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SWETI-IS
Verenigingsorgaan van de
Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging WETH
Februari 1995

INHOUD

Fluisters, roddels en al wat niet meer zij
van Uw correspondent ter plaatse
30 December 1994
Commentaar van K.... te 0 te Zeeland op het bezoek van de twee
koningen:

Van der Krof(g?)t
wat hg je nou te mauwent
Hej je verkering met een ouw-dorpse of zo?
Goedemiddag jongens, juhlie zijn net terug uit Dusseldorf. Wat vonden
julhie van de grootste watersport tentoonstelhing ter wereld?:

Wah een wieven op die boot zech, da is ech te viel vur een
Eindhoovse student Van die speciaale duitse z(jn da, die hebbe je
thuus nie hoor!
NOODOPROEP: Wie kent iemand die custom gieken fabriceert? Er is
namehijk een clublid die erg veel problemen heeft met de shappe
produktiegiekjes van tegenwoordig. Elk gerespecteerd merk bezwijkt
onder het surfgeweld van het clubhid. Help ahsjebhieft dit arme clublid.
Als beloning krijgt men een bouwpakket van een multi-merk giek, die
bestaat uit de beste onderdelen van te verkrijgen gieken.
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WOORD VAN DE VOORZITTER

Dear surfers,

DAG ADRENALINEJUNKS EN ANDER GESPUIS

Ondanks dat we nog in swethsjaar 12 zitten, verklaar 1k hierbij namens
de redactie het nieuwe surfseizoen voor geopendl We hebben weer
een overweldigend aantal stukken binnen, dus je raadt het al. Ja!, de
sweths is deze keer echt dik. 00k verslag uit het buitenland ontbreekt
weer niet. Dit keer de hot-spots in Zuid-Engeland en in de scan and
publishrubriek: de vakantiegroeten van de familie Weth.

1k zit hier achter mijn computertje weer wat mededelingen in te typen
om zo jullie op de hoogte te houden van alles wat er met, om en rond
ons geliefde surfclubje aan de gang is.
Ten eerste wil 1k jullie vertellen dat wij een klein half jaar geleden, zo
rond de afgelopen ALV, twaalf-en-een-half jaar bezig waren te bestaan.
Hier kwamen wij (bestuur, i.s.m. Dhr. v.d. Bosch) een kleine maand
geleden achter en enige excuses voor het ontbreken van een klein
feestje lijken mu wel gepast. Denk nu niet dat wij het hierbij laten; jullie
zijn van harte uitgenodigd op de volgende borrel om met ons alien een
glas te heffen op het heuglijke felt dat wij dan zo’n twaalf jaar en elf
maanden bestaan.
Natuurlijk hebben wij naast borrelen en uitgaan in de K...K (K....L??)
aliemaal ook weer berezin om te gaan SURFEN! Zoals in ieder seizoen
is er aan het begin een grote opkOmst, maar zodra de najaars-stormen
de kop op steken of de temperatuur onder de 15 graden Celsius begint
te komen krijgen we met moeite een auto vol. Met surfers dan; een
auto volladen met surfstuff is niet zo’n probieem. Zo na de NSK
houden de niet adrenalinejunks (het andere gespuis dus) het voor
gezien. Terwijl juist in die periode het echte surfen begint. Pas dan
komen de bruine zeeberen weer naar de kust (he Henk) en pas dan
komt Claudia Schiffer kijken naar de echte bikkels (he Edward) en ook
komen pas dan leuke vrouwen van ..censuur.. naar de K....L (he Don).
1k verzoek u alien om dit seizoen niet alleen in de lente, maar 00k in
de herfst het werkelijke orgastische surfgenoegen met elkaar te delen.
Tegen die tijd zijn trouwens ook alle buitenlandse stage- en andere
avonturen van al onze bikkels weer achter de rug en kunnen zij iou
weer laten zien hoe het moet.
Gelukkig zijn we nog wel allemaai zwaar geinteresseerd in de
ontwikkelingen op surfgebied, want morgen gaan we met 12 man naar
Das Boot in Dusseldorf en hopelijk maken we eikaar daar weer warm
voor het seizoen 1995.

Ook de redactie gaat met de tijd mee, vanaf flu is het mogelijk om
stukjes via het internet naar de redactie te sturen. Ret e-mail
redactieadres is: j.hijink@stud@tue@nl. Misschien is het mogelijk om
te surfen op de digitale zee. Je kunt dan je favoriete surfspot uitkiezen,
dat scheelt heel wat vliegtickets. Lekker luieren op het bitstrand,
springen over de bytegolven, massa’s sega-babes naar keuze.
Deadline voor de volgende sweths: 1 APRIL (dit is geen grapje!)

Theater Uoetbal
~ Suiingen Speclalebleren
Films
Cuents Jazzeafe
Bands

Hoifle’s

Morgen:
4 Het

Studentencafé
$~
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Vandaag is dus morgen en gisteren ben 1k lets te optimistisch geweest,
want we zijn rnaar (?) met z’n elven gegaan. Nu maar hopen dat niet
die twaalfde persoon het stukje in de Sweths gaat schrijven.
Als voorzitter ben 1k de persoon om jullie mede te delen dat er door de
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surfolub twee THE GUN 4.0 PURE WAVE ‘94-zeilen zijn aangeschaft.
Dit naar aanleiding van het saldo op de bankrekening (we zijn geen
spaarvereniging) en vooral n.a.v de herhaalde vraag naar kleine
zeiltjes op de ALV.
Over ALV’s gesproken, het is de bedoeling dat er ook na de volgende
ALV weer een goed, creatief en gezellig bestuur komt. Enkele huidige
bestuursleden zullen misschieri stoppen, dus als ii] graag wil
besturen
Juist ja, bel eOn van de huidige bestuursleden op en doe
mee met de volgende BV. Misschien moeten er deze keer wel
verkiezingscampagnes worden gehouden.
Nu moet ik even goed gaan nadenken of 1k nog mededelingen
vergeten ben
Behalve GELUKKIG NIEUWJAAR niet geloof 1k
H.L. Paul.

Hogeschool
boekhandels
Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Facultelt Techniek en
facultelt Economie
Racheismolen I
Eindhoven
Telefoon (040) 60 53 26
Openingstijden:
maandag tim vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur
-

-
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Faculteit Zorg
Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 60 59 06
Openingstijden:
maandag tim vrijdag
van 09.30 tot 13.30 uur
-
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WOORD VAN DE VOORZATTER

Nogmaals over womo’s en dromo’s maar dit
rnaal met een Heirnonds accent
Na het lezen van het artikel ov& womo’s en dromo’s in de vorige
sWETHs, waarin werd verhaald over het superieure gevoel dat elke
oosterbuur die kapitaalkrachtig genoeg is om een womo te huren moet
hebben bij bet toepassen van de auslanderzuhause-freundlichkeittheo
ne op de Brouwersdam, en waanin eenieder die deze breed toegepaste
doch enigszins asociale houding wil afstraften door nog decadenter ten
tonele te verschijnen wordt opgeroepen een ontwerpje van een dromo
die dit mogelijk maakt in,de W~TH.i~Is te deponeren, benik weken
lang in een diep, uitenst vermoeiend gepeins gezonken, daanin niet
bijgestaan door watKaffee von die Frau des Hauses, zoals dat volgens
het artikel ten oosten van ons land gebeurt, maar door sehr viele Fla
schen Spa Rot mit echte Pfiefschaum-Reiswaffeln.
De conclusie die ik ult het gepeins heb kunnen trekken is dat niet al
leen studeren,,stukjes schrijven en,aIle andere bezigheden vermoeiend
zijn, ook.nadenken is dat tot op zeerzekeregrote hoogte. Daarnaast
heb 1k natuurlijk 00k kunnen komen tot een synthese met betrekking tot
bet beschouwde probleem.
Volgens mij hebben die Qstnachbamevonunseresland niet in de gaten
dat ze zichzelf voor de gek houden door te pretenderen superieur to
zijn door tentoonspreiding van bet auslanderzuhause-treundlichkeitpnin
cipe. Hiervoor zijn diverse redenen aan te geven. Ten eerste is het
natuurlijk zO dat bij lineaire toename van de auslanderzuhause-freund
lichkeit de inlanderzuhause-unfreundlichkeit exponentieel groeit (met
een positief grondtal uiteraard) zodat het auslanderzuhause-willkom
mengefUhl sterk achteruit gaat; dit kan zelfs zulke sterke vormen aan
nernen dat het gaat leiden tot zelfvernietiging van het verschijnsel eben
surfen in Holland bij de minder dikhuidige auslanderzuhau
se-freundlichkeitsbenutzèr. Ten tweede ben je door met je womo een
auslanderzuhause-freundlichkeitgefUhl te pretenderen niet selbstireund
lich, eigenlijk zit eigenlijk alles je tegen als je met zo’n ding op pad
bent. Je bent veel langer unterwegs umdafi so em scheij3ding brettga~
nur 100 rijdt, als je er dan bent moet je halsbrekende toeren uithalen
omdat je je materiaal zonder em Kratzchen van bet dak moet neenla
ten, zodat de surftag al half urn 1st und die Hollãnder schon Stunden
lang viel spass haben. Als je ‘s avonds na twee minuten to hebben
kunnen genieten van je gemietete Duschraum waarin je je nauwelijks
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kunt bewegen en waar je met moeite dde druppels lauw water uit de
douche perst, omdat de Wohnwagenvermietersinformationsagent ver
geten was te melden dat je thuis de watertank nog moot vullen, zodat
je aileen met 50 liter vuil water van de vorige huurder rondrijdt, gezellig
met je Frau van het verdiende kopje echte Jacobs-koffie uit de vuilwa
tertank zit to genieteri, of als Jo met diezelfde Frau net unter den Woll
gekrauft bin, kiopt er geheid een Zeeuwse diender op (of misschien
wel door) je deur om te melden dat je hundert Marke bezahien mu~ für
ungeurlaubt Ubernachten auf die Brouwersdamm und gleich abreisen
soil.
Great fun, zo’n womo I
Daarom zal mijn dromo nooit zo’n womo zijn. Mijn dromo is voorlopig
een Kromo. Nu zal zeifs de meest doorgebakken Helmonder zich af
vragen: what the hell is ‘no Kromo ?
1k zal de gedachtengang achter de Kromo, die overigens multi-functio
neel is, verduidelijken aan de hand van een waar gebeurd verhaal.
Eindhoven, vrijdagavond 19:00 uur. Enkele enthousiastelingen verza
melon zich, en pakken onder luid geouwehoer al hun spullen in en op
een glimmend stuk materieel dat zich gehaakt achter eon raadselach
tig rood torpedovormig object met gob streep gemakkelijk laat verlei
den tot het halen van hoogst illegale sneiheden, onder achtkoppige
consumptie van inländerfreundlichmachend gerstena~, waarbij de rustig
doch kreunend voorttuffende womohuurders voornamelijk de achter
kant te zien krijgen. Ter bestemming aangekomen wordt de raadsel
achtige Kromo-combinatie tot stilstand gebracht waarbij nog even de
plaatselijke horeca belaagd wordt. Op do weg van de betreffende
gelegenheid naar pension “de zolder van de schuur’ worden de reis
lustigen vriendelijk begroet door do dienstdoende agent, die goedge
humeurd is, doordat hij zojuist weer eens tien van die verrekte womo’s
heeft verjaagd en zodoende “duzend gobdenn” op zak heeft. Na eon
heerlijk ontspannen nachtrust op bedden waar je niet vanaf valt als je
je een beetje draait zoeken do reislustigen uitgerust de zee op om, na
een vriendelijk gutentag tegen de zichzelf vervloekende wal-onder-de
ogige auslanderzuhause-freundlichkeitsucher snel het water op te
gaan, een dag veel plezier te hebben en aan hot einde van do dag
lekker 20 minuten onder een hete straal schoon water te gaan staan
ter ontspanning van hit en loden.
Do door doze gaston gebruikte, in dit voorbeeld toevallig rode torpe
dovormige Zeelamo is flu do Kromo, de boer K.-CENSUUR-mobiel.

Na me dit gerealiseerd te hobben leek hot me een good idee om in
alle gevallen zolf over een schaalmodol van deze Kromo to beschik
kon, maar dan wel een multi-disciplinair inzetbaar type. Uitoindelijk
heoft dit alles geleid tot de aanschaf van eon Pougoomo, die naast hot
gebruik als Kromo 00k kan dienen als bomo, rorijmo, bezomo, hoewel
ik hot reinigingsinterval voorlopig op oneindig heb gesteld zelfs als omo
on natuurhijk als redamo ! (boodschappon-,rondrij-, bezoek-, omabe
zoek- en redaxiestukjesbreng-mobiel) Rest mij nog eOn probleempje:
do vorige oigonaar zal waarschijnlijk een geheel andere theorio hebben
gehad met betrekking tot hot wezon van do peugoomo tor bostrijding
van ausländerzuhause-freundhichkeit aan do torritoriale watoron, zodat
hij en zij wel een trekhaak hebben laten monteren en weor demonteren
omdat het een domontabel modellotje is, maar niot do noodzaak zagen
van stalon pijpen om groto gekromde stukken kunststof boven het
modol to vervoeren (dan lekt het dak niet !) over afstanden van pak
weg 160 kilometer in westelijke richting. Dit gecombineord met het feit
dat bij hot bouwon van hot model 11 jaar geleden niet is gedacht aan
hot monteren van dakgoten leidt tot één hopeloos tekort. Mocht iemand
nog eon setje albesdragers voor een peugeot 205 op zolder hebben
higgon (of iomands schoonmoeder, oma, huishoudster, kleuterjuf of wie
dan 00k), dan wil ik die graag overnomen, en do aanbieder eon keer
meenemen naar H.P.boach als ik zeif (over eon heoeeoeobe tijd) weer
in staat ben te surfen.
Rest mu nog juhhie uitgeput to begroeten en do hoop uit to sprekon dat
niet iedereens filosofien eenzolfde loop hebben gehad, zodat do
5WETHs toch ook voorboeldon kan geven van womo-in-decadentie
overtreftende objocten.
.
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The manager
Y.M.C.A Hotel
London, England
a.

Dear Signore Direttore,

II’

Now I am a tella you story how I was a treated at
your hotella
I am coma from Roma as a tourist to London and stay
as a younga christian man at Your hottella.
When I comma in my room I see there is no shit in my
bed, how can I sleep with no shit in my bed? So I
calla down to reseptione and tella: “I wanna shit”.
They tella me: “Go to toilett”. I say: “No No.
I
wanta shit in my bed. They say: “You better not shit
in your bed, you sonnawabitch. What is a
sonnawabi tch?
I go down for breakfast into ristorante. I order,
bacon and eggs and two pissis of toast. I getta only
one piss of toast. I tella waitress, and pointa of
toast: “I wanna piss”. She tella me: “go to toilett”.
I say: “No No. I wanna piss on my plate”. She then
say to me: “You bloddy hella not piss on the plate
you sonnawabitch”. Second who do not even know me
calla me sonnowabitch. What is a sonnawabitch?
Later I go for dinner in your ristorante. Spoon and
knife is laid out, but no fork.
I tella waitress: “I
wanna fock” and she tella me: “Sure everyonne wanna
fock”. I tella waitress: “No No. You don’t understand
me. I warma fock on the table”. She tella me: “So you
sonnawabitch wanna fock on the table? Get your as out
of here”.
So I got to reseptione and ask for bill. I no wanna
stay in this hottella no more. Then I have paid the
billa, the portier say to me: “Thank you, and peace
on you”. I say: Piss on you too, you sonnawabitch. I
go back to Italy. I never more comma stay your
hottella no more, you sonnawabitch.
Sincerely
Enrico Morelli
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SO LETS GET TO THE POINT,
LETS ROLL ANOTHER JOINT
Zaterdagmiddag 22 oktober, eten inkopen, trailer volgooien met materi
aal en op naar Kroon. Op de heenweg fluistert Tom Petty ons enkele
filosofische en van uitzonderlijke Ievenswijsheid getuigende teksten toe,
wat meteen inspiratie gaf voor hot verzinnen van een titel van dit
versiag. Ret belooft een knottermooi weekendje te worden.
Het begint tegen november te lopen, dus het jaarlijkse feest van
najaarsstormen is in voile gang. Helaas waren or slechts twee lief
hebbers voor een weekendje pure adrenalin-kicking fun, aihoewel
Murphy or voor zorgde dat dankzij het grotere aantai mensen op hot
vasteland i.p.v. op zee de weersomstandigheden megatastisch waren.
Niet alleen stand er een strakke vijf zes beaufort, we hadden voor
deze tijd in het jaar nog een bijzonder aangenaam temperatuurtje.

11

Zaterdagavond hebben zich de aliermooiste vrouwen van het noordelijk
haifrond zich gestort in hot bruisenende, wilde uitgangsleven van het
Zeouwse Ouddorp. In een van de wilde
kroegen worden we dan oak constant belaagd door een horde
vrouwen, die in staat waren een miss universe verkiezing op een
koehandel te laten Iijken, nadat was uitgeiekt dat er een tweetal stoere
windsurfers uit Eindhoven in de buurt waren. Vol bewondering staan
een vijftal Pamela Anderson look-alikes de biljartkunsten van Paul en
ondergetekonde te bekijken.
Zondagochtend begint met eei, bescheiden 6 Beaufort, met at en toe
een vieugje 7. Lekker rustig om mee to beginnen. ‘s Middags staat er
een strakke 7 en zo nu en dan komt or een lekker vlaagje 8 over. Zeus
een dubbele forward loop biijkt onder deze omstandigheden to
eenvoudig, dan maar een triple.

-

Met behuip van enkolo onmisbare keukenattributen, verkrogen van
John van dat frietkotterras, werd ‘S avonds een gigamaaltje bereid,
waarvan de ochtend daarna het overblijtsel nog zo good smaakte dat
we er de hole dag plenty energie hadden voor een stevig robbertje
bridgen (of surfen of zo).

KOPIEREN

9 CENT PER A4

FDLI COLOR YAWAF 2 G~1DEN

Het enige wat or misschien op dit weekend aan te merken valt, is dat
Michelle Pfeiffer, die toevallig langskwam om onze one-handed-backloops en dergelijke vanaf hot strand to bewonderen, zelt niet bieek to
surfen.
Tijdons de terugreis pinken we aliebei eon traantje weg, stork spul he,
die wiet.
Hang tight. Edward

ACTIVITEITEN AGENDA
Pak jo Agenda

21 feb. 95

R

P
biedt aol, studenten van
do TUE eon mime service
op hot gebled van kopioron,
lichtdrukken en afwerldog

Voor meer informatie:
fleproshop
Hal hootdgebouw
Tat. 3376
TecivOche UnWe,oit&I tij)Elfldl,Oven

Borrel

10 maarl 95 Gourmetten
14 april 95

Opening surfseizoen; bij dHr. K., himself

4 mei 95

De Weth 4-daagse; bij dHr. K.

Voor aanmeldingen, op- of aanmorkingen of creatieve ondersteuning:
04906-2101 (Norman)

— -_-
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Wat u al snel zal blijken is dat de datum van het gourmetten veranderd
is. In algemene overeenkomst is er besloten dat het gourmetten na de
tentamens zal plaats vinden ter bevordering van de drãnlç. Vervolgens
kan 1k ook al vertellen dat onze Henk zijn gastvrijheid ter beschikking
heeft gesteld voor deze ‘happening’. De ménsen die willen weten wat
er van te voren met het eten uitgespookt is, kunnen mij bellen voor
enige assistentie in de voorbereidende taken van het gourmet.
Vervolgens wordt, zoals u het in de agenda kan zien, het surfseizoen
otficieel geopend op 14-04-95 (de paasvakantie dus). Verwacht wordt
dat alle Wethers en natuurlijk de mogelijke introducees van de partij
zullen zijn om getuigen te kunnen worden:
1. Een korte bemoedigde openingsrede van de voórzitter.
2. De 1995 zegening van de surfplanken en zeilen (en misschien oak
wel surfers) uitgevoerd door onze voorzitter.

•.~
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ventje die daar volgens mu z’n woondoos had neergezet en een iets
groter exemplaar. Die gasten deden het dus vaker, en dat hebben we
gemerkt. Eerst moesten we energiezen of zoiets... (lijkt erg op die
nieuwe mistral plank...). Oat hield dus in dat we door een hok liepen en
ons geweer langs de sensor mdesten houden. Daarna was het knallen.
Na een kort kwartiertje was het afgelopen. We moesten toen
downloaden en de uitslag gáah halen. Het kleine ventje had net niet de
highscore gehaald. 1k daa~entegen had het waardeloos gedaan -> 1k
was dus niet zo gevaarlijk als ik in het begin dacht te zijn. Na een
tWeede ronde werd er besloten am terug te gaan naar de AOR. Daar
volgde nag vele rondjes

Vervolgens zal Weth zijn activiteiten vervolgen met de Weth 4-daagse:
4 dagen surfen en krekelen bij de dHr. K.
De actico.

U~©~©~T~ ©~~4\©~ ~
UITSTAPJE NAAR QUAZAR
1k wil van de gelegenheid gebruik maken om mezelf voor te stellen en
verslag uit te brengen over ons uitstapje naar Quazar. Op 20
december was het raak: ons maandelijks borrel. Dat was dus mijn
eerste ontmoeting met de rest van WETH. Voor de mensen die mu nog
niet kennen: ik ben Stefan van der Eijk, 1k studeer werktuigbouwkunde
aan de HTS, bla bla bla
Zoals afgesproken kwam iedereen bij de
bunker bijeen. Na het indrinken (om oneerlijke concurrentie te
voorkomen) gingen we naar quazar aan de Keizersgracht. We
kwamen terecht in een voor Eindhovense begrippen high-teg tentje. Op
elke TV die er hing stond een video met de regels en bedoelingen van
het spel. Toen het onze beurt was om te “doomen~ werden we
ingedeeld in 2 teams, groen en rood. In het briefing hok kregen we
weer die (toch wel irritante) video te zien. Na een nog uitgebreidere
uitleg van een van de dames daar (zijn wij surfers nou echt zo dom?)
mochten we de pakken aandoen. De pakken leken een beetje op die
dingen die motorcrossers wel eens aan hebben. Met aan een
telefoondraad een mega-oversized geweer. Op dat moment begon ik
mezelt erg gevaarlijk te vinden. Op het Iaatste moment werden onze
teams versterkt met een paar lazer-junkies. Twee gasten, een klein

om flog meer borrels te kunnen houden, nog vaker te
kunnen surfen en om altijd je (surf-)ei kwijt te kunnen
ben 1k op zoek naar een WETHu1s
Waarschijnlijk valt er in de Achtse Barrier wat te regelen, dus doe
net als ik; haal je rijbewujs, koop een auto en blijf tussen het
WETHuis, K..censuur en de TUE (hts,hbo) hen en weer rljden.
Lilkt dit je wel wat, bel dan:

040 460578. Daul
-
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WATJES, WATJES EN SMOESJES, en.

Hot weer en de zeilmaatjes.
STORMACHTIG, het weer nader verklaard (woensdag 28 dec. 1994)
Bij een stormachtige wind of windkracht 8 op do schaal van Beaufort
Iigt do windsnelheid gemiddeld tien minuten tussen de 17 en 21 mIs
(61 tot 76 km/h). Do wind is dan stork genoeg om takjes en twijgjes af
to broken, terwijl lopen en tietsen tegen do wind in moeilijk is.
Tijdens verraderlijke windvlagen waait hot korte tijd flog harder. Bij
viagefi vafl meer dan 100 km/h wordt eon waarschuwing gegevefl voor
zeer zware windstoten. Storm wordt veroorzaakt door diepe
depressies, maar de kracht van de storing hangt vooral at van do
koers en positie van zo’n lagedrukgebied.
Trekt de kern van do depressie op grote afstand ten noorden van ons
land langs, dan wordt do storm in do regel niet zwaar maar kan hot wel
geruime tijd stormachtig en regenachtig weer zijn.
Eon stormdepressie of randstoring daarvan die dicht langs of over ons
land trekt, kan wel aanleiding geven tot een zware strorm.
Do meeste en hevigste stormen komen voor in de periode oktober
tot en met maart. In hot winter-halfjaar houdt storm in de regel
langer aan dan in de zomer.
Eon zomerstorm duurt gemiddeld ongeveer 9 uur, terwijl
winterstorm gemiddeld 15 uur woedt, maar soms ook enkele
dagen kan aanhouden.
Erg zware stormen duren in hot algemeen hot langst, omdat hot een
tijd duurt voor de storm zijn maximum bereikt en de wind meestal maar
langzaam afneemt.
Door stormdepressies worden zeer grote hoeveelheden Iucht in
beweging gebracht en In het najaar en do winter wordt hot dan
meestal erg zacht. Onder extreme omstandigheden kan do
temperatuur oplopen tot 15 0116 graden.
De hoogste temperatuur kan op ieder tijdstip van de dag en zelfs
midden in de nacht optreden, omdat hot verloop in temperatuur onder
doze omstandigheden voornamelijk wordt bepaald door aanvoer van
zachte lucht en niet door straling van do zon.
Na de passage van het koufront aan de achterkant van de depressie,
stroomt weer koudere lucht binnen.
(bron: KNMI)
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HELLO FOLKS
Op hot moment dat ik dit stukje ga schrijven is het
eon van die donkere dagen tussen kerst en
nieuwjaar, en ben ik aan(wezig op) het work in
Walton-on-Thames (eon pittorèsk forerisen stadje onder do rook van
London voor de niet-ingeweiden).
Aangezien iedereen die zijn vrije dagen wat betér heeft gepland dan ik
nu thuis do testanten van hot ker~tdiner staat af te wassen, zit ik op
me op eon vrijwel verlaten kantoor’áf te vragen wat ik vandaag,in
hemelsnaam weer ial gaan doen om mezelf enigzinds nuttig te maken.
Het toeval wil dat juist vanochtend een nieuwe Sweths op de deurmat
plofte al of niet bedoeld als kerstcadeautje.
Nadat ik eerst een half uurtje heb verspild aan een poging tot
decodering van doze onzin, viol hot me op dat er do laatste tijd aardig
wat reisverslagen van verre en exotische surtoorden in dit door do
bodenker van E=MC2 getooide blaadje staan. Daarom leek het me wel
leuk om een uurtje to doden met eon verslag van de hot-spots van een
ander benijdenswaardig oord, namelijk de Engelse zuidkust.
Nu ik hier voor ongeveer anderhalt jaar als missionaris het geloof van
Delors loop to verkondigen tussen do Tories die sociale paragrafen en
minimumlonen maar nieuwerwets vinden en hun culturele erfgoed
zoals Lady Di en fish and chips trachten to beschermen tegen do
europese mafia is het natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om de
lokale spots eons even aan eon gedegen test te onderwerpen. Daarom
nu een verslag van de hot-spots van de Engelse zuidkust door een
exactico, exmaco, exredactili en tegenwoordig ouwe bal, om het
tegenwoordig in dit orgaan gebezigde jargon maar eons to proberen in
een poging ook hot jongere lezorspubliek aan mij to binden.
Daar gaat ‘ie dan:
,

SURFEN MET EEN STIFF UPPER LIP!
What size should I put on today? vroeg zo’n engelsman aan me toen ik
voor het eerst een spot in Engeland ging uittesten, en ik net mijn 4.5
Ezzy Wave aan hot optuigen was. Nadat bleek dat dit goon practical
joke vol met do door Engelson zo beminde zelfspot was betreffende de
afwijkende (kleinere) maat condoom die men in de U.K. nodig blijkt to
hebben, moest hij het toch echt over eon zeilmaat hebben.
Nu geef ik toe dat ik er erg professioneol uitzie en ik kan me
voorstellen dat mijn 8 jaar oude zeltgemaakte boardje, dat tot mijn
eigon vorbazing (en die van vole anderen) nog steeds niet in minstens

-a,’
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drie stukken isgebroken, veel respect inboezemt, maar desondanks
ben 1k toch wel de laatste persoon om zoiets onbenulligs te vragen. 1k
ben namelijk eon van die gelukkige surfers die sieàhts twee zeilen
bezit, nameiijk een 5.6 m2 en eerder genoemde 4.5m2, waardoor 1k aan
slechts een bilk op de golven kan zion wat ik moot optuigen volgens de
simpele’bewezen formule “If schuimkopjes then 4.5 else 5.6”.
Nadat 1k oerdergenoemde engoisman met zijn arsena~! Tushingham’s
en aridere engelse postorder rommel mijn formule had toovertrouwd
droop deze beduusd at om vervolgens nog minstens drie andere
postordeifiguren te consulteren en aansluitend minimaal een half uur
het gemiddelde van detot dan toe op hot water aanwezige zeilt]es te
be~ekehen.
Toen 1k mijn Iievelingszeiltje had opgetuigd word het tijd om doze spot
eens goed aan de tandte voelen. Dezeplek, die mij was aanbevolen
door enkele windsurfende collega’s, heet Hayling Island en is, anders
dan do naam doet vermoeden, een schiereiland vlak bij Portsmouth.
Ondanks het grindstrand ziet het er veelbelovend uit en Iijkt het qua
condities op de brouwersdani met jets meer goiven, wat het natuurlijk
aileen maar appetijtelijker maakt.
Wat meteen opvalt is dat de heift van alle surfers hier zo’n onhandige
ijshockey helm op zijn hoofd heeft staan, wat mu doet vermoeden dat
het hier Ofwel een echte hot spot betreft ,waar de engelse cracks hun
dagelijkse loopjes oefenen, Of de Sngelsen zijn voór het grootste
gedeelte sissy’s die als compensatie voor de to grote condooms
gewoon een nauwsiultend stuk plastic over hun andere kop trekken
(Hopelijk komt deze zinspeling, die wel ‘very un-British’ is door de
censuur van de redactie heen).
Enige rakjes later, wanneer de stramme spiertjes enigzinds los
beginnen to komen, moet 1k concluderen dat de engelsen inderdaad
sissy’s zijn aangezien 1k geen enkele loop heb kunnen constateren en
mijn skeg een van de weinige is die at en toe eons zichtbaar wordt
boven do golven.
Die dag trot ik prima condities, een strakke sideshore wind van precies
de andere kant dan 1k hem in Nederland zou verwachten (we zijn
tenslotte in Engeland nietwaar, waar het een nobel streven is om alles
tegenovergesteid to doen aan wat die verfoeido eurocraten op het
continent bedenken) en lets verdor naar buiten trof 1k een paar flinke
jetsers die je in Nederland alleen op de maasvlakte of bi]
Scheveningen tegenkomt.
Een andere surfspot die ik heb verkend is Brighton, de bekende
badplaats van Engeland. 00k hier vindt je een grindstrand (erg
aantrekkelijk voor do grindgat Limbo’s onder ons) en als extra

mooiiijkheid heb je hier eon voile branding op ongeveer 2 meter uit de
kant, waardoor een dagje surfen zonder gebroken mast hier als een
huzarenstukje mag worden beschouwd.
Anders dan do ironische toon van dit stukje misschien doet vermoeden
zijn de britse surfers toffo kerels die, unlike the Dutch, een buitenlander
niet meteen in hun womo terug naar die Heimat willen sturen, maar
juist erg geinteresseerd zijn in hun Europese spookrijdende vrienden.
Onder het genot van zo’n vaas lauwo thee (wat hier ‘a pint of lager’
schijnt te heten) vragen en vertellen ze honderduit.
Mocht iemand die al jaren droomt van deze exotische surfoorden aan
do andero kant van hot kanaal de mood en hot gold hebben verzameld
om nu oindelijk eens to gaan, dan weet hi] of zij dat de locals hem/haar
in ieder geval hartelijk welkom zullen hoton.
Natuurlijk kan je ook gewoon op je surfplankje komen i.p.v. de ferry
nemen. Stephan van de Borg, ons bruut van de ledenlijst verbannen
erelid heeft hot ooit in 8 uur gedaan (Ja, waar is ons erelid oigenlijk
gebleven secretaris?, red.). Maar ja, dat was in do vervlogon tijden dat
activitoitencommissaris nog voluit gespold kon worden door do
toenmalige redactie, de duitsors do Brouworsdam nog in do vertrouwdo
woonmobiolon bolegordon, Biggelaar nog gowoord word van do
achtorpagina on do trailornoodkas nog eon rospectabolo som gold
betrof.
Laat dit Iaatsto alsjoblioft niot als ongezouten kritiek opgovat wordon,
intogondool, allo of voor de huidigo ico’s en aco’s, hot zijn slochts wat
molancholieke mijmeringon van eon van do oudoro jongoron in après
woth.
Cheerio, Robort from the Door (alias Kokko Roberto)

P.S. Eigenlijk wildo 1k eon stukjo schrijvon voor hot oudo-ballon
weekend maar dat vond plaats toen 1k not door Nossy uitgonodigd was
om eons in zijn Loch te komen surfen. Vandaar dat 1k nu pas lets van
me laat horen (waarvoor mun excuses D.J.i!i).
Te koop

re koop

North Infinity 5.6 (1989)
t 175,=
tel: 040 45 02 91 (Jorn)
-

Te koop
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“Pak effe zijn las” “Ho IN” “Nee die andere, snel anders is ie voor”
‘Shit hij host! ‘m al, mmphff!” “Hihi’ “T?!fl?!?” “Ahhh!?”
‘Geef die band nou maar gowoon” “NEE I!! mrnphhh”
KRAKII!
Schuif, stamphhhh
BANK
LeuNING
BONS
“Whoohhh!’ “Ja, lul’

Ze luiden als volgi:

“He, klootzakken, ga ‘s van die zeilen all!!”
“fl?” “?fl”
““OHHHHHI””

1/

Mezelf toch to gaan promoveren tot surtbikkel door het inside
Weth surtlingo goed te gaan bestuderen en misschien wel te
kunnen gaan beheersen. (1k nicht hier op do lingo zoals Womo’s,
Dromo’s en wellicht misschjen wel andere omo’s. Hoewel op
nader inzien deze volgende lingo omo’s loch niet erg bijster
interessant kunnen zijn.

2/

At en toe en soms wel vaker echt Weth te zijn.

3/

Paul zijn cheeseroll bewonderen. (en dat wel in meervoud)

4/

Vervolgens zelt eentje (en wel meerdere) ook te gaan doen.

5/

De redactie overtuigen dat Een-steen geen surfbikkel was en nag
steeds niet is. Met deze wil 1k zeggen, dat zij loch wel een grove
maar een te vergeven foul hebben gemaakt in de vorige Sweths,
waarbij een rectiticatie terecht is door een super lekker menselijk
vrouwelijk surtbeest opdruk op deze sweths intormeel hun
excuses aan de wethers aan te bieden. (ik dank de redactie voor
het alvast in het ovenleg nemen van mijn voorstel).

‘Pak zijn schoenen, dan”
en die gooien we meteen weer in de dommel’
“Neeeeee” “Pas op want anders gaat ie stampen”
“AAAAAUUwwwwWW!” “Shit mijn hand zit vast”
1k heb ‘m, ik heb rn, ah hh shit mrnrnbblhhh!” “MrhI??! @#$“
“...

M%$*&(Q*&% MMBnIIIhpN”
“MMMHHH”
“Weueuhhh ! &&$~@

@0”

“1k bob ‘m al Iaat maw’ “Oke”
“Johhh bedankt he”
hot is ook altijd dezelfde persoon die als eerste iets moet hebben I
(applaus voor je ze!fkennis, red.)
Hot verhaal over een video-band
A..drc. *. TeIw.’~ ~A,.veIAz
Lit P~COAt4 141 ,GL~zfl
‘~~““
Fb 16ThU41
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Hierbij wens ik u een aangenaam i9~5tôe er~ nu dat ik toch bezig ben
met het wensen, dat tevens ook verwénseñ kan gaan warden zodra dit
keyboard van mij eens eon keertje ophoudt met het gewoibbel, wens 1k
flog veel surf plezierjoe.aan de bikkels die in extreme~condities, zoals
een wcndje van kracht 8, 6hvdrm~eid’de gol*en met een 7 0 mtm
trotseren (3* lezen is scheepsreêht, red.)~
Zoals waarschijnlijk de meeste surfetjes heb 1k ook mijn surfnemens
gedaan voor het komeride jaar, die ik hieronder maar effentjes voor u
heb getypt.

“He, doe die dour ‘s open II!”
“Effe wachte
Nee, snel, flee II! die andere deur, die schuif!”
“Dan wel eerst achteraan sluiten!’ “Ja, schiet nou mean op’

u.Jt_~4tc

—

BESTE SURFETJES

GRATIS VIDEOBAND
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Deze surfredentjes hoop 1k met succes te kunnen voltoolen anders
maak ik ze volgend jaar gewoon weer opnieuw.
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Toch wil 1k op Arthur’s omo’s terugkomen. Net schikte mij loch wel am
mijn fantasie womo, dus in het verhaal een drama, op eon papiertje te
kalken. Al snel moest 1k de tegenslag incasseren, aan de hand van de
commentaar die ik te plekken kreeg, dat het tekenen helaas niet tot
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mi]n genetische pakket toebehoort. (En dat te bedenken dat 1k alleen
het wiel getekend had, ledereen is een criticus vandaag) Dus sorry
Arthur geen dromo van mu vandaag.
Nu dat 1k toch bezig ben ga 1k door voor punt twee: Wethers moeten
toch gezamelujker meer wet worden. Men moet toch meer bereid zijn
om Weth ook op hot land te vertegenwoordigen gelukkig was ‘Wet
Weth’ wel duidelijk van de parti] op do Van Lint sportweok. Ons prima
uitgedachte en strategisch geselecteerde volleyteam blonk tussen de
andere zombie teams tel uit (zombie teams: richtend op de Wiskunde
Nerds, die zelts durfde te beweren dat zi] do W.N. titel zeif bedacht
hadden, natuurlijk verstandig want met hot eerste blik op dat team had
je zelt deze titel naar hun oren geworpen. Nog een felt was: zi] hadden
geen prachtige arobic volleybal dames tot hun beschikking.) Niet alleen
waren wij zo verblindend door do schoonheid in ons midden, maar ook
door de gehanteerde technieken die tot onzere beschikking stonden,
die volledig uitgebuit waren door onze 2 meter plussers, die
klefvolleybol mepping tot de meest extreme demonstreerde aan bet
vooral jaloerse publiek. Helaas bereikte ‘Wet Weth’ de finale niet
(Norman, lees je zinnen eens een keer door nadat je ze ingetikt hebt,
red.).
Vervolgens punt 3: Surtetjes onderons weten zeker wat een cheesroll
is, zelts ik heb deze maneuver tot mijn vocabulaire toestand
toegevoegd om toch wel jets drogor achter de weth-oort]es to willen
wordon.
Toch voor de stuurluit]es van de walletjes wil 1k net enige kwijt: bet is
niet eon nieuw soort wokkelt]e, maar het lijkt er wel op. dat is als die
good gaat. Gaat het tout dan lijkt het meer lets op je eigen blaas die
voor je ogen ontplott. Dus ja, Paul gaat ervoor dit ]aar.
@ !#$@%%“., Nv zie 1k dan ik toch stiekem mij redentjes aan het
verklaren, toelichten en op nader toezien aan bet verwarren ben. Over
verwarren gesproken, ik wil de redactie vertellen of vertypen, (zolets in
die aard) dat eon-steen, die eikel ja, nou ja, ik moet wel toegeven dat
hi] toch misschien ietse meer wist (zie die verleden tijd te betekende
dat 1k nu meer weet) dan 1k. Om te verklaren dat 1k onzere een-steen
geen bikkel vind is gewoon door de reden dat hi] niet kan surfen of
relaxen. Vervolgens stel je eons voor dat onzere een-steen niet al die
theorieen ‘verzonnen’ had. Dan zat ]e nu lekker met heel wat minder
boeken om door te ploegen. Dat tevens veel tijd kost en minder vrije
tijd betekent: minder surten. Dus ja, 1k neem hot hem wel kwalijk!! Maar

ja, dat allemaal terzijde ( zoals de Fransen bet zeggen ‘c’est Ia vie’).
Dat hi] voor mij geen bikkel is, of was, zi]n wellicht wel meerdere
surfetjes mee overeens, dus zie surf reden 5. Dank u alvast voor u
medewerking. Blow my mind please.
Oh ]a, wat is or laatst nog gebeurt? Niet zo bijster veel: zie onder voor
wat meer commentaar. Toch hebben we Lazerupgames gehad. Was
zeer extreem en een voor een herhaling
vatbaar maar dan ergens anders, groters, spannender, leuker en
echter, wellicht merkt u dat wel volgend ]aar.
(Ja, dan maw die ‘Insert’ toets) Das Boot 29 januari 1995: Veel zeilt]es,
veel plankjes, veel gekloot, veel mensen, misschien wel te veel, weinig
gezopen, immers is bet bekend dat de chauffeur niet mag drinken, wel
zeiltjes gekocht, duur spul, 3 uur zeker rondgelopen zonder een
wethertje te zien, surfplanken zaten te dicht bij de kanoes, goed
verniaakt en poehos wat een boel moole vrouwen zeg.
Vervolgens wil 1k nog lets, lets (vocabulaire stotter) snel kwijt: u belt mij
voor uw wensjes, betreft de surf activiteitjos waar ]e aan wil rnee doen,
want welli surft als bet waait.
Echter moet u wel bedenken dat wij helaas geen goele wind goeroe
tot onze beschikking hebben dus hebben we standaard geplende
surfdaagjes en uitspringertjes. (uitspringert]es is wanneer or opeens
een tornadootje opsteekt aan de B-dam) Deze dagen zijn meestal
kenbaar met een grootscheepse verplaatsing van bierflesjes door
nederland.
.

Ja, dan heb ik mijn zegje gedaan..
Do actico
Op tel: 04906-2101 kunt u hem bereiken, alleen als hi] thuis is.
Mededeling van bet bestuur, atdeling activiteiten, subgroep organisatie,
betreffende deelneming van leden aan activiteiten:

Call us, ‘cause we don’t call you

—
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FLUISTERS, RODDELS EN AL WAT NIET MEER ZIJ

EEN NIEUWE RUBRIEK
Tja een stukje schrijven in de sweths op zich natuurlijk hartstikke
gaaf, gewoon een stukje schrijven over de heftige surfsessie van
afgelopen weekend, maar ja dan bedenk je je ineens dat de laatste
keer dat je op dat polyethyleen pretplankje gestaan hebt weer zo’n
maand of drie geleden is. 1k heb natuurlijk een ontzettend goed
geheugen, maar drie maanden terug gaan in de tijd voor mijn laatste
surtervaring gaat wel heel erg ver en zal juflie waarschijnhijk ook
bijzonder weinig boeien. Over mijn nabije surl-verleden valt dus
bijzonder weinig te melden, dan zit er maar eon ding op: beginnen over
mijn surf-toekomst en waar kun je beter beginnen voor een nieuw
seizoen dan bij Boot Düsseldorf.
Voordat jullie nu gaan denken dat ik jullie lekker ga maken met
smeulge verhalen over aankopen van Copello tweevijfenzeventigS of
Neil Pryde vOe ixen, moet ik jullie teleurstellen, dus na een uurtje over
de Deutsche autobahn geraced te hebben besloot ik om aangeziefl ik
toch geen geld had via hal 15, 14, 13 (motorboten vanaf 5 ton) naar
hal 1. De hal der hallen, de surfhal te lopen. Daar aangekomen bleek
dat wij de mooiste sport ter wereld met een paar wazige kano en/of
kajak stands moesten delen, dat was de eerste tegenvaller, als dan
vervolgens F2, Fanatic, Copello, AHD niet aanwezig blijkt kan je dag
natuurlijk niet meer stuk (cynisme). Er waren gelukkig nog genoeg
andere merken over om me aan te vergapen, je moet tenslotte altijd
positiet blijven denken.
Na een tijdje rond gekeken te hebben besloot ik toch maar een laatste
beroep te doen op mijn blauwe geldschieter, want een shorty van 99
Mark kun je natuurlijk niet laten hangen. Na mijn vriendin van een
surtuitrusting te hebben voorzien (jawel mijn vriendin wil 00k leren
surfen, ik ben schijnbaar erg motiverend) besloot ik om een uur of vier
het wel gezien te hebben en ruckwahrts te keren naar een plaats waar
weer gewoon nederlands gesroken wordt (Nederland bijvoorbeeld).
Hang losjes in ‘95,
P.S.;

Stijn Sweere

oh ja ik merk dat de temperatuur steeds vaker de tien
graden surfgrens overschrijdt, ik kijk dan 00k met spanning
uit naar het volgende surfweekend.

Wij willen uitnodigen voor de volgende sWETH5: Stefan van der Eljk

Ja, ja; Hij is weer gesignaleerd!l Een BRUINE ZEEBEER!!
Waar en wanneer?
Op dé 29StO december 1994 iwas hij opeen&daar, geheel dnverwachts.
Wat toen ondernomen?
Snel een.stukje stY&dáfgeiet.imet e~nbordjiThiet voeren”!
Maar ja insiders weten~wel hob dat gaat met bruine zeeberen Op de
30M0 december was~hij réedwweer vertrokken. -Reden: Hij was alvast
OLIEBOLLEN gááh ~ãkken!L~.
-

.

-,

(N.á.:

Een bruine zeebeer dientmen niet te verwarren met de in
noordelijke streken veel voorkomende IJSBEER!)

Henky-Panky Beach Competition!!
Daar is die dan!!
Met “Eastern” (Pasen) in zicht en daarmee tevens ook de eerste
“birthday” van Henky-Panky Beach in zicht:
bij deze de Henkv-Pankv Beach ComDetition.
Voor degene die op de ons allen befaamde zandbank (die natuurlijk
00k op satelliet foto’s zichtbaar is, zie by. De Grote Bosatlas 49S10 druk
pag. 18) een zeehond (of een bruine zeebeer) weet te vinden en dit
natuurlijk 00k nog kan aantonen (op een diervriendelijke manieril)
wordt door ondergetekende ter beschikking gesteld:

Frietje van John met versnapering en voor de
liethebber een willempie.
See you later alligator, in a while crocadile.

Het Winterkonijn
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LEDENLIJST
Roel
Don
Patrick
Martljn
Hany
Arthur
Sveri
Antoine
Marc
Jeroen
Maurice
Edward
Robert

Backbier
Bakker
Baptist
van Beurden
Bongaerts
van den Boom
Bordes
van Bree
van de Broek
Cats Claessens
Dams
van Deursen

Stetan
Aijan
Henk
Marcel
Vincent
Dennis
Rob
Jasper
Roe[
Michiel
Frans
Ad
SlIvia
Coen
Paul
Stan
JOm

van der Eijk
de Gast
Gaxiola
van Gus
de Gouw
de Graat
de Groot
Hijink
Hoff
Jaarsveld
Kennis
van Kessel
do Kloe
Konings
van der Krogt
Kuunders
Lemmens

Donlzettllaan 41 a
5653 BA Eindhoven
519113
Neherlaan 7
5631 NH Eindhoven
810538
Lod. Napoleonlaan 34 5616 BD Eindhoven
040-551853
Heiveld 6
5464 VT Veghel
04130-65712
Karlhulzerstraat 34
5643 RX Elndhoven
123895
Lorentzstraat 46
5707 SW Helmond
04920-34916
Frankrijkstraat 80
5622 AR Eindhoven
452820
Schutsboom 17
5801 DW Venray
04780-10109
Doomboomstraat 22
5081 GP Hllvarenbeek
04255-1521
onbekend
Weert
oud:073-420643
BoIhel 30
5508 CD Veldhoven
413341
Kruisstraat 171v
5612 CH Eindhoven
464816
3 Audley Firs: Surry KT12 5MW Engl
nd
Walton on Thames
44932248551
Dalkn,id 8
5731 TM Mierto
~O4927-63Q1fr
Hortenslastraat 13
1338 ZP Almere
036-5372431
Johannesburgstraat ii 5642 BK Eiridhoven
812263
Nijhofflaan 4
5624 JK Eindhoven
436494
Bosscheweg 35
5151 BA Drunen
04163-76188
Trooststraat 11
5642 LR Eindhoven
812261
Neherkade 69s
2521 WB Den Haag
070-3901556
Runstraat 28
5622 AZ Eindhoven
446827
Vaarweg 41
3233 Si Ooslvoome
01 815-5182
Woenselsestraat 327 5623 ED Eindhoven
437392
Landrop 7a
5528 NA Hoogeloon
04977-83419
Pres. J. Lelsstraat 17 3151 SG Hoek van Holland 01747-5391
Hortensiastraat 13
1338 ZP Almere
036-5372431
Allersma 147
5655 CD Eindhoven
520671
Tacituslaan 51
5624 GR Elndhoven
460578
Dijkstraat 39
5712 AN Asten
04936-93181
Sen. Bentinckstraat 48 5623 GX Eindhoven
450291

INGEZONDEN MEDEDELING:

~~an
Luy~
Weste~ngel 51
3014 GV Roffe Warn
0l0~
• Maarten Luykx
Hertstraat 74
6531 KS Nijrnegen
080-556323
Baud ew~rI hiandea —_-~.S,-Ptitmemetiaat 13 5802 0o—ClnJisven~44e478
• Joris
van de Meerakker Gabriel Metsulaan 50 5611 SR Eindhoven
04192-16846
• Sander
Molenaar
Parallelweg 4-4
5664 AE Geldrop
859894
• Marc
Nederkoom
Gen. Knooplaan 7
5623 MT Elndhoven
455768

/

~
• Jan
Pasteuning
Watlstraat 23
5621 AH Eindhoven
040-445243
Wim
• Cees
Frans

van Rootselaar

Pleter Breughellaan 38 3723 PB Bilthoven

4

van Schie
Schoren

Relnoutlaan 278
Reigerskamp 441

867586
03465-52773

5665 AG Geldrop
3607 JA Maarsen

Carlo
de Smet
A v Nassaustraat 27
5616 BC Eindhoven
510935
Edgar
Snelders
Woenselsestraat 327 5623 ED Endhoven
437392
Maarten van der Steen
Slbeliuslaan 19
5654 CZ Eindhoven
525818
Stijn
Sweere
Montgomerylaan 6b1
5617 BN Eindhoven
460610
~
Jeroen
van der Veen
547682
Norman Vertioeven
Pomperschans 74
5595 AW Leende
04906-2101
Marc
Vos
Jan $teenlaan 15
5591 AH Heeze
04907-61837
Jacco
Mi~hiqI
Martin
Dart
Martljn
Carin

‘%

A

Wiersma
van W~
van Wljk
Wljnands
Wubbolts
Zuldema

Ged.mpt. Kattendlep 60 9711 PP Groningen
050-183815
~
Wattstraat 58
5621 AK Eindhoven
461081
Oortlaan 170
5505 RH Veldhoven
545512
lnsulindelaan lose
5641 AD Eindhoven
817359
Strljpsestraat 132c
5616 ST Eindhoven
52914,9
j
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From:

elechg@ urciuanl

To:

WETH@???????.nl

Aan de redactie en alle WETH-leden en WETH-donateurs.
Zou de redactie ZO vriendelijk willen ZlJ~) Van eenieder naast do reeds
bekende gegevens ook e-mail adressen in de ledenlijst op te Willen
nemen? (Voor zover leden deze hebben)
Dit alles ter bevordering van de inter-WETH-communicatie en tevens
om te komen tot een “WETH-home page” op internet.
1k zou dus ook de reeds op de ledenlüst voorkomende leden willen
verzoeken hun e-mail adressen door to geven (of eon berichtje aan mu
te “mailen”, dan doe 1k dit well).

I~edNufrticbur?
Openingslijden: moondog I/ni vrijdog 12 30 Id 18:30
el: 040-440366

I F.Kennedyloon 3, 56 2 AS, Elndboven

Dé kortingswinkel voor en door studenten!

Computer-accessoires
Compczctdiscs
Telefoons
Foto afwerking
Hifi
T-shirts

Schrijfwaren
Computers
Rekenmachines
Foto artilcelen
Hifi-accessoires
Telefoons

=~ ~

~ surf & 5f~I
IND OORSKI

~‘BIGGELAAR
I J Z E R E N M A N

JAVALAAN

149

EINDHOVEN

Kompleet in:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Windsurfing
Alpine Ski
Snowboarding
Inline-skates
Stunt-vliegers
Beach-Wear
Ski-lessen
Surf-lessen
Feesten en partijen
A

Kielne Berg 61
5611 JT Eindhoven
040-442616

