naar dat ene zuchtje

wind, werd door een enkeling het zeil met de top in de masttrack
gevaren, werden boelen niet gerond, en nam het peddelen in popula
riteit toe.
Ergens op een zaterdagavond, terwijl sjonnie z’n elementen drive-inn
met vele lampies an’t opbouwen is, staat buiten ‘t vlees op de BBQ te
verkolen. Na al die kippen te hebben binnengewerkt zal met de bikkel
trophy wedstrijd aangevangen worden (enne vergeet die strapper nou
maar). Ergens op diezelfde avond vergeet men de weinige wind en
staat de surfende studentiko al gauw op sjonnies hele foute muziek te
swingen.
Ergens op een zaterdagmiddag, aan de rand van een spiegelglad
wateroppervlak, staat een jongen met een pakketje boterhammen in
zijn hand. Een jongen die had willen presteren op het Nederlandse
Studenten Kampioenschappen Windsurfen.
Edgar Snelders
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LEDENLIJST
Donlzettflaan 41a
5653 BA
Boordseweg 65
5671 AR
Neherlaan 7
5631 NH
Helveid 6
5464 VT
Karthulzerstraat 34
5643 RX
Lorentzstraat 48
5707 EW
Frankrljkstraat 80
5622 AH
Schutsboom 17
5801 DW
Doomboomstraat 22
5081 GP
Mr. Spoermekertaan 5 5237 JX
Bothel 30
5508 CD
Kruisstraat 171v
5612 CH
3 Audley Firs; Surry Kfl2 5NW
England
Hortensiastraat 13
1338 ZP
Arjan
de Gast
Johannesburgstraat 11 5642 EK
Henk
Gaxioia
Nijhofflaan 4
5624 JK
Marcel
van GUs
5151 BA
Bosscheweg 35
Vincent
de Gouw
5642 LR
Trooststraat 11
Dennis
de Graat
Neherkade 69s
2521 WB
Rob
deGroot
Runstraat 28
5622 AZ
Jasper
Hijink
Vaarweg 41
3233 SJ
Rod
Hoff
Woenselsestraat 327
5623 ED
Michiel
Jaarsveid
Frans
Kennls
Landrop 7a
5528 NA
Pres. J. Leisstraat 17 3151 SG
Ad
van Kessel
Hortensiastraat 13
1338 ZP
Silvia
deKloe
5655 CD
Coen
Konings
Allersma 147
5624 GR
Tacituslaan 51
Paul
van der Krogt
Dljkstraat 39
5712 AN
Stan
Kuunders
Lange nleuwstraat 48f 3512 PK
Bas
Leyen
Dlrkjan
LuyIoc
Westersingel 51
3014 GV
Maarten Luykx
Hertstraat 74
6531 KS
Boudodjn Manders
St. Philomenastraat 13 5622 CG
Joris
van de Meerakker Gabriel Metsulaan 50 5611 SR
Sander
Mdenaar
Parallelweg 44
5664 AE
Marc
Nederkoorn
Gen. Knooplaan 7
5623 MT
Jeroen Bosch!aan 231 5642 AS
Auke
Osinga
Jochem Peeters
Prlnsenhof 3
5616 AH
Gerstlaan 12
5632 KP
Marcel
van Ree
Wim
van Rootselaar
Pieter Breughellaan 38 3723 PB
Cecte
Schermer
Welde 49
5163 HT
Frans
Schermer
Obrechtstraat 273
2517 TX
Relnoutlaan 278
Cees
van Schie
5665 AG
Frans
Schoren
Relgerskamp 441
3607 JA
Rob
Schulkens
Koninglnnestraat 62
4818 HD
Carlo
de Smet
A v Nassaustraat 27
5616 BC
Edgar
Snelders
Woenselsestraat 327
5623 ED
Maarten van der Steen
Sibelluslaan 19
5654 CZ
Montgomer~laan 601
5617 BN
StUn
Sweere
Baa
Timmer
Welde 49
5163 HT
Norman Vertioeven
Pomperschans 74
5595 AW
Marc
Vos
Jan Steenlaan 15
5591 AH
Geert
van der Welde
De Pellenwever 31
5283 XJ
Jacco
Wlersrna
Ged. Kattendlep 60
9711 PP
Michiel
van Wijck
Bijsteren 26
5235 DL
Martin
van Wijk
Wattstraat 58
5621 AK
Bart
WUnands
Oortlaan 170
5505 RH
Martljn
Wubbolts
lnsulindeiaan 105a
5641 AD
Carin
Zuldema
Strljpsestraat 132c
5616 GT
Rod
Marcel
Don
MartlJn
Hany
Arthur
Sven
Antoine
Marc
Jeroen
Maurice
Edward
Robert

Backbler
Baggen
Bakker
van Beurden
Bongaerts
van den Boom
Bordes
van Bree
van de Broek
Cats
Claessens
Dams
van Deursen

Elndhoven
Nuenen
Elndhoven
Veghel
Elndhoven
Helmond
Elndhoven
Verway
HUvarenbeek
Den Bosch
Veidhoven
Elndhoven

519113
832087
810538
04130-65712
123898
04920-34916
452820
04780-10109
04255-1521
073420643
413341
464816
44932248551

Walton on Thames
036-5372431
Almere
812263
Eindhoven
436494
Eindhoven
04163-76188
Drunen
81 2281
Eindhoven
070-3901588
Den Haag
446827
Eindhoven
01815-5182
Oostvoome
437392
Elndhoven
04977-83419
Hoogeloon
Hoek v. Holland 01747-5391
036-5372431
Almere
520671
Eindhoven
460578
Elndhoven
Asten
04936-93181
030-319887
Utrecht
010-4364900
Rotterdam
080-556323
Nljmegen
442173
Eindhoven
Eindhoven
04192-16846
Geidrop
869894
455768
Elndhoven
Elndhoven
817613
Elndhoven
451869
Elndheren
412428
BUthoven
??????
Dongen
01623-21127
DenHaag
070-3656522
Geidrop
867586
Maarsen
03465-52773
Breda
076-218301
Elndhoven
510935
Endhoven
437392
Eindhoven
525818
Elndhoven
460810
Dongen
01623-21127
04906-2101
Leende
Heeze
04907-61837
04116-78684
Boxtel
Gronlngen
050-183815
Den Bosch
073-428361
Eindhoven
461061
Veldhoven
545512
Elndhoven
817359
Elndhoven
529149

Ja, als je het dan toch over gesweths hebt. Als redactie heb je het
tegenwoordig ook niet zo makkelijk meer. Vroeger, ja vroeger. Vroeger
was alles heeeel anders, toen rederi do auto’s nog niet zo snel, vlieg
velden waren nog gewoon graslanderijen zonder koeien, maar dat
herinneren jullie Jo natuurlijk 00k wel. Maar 00k was er toen nog iets
anders. Namelijk: kopij kwam nooit op tijd birinen, en bestond bij veel
geluk ult eon A4-tje volgekrabbeld met onleesbaar geschreven tekst,
wat na zorgvuldig onderzoek hot WvdV zou kunnen zijn. Maar je wist
het noolt zeker.
Nee, neem clan de huidige tijden. Ruim voor do dead-line komen
mensen enthousiast naar de redactionele woning gehiked (en dat zelfs
na do uitvinding en brede toepassing van het automobiel. Wist je dat er
in Nederland er al zo’n zes miljoen van rondrijden (Dat betekent dat als
ik een studentenbrik aanschaf 1k ongeveer één-zes-miljoenste 1 ,7*10
= 0.00017 N5 = 0 bijdraag aan do totale milieu-vervuiling van Neder
land? Zie je wel dat het best verantwoord is om een auto te rijden).
Veel he!) om stukjes in te leveren voor allerlel rubrieken, of wordt er per
luchtpost een heeeeele stapel papier uit LA. afgeleverd om hot homefront op do hoogte to houden. Zelfs worden er zwarte faxen doorges
tuurd om duidelijk te maken dat do namen op de pagina die daarna
werd verstuurd (maar helaas noolt is aangekomen) tot een zwarte lijst
behoren. Jo begrijpt het a!: hot ambt van redactioneel medewerker Is er
met do jaren niet makkelijker op geworden. Maar je zult mu niet horen
kiagen hoor. Nee hoor, mij niet.
Slecht één heeeel klein opmerkinkje zou 1k toch als eon ietepietepeu
terige kanttekening willen plaatsen. Zou er misschien eon lid, oud-lid of
gewoon eon verre kennis het op zich durveri nemen om eon stukje
tekst te verzinnen, dat aan do maatstaven van Bla bla bla voldoet? En
zou diegene dat dan 00k nog in durven sturen, hot risico lopend dat do
hoon van de gehele club over hem (of natuurlijk haar) losbarst? Laat
diegene dan kennis riemen van do reguliere wegen die naar de redac
tie leiden (of Iijden), vast we! ergens in cit blaadje vermeld.

