JR

Sj

r

La

AprEl 1995
Jaargang 13
nummer 1

‘S

Losse verkoopprijs f 2.50

(US $ 2,- DM 2,-)

—

—

1

SWETHS
Vere nigingsorgaan van de
Eindflovense Studenten Windsurf Vereniging WETH
April 1995

INHOUD
i

P
•

WOORD VAN DE REDACTIE

2

WOORD VAN DE VOORZIrFER

3

WO0RD VAN DE VOORZATTER

4

ACTIVITEITEN AGENDA

6

UIT DE OUDE 000S

B
9

Maarten, hoe staat het met de liefde?
Oh, ik heb wel een projektje lopen.
1k moet flu eindelijk de (broek-, redjknoop doorhakken.

INTER- SWETHS

II

WETH-KLEDING

13

11< WIL WEL 1111111

14

FLUISTERS, RODDELS. EN AL WAT MEER ZIJ
EEN NIEUWE RUBRIEI(

16
17

Voor degene die erbil waren, is hot wel duidelijk aan wat voor
projektmanagement Maarten doet. (AOR, borrel vàOr de gourmet)

STEFAN EN ZIJN PAASHMSRELMS

17

ROODELS, FLUISTERS EN AL WAT MEER ZIJ

19

En nu heeft ‘ie een navfke....Claire-Klaar!
(filet op in Frans maar op zijn Engelse)

IN DE BUS EN MN DE BILJARrrAFEL
LEDENUJST

19

20

BLA BLA BLA

21

Juttrouw Jannie, who

the tuck is juifrouw Jannie 7???

Spiegeltje, spiegeltje, SPIEGELTJE

Redactie

Jasper Hijink
Marlin van Wijk

Redactleadres

Paul v.d. Krogt
Tacitus!aan 51
5624 GR Eindhoven
tel. 040 -460578

oeps!

GEZOCHT: een Iaag vliegende geharpoeneerde mensVrezeflde en
gezoute zeebeer. Laatst nog gezien nose-diving op het strand. Be~nt u
een bekende van deze gezochte man of heeft u hem zien spreken met
een meeuw dan meldt dit snel bij uw actico.

sWEms@staclcurc.tue.nl
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WOORD VAN DE VOORZITrER

WOORD VAN DE REDACTIE
Ja ja ja, de eitjestijd is weer
voorbij. Je kent ze wel de
chocolade gevalletjes die
natuurlijk allang gesmolten zijn
tegen de tijd dat je ze gevonden
hebt. Zelts in supermarkten mag
je gratis op de grond kruipen om
iets te kunnen vinden.

<0~
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At

Zoals altijd is Weth vernieuwend
en daarom was er de allereerste
paaseizoektocht op zee. Er zijn
helaas geen eieren gevonden,
waar het aan Iigt weten we nog steeds niet. Er zijn wel vermoedens, de
bruine zeebeer is Iaatst gesignaleerd op de zandbank. Of de reddings
brigade had trek in hartige eieren. Wellicht een sterke stroming die
menig overmoedig wethlid al liet stranden? Als je een idee hebt, ot de
eieren gevonden hebt, laat hot ons dan even weten.
Now back to surfing eitjes!, Hang Loose in het nieuwe sei±oen.
Deadline voor de volgende sweths: 1 JUNI

Theater Uoetbal
Swrngen Speciale
Films
Events Jazzcafé
Hands

Hoffl&s
JHet Studentencaféu,l.
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Nu is bet mijn beurt het voorgevormd stuk eikehout door te geven aan
een toekomstig voorzitter en mijzelf te gaan rekenen tot de garde van
voorzatters. Waarschijnl~k zullen voor mij de laatste twee lettergrepen
van het laatste woord uit de voorgaande zin ook vooral de verleden tijd
van zitten vertegenwoordigen, daar je in een beschonken staat geacht
wordt niet achter het stuur van een bolide te kruipen. Jullie zullen het
wel begrijpen ik heb mijn woorden waargemaakt; ik heb mijn rijbewijs
gehaald en een bolide aangeschaft! Over het hoe en eventueel bet
waarom zal mijn voorganger-voorzatter enige uitleg geven, verderop in
deze Sweths.
Goed, dit waren mijn persoonlijke gebeurtenissen van de afgelopen
twee maanden. De gebeurtenissen die ons als vereniging staan te
wachten zullen door onze actico ongetwijfeld worden vermeld en mij
rest dus jullie allen wat te vertellen over wat er de afgelopen twee
maanden is gebeurd op verenigingsgebied.
Allereerst zijn we met het bijna voltallige bestuur atscheid wezen
nemen van Dhr. van den Bosch als directeur van het sportcentrum.
Verder zijn we druk bezig geweest met het vorrnen van het nieuwe
bestuur. Van bet laatste hebben jullie do vruchten kunnen zien op de
ALV van dinsdag 11 april.
Aan het begin van dit jaar zijn er enkele surftrips geweest naar H.P.
beach en K.(censuur), maar de echte opening van bet surfseizoen gaat
(heeft) plaatsvinden (plaatsgevonden) aan het begin van de Paasweek.
Dit zal (is) officieel gebeuren (gebeurd) door de nieuwe voorzitter
(Cowboy) Honk Gaxiola!
Hierbij wil ik Henk veel succes wensen met zijn rol als voorzitter.
Henk Succes!
Jullie wil ik een ongeloveloos surfseizoen boordevol kaasrollen,
legneergijpjes en vooroverloopjes toewensen. Let’s teach those waves
and babes a lesson they’ll never forget!
H.L. Paul van der K.(censuur).
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WOORD VAN DE VOORZA1TER.
De meèste dromen zijn bedrog..
Over de om~wer~ingen ‘,i&een(voorfñalige) voorzitter-&-zatter.

Het begon allemaalopeen zonnige vrijdagmorgen; Het was net lente,
de vôgels tioten, de bomenbegonnen uitte lopenen je waaide niet
meer van je fiets; kortom: alle&was zoals het eenswas en altijd leek te
blijven. Niets is .minderwáar op de betreffende vrijdagmorgen stapte
een onstuimige jongeling,.zo’ntype dat wekelijks ‘s lands kusten dnvei
119 maakt, uit zijn bed met het plan ‘s Heren wegen voorgoed tot een
rampgebied uit te laten roepen.
Omdat ondergetekende toennog niet inzagwat de consequenties van
de in het gEniep-uitgebroede .plannen zouden:zijn, verleende hij zeus
zijn medeweikin~, door huip te bieden bij de uiteindelijke tenuitvoer~
brenging Van de plannen;-zodat een volledig succes in het verschiét
lag, zij het dat het Findhovens ambtelijk apparaat, dat klaarblijkelijkin
bet geheim op de hoogte gebracht .was van de beraamde plannen, via
proceduiele Wegen hog ehige vertraging kon bewerkstelligen, door het
uitvaardigeñ ~án een speciale veroidening, zodathet stadhuis vanat
het CBR~zelfs middels eeh Scheur~artijdoor ondérgetekende niet meer
voor sluitingstijd te halen was.
Hierdoor liet de mentàal ernstig aangeslagen jongeman, diwbij ons
allen zo zeer wèl bekend is, zich echter niet uit bet veld slaan. Die
procedurele activiteiten kuñhen later ook wel atgewikkeld worden, wat
flu telt is hetverwerven van een passend voertuig, dat in samenwer
king met ondergetekende, onder veelvuldig gebruik van diens nog
immer vrolijk voorttuffende peugeomo gezocht gaat worden: Dan is na
tuurlijk de vraag: Wat is een passend voertuig voor een moderne surfer
met oog voor design, die ook nog at en toe wat tijd aan eenstudie
besteedt? Een uitgebreide analyse van de grote stapel autoboeken
van 1982 tot 1995-ten huize van ondergetekende leverde resultaat: een
besteleend,-maat dan wel in GTI-uitvoering, dus voorzien van Gordij
nen, Irekhaak en imperiaal is ideaal.
Als zo’n kar ergens te vinden moet zijn, dan is het wel in bet vrijhan
delsparadijs dat luistert naar de naam Helmond, waarop elkê straat
hoek een autohandel annex sloperij zit, luisterend naar de illustere
naam Koçef, Keijzer, (Van den Boom ) of enige andere buitenaards
aandoende aanduiding. Maar hoe er ook gezocht werd, geen mobiele
goltplaten schaftketen uit franse automobielfabrieken te bèkbn~ri,
zodat het aandachtsgebied nu verlegd werd naar alle voor sloopprijs
aangeboden bolides met goten, trekhaak, beenruimte en APK, waarbij
-

-

-

-
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natuurlijk gretig gebruik gemaakt werd van de uitnodiging “Goa erst
moar etkes rijje”, onder het motto als ie een proefrit van dit kaliber
doorstaat, is ie sterk genoegu. Hieruit vielen de volgende conclusies te
trekken:
-als de asbak vol peuken zit start ie slecht
-als je de krikzwengel losmaakt, trek je het plaatwerk mee
-als het interessant lijkt is ie niet te koop
-als ie 66k nog gekeurd moet worden is ie 2X zo duur
-als er extra brede banden op zitten roest ie eerder en harder
-ale ie ruim is en bevalt zit er geen trekhaak op
-de minst gare bak heeft ook de minste APK
-als je hem echt leuk vindt lekt ie olie
-als je twUfelt aan de koppeling, is ie nog prima (volgens Kocef)
-als je een hoop bijgeluiden hoort heb je geen radio nodig
Kortom: Wat nu?
Oplossing: rijd niet 60 kilometer naar allerlei vage handelaren, neem de
vaagste handelaar die bet dichtst in de buurt zit, probeer het model dat
je bevalt tijdens de proetrit in puin te slippen en als dat niet lukt: gevon
den ! Alleen de gordijnen bleven op die manier onbereikbaar, daarente
gen viel nog wel een dealtje te sluiten over twee radiocassettedraaiers
van het welluidende merk Konitech (die zullen wel prima gedempt zun,
hoewel dat bedrijt naast dempers ook feren maakt (koniteren !)).
Eén probleempje nog, hoe neem je je zojuist verworven speeltje mee
als ie bet na betaling niet meer blijkt te doen ? Toch maar inpakken
voor meneer? Welnee, de vorige eigenaar heeft ‘m bijna perfect leeg
gereden, dus even tanken. Tweede probleempje, benzinedeksel
tje....slotje..sleuteltje ? Gelukkig eenmalig 205 compatible! Eindelijk
met de eigen bolide op weg.
WETH l~kt flu een vereniging te worden van autobezitters met Konite
chradio’s van 37 gulden 50 en dichtgeplakte open daken. Daarom nu
een oproep aan iedereen met een open dak: WIL JE ERBIJ HOREN?
PLAI< DICHT DAT DAK!! Dan treedt WETH in het vervolg eenvormig
naar buiten toe, wat de herkenbaarheid van de vereniging vergroot en
bet ledental dus alleen maar ten goede kan komen. En heb je flog
geen open dak? Binnen de vereniging zijn inmiddels twee gecertiti
ceerde sloopkarrenaankoopadviseurs met een zojuist voltooide oplei
ding, dus grijp je kans.
See ya all
Sander molenaar,
sloopkarrenaankoopadviseur
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ACTIVITEITEN AGENDA
(Helaas moet 1k u melden dat met de ALV-uitnodiging een niet
correcte activiteiten-programma werd meegezonden, hieronder staat
het gecorriceerde activiteiten programma.)
Activiteit

Wat?

1:

North Sails (1-hour
Classic)
Weth-Vierdaágse
Plankenkoorts
Hardboàrd
Plärikènkoorts
North one hour classic
Weth

29-30 april

Waar?
Sohotiman

.-

Schotsman
2: 4-7mei
Vlietlanden
3:
13-l4mei
Grindgriezelen
4:
20-21 mel
Hindernislopen
5:
24-28 niei
Harderwijk
5a: 17-18 mei
rK de censur’
6:
Na-tentam
week
Tarifa/Portugal
7:
Devakantie
Weth
l’K censur
8:
1 week voór
Wéth
colleges
Sportcentrum
9:
95/96 TUE
Weth
Sportmarkt
HSE
10: 95/96 HSE
Weth
Sj3ortmark~
Plirikenkoorts NSK.
Schotsman
11: 22-24 sept.
TestWeekend metTig&en Pryde;voorbelangstelling bij Arthur
melden
Alle data onder voorbehoud (red.)
DENK AAN DE BORREL OP DE DERDE DINSDAG VAN DE MAAND:
ApR beriedenbàr, 21:30 h
-

-

‘

organiseert dit jaar het beginnersweekend waar alle
!e~en van
Weth welkom zijn (natuurlijk betekent dit niet dat alle leden iich
aangesproken hoeven te voelen na deze opmerkirig); Misschientijn om
te weten is dat de Vlietlanden een rustig meertje is met af en toe een
putje wind.
Tuurlijk is Weth actiet in de zomer en u heeft dit jaar de keuzen tussen
Tarifa/Pértugal. Er zijn al 4 mensen die gaan en er kunnen meerdere
mensen mee indien zij hurl eigén vervoer regelen.
De activiteiten 9 en 10 zijn ledenlub activiteiten, Weth gaat op de TU
en HSE jonge en onwetende intro-kindjës strikken voor een meer
radicalétoekornst. (Surfen, beter dan sex?!) Dus je weet het en ik
waarschUuwu bijvoorbaat dat u, nade introweek, niet verbaast moet
zijn~datb;voordö tweedé keer lid bent geworden van Weth.
-•

En jadat waren dé,offióiele activiteiten tot nu toe.
Surfers,.Weth surft als hetwaait en dat kân betekenen dat de actico er
niet is wanneer u eens een keer belt: te beteken dat hij aan het surfen
is met andere wethers die zich spontaan drie dagen van te voren
hebben aangemeld voor een a Ia minute georganiseerde weekendje.
De actico.

KOPIEREN

FUI.L COLOR VANAF 2 GULDEN

-

Surtende lui, gegroet. Boven dit lapje tekst ziet U eeii nogal een
beestig programma. Natuurlijk probeert Weth dé àôtiviteiten gevarieerd
te houden en er mag wel gezegd worden dat dit komerid surtéeizoen
‘the cocktail’ van activiteiten is. Weth heeft~dit seizoeh: wedstrijden een
beginnersweekefld, ‘lub-een- lidje’ activiteiten ennatuurlijk~al~
smaakmaker van alle activiteiten: Weth goes international, Weth goes
Tarita/Portugal.
Activiteiten 1,4 en 5 zijn georganiseerde wedstrijden die dienen ter
voorbereiding van NSK, activiteit 11. Het is dan ook verwacht dat dit
jaar de NSK gewonnen wordt door een Weth held.
Ook de beginners hebben dit jaar fun in the sun. Planken koorts
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biedi ear. atudenten van
de TUE eon rulnie service
op hat gabled van koplöran,
llchtdnjkkan en atwerking
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tuj?

E~n~iovon
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ANDERHALVE DAG NAAR DE KREKEL EN
K...(CENSUUR).M!

UIT DE OUDE DOOS

Windsurf

links?
ja links!
kIlk... klik... klik... klik...
nee andere links!
stjak.. klik... klik... klik...
rechts?
neeé, andere links!
hier heb ik dus geen tuck aan!
moeten we opschrijven voor de Sweths, voor we ‘t vergeteni
so we did
N. ziet schotelantenne
he, meenemen, kunnen we pizza bakken.. trekken, fleppen.
geet ‘5 hier paul!
so i did
huuwwuuh
N. neemt spoorwegovergang
is two babes seen
5 dultse vrouwen ≠ 5 duizend vrouwen
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Ut Ana,lka koman dna Wind
turfs. Van’ dit progressla’.
bool~e din In da v.,anlgda Staten
In ankala n~andafl SI tilt, I .!~
varkochl. Oa ytndsult 5 at
poplllaii. dat hat eat toagalatafi
wadtlrlidklatla is. WflfllW at
tientatlan wadatrildan zIjn gas.r.fl.
Oak in on’s land din .nkala
tanatlekalflgefl. die Cr Call
ttlonala klaaaa van sullen makati.
,,p xsieidag 29 ult ward da turf
op hat ljttalntaa’ bil Maiden ttfl
da part vooroattald anal anal
kwam near voren. dcl hal VttSfl
mat zolats moalllikar Is, dali mag
wordan vanwacht. Eat van da
Nadarlandsa Cutlets van lteiaarsta
uur. PD-crack Freak Ian Hartel.
had at vanat mart nsa’ 4a
suti gatraind. near In hal uurlje.
dat till danonalraarda sloag hil
loch zaka, nag lan nial 0,5
(aindkrtchl 3). Eat grala tonal it
Vial tiaiuurtjk on’ da mast met da
handan ovaraind Ia honda’ wilder
a avanwiclil iavarliazan.TOth
bleak Tan Harkal aat,zlanllik
balar net da sulf ovarwag a
titIan dan da nlasnuelingan. Ecu
it pat moat avanwal von’ da
macat gaoatai,da surfer pan
berwaS’ balakaflan.
Da ..WundsoC wardl bastaRd
nat utItlIjitand San :ait/msat!g.ak.
kombinati.. Ean roar alt a, due
nial San. De auruplank Is 3,65 mate,
lang. galabrlcae’d van konatatot
an weed nag pan 17kg. Ga
..Wlndsutl*aagt zaitklsar 27 kg.
O.adar gunstlga onnslafldtghadai’—
dat a flat wij veal wind at,
wainig golyarl — tan a mat eat
..~Mndaurf aaul anaihaid onlwik
katan van circa 40 kitotnetar par
oil, (dot santiafillik hatter dan
da macta aa&laldtklaaaefl).
NIlv.rd.t$afl Calm. Egbanl Goflar
aIrsat Sin AlmalO haalt hat
vaattuigJa gantiipot1aa~d an bjeflgt
- ‘bat op da titirkI i~gan de prijs van
/1.490.— lId •‘t*, an I,
hula

:~~‘s~
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1k zal proberen enige structuur in deze atlevering van papou-petjes &
blauwe bolletjes aan te brengen; geen grimbergen, maar trappist, geen
d.v.d., maar krekel.
N.: we hebben geen shit bij ons, totocamera!
dum da dum da dudubdubdadum etc.
N.: paul, kan jij effe gas geven, dan kan ik even nadenken!
P.: greenpoint.... zoet.... laat maar hangen.
N.: wat is dit klote schrijven zeg.
P.: net of norman bezopen is.. en we zijn nóg niet eens bijK..
(censuur), sterker nog
H.: he hier naar rechts, als je deze mist dan
N.: dan kom je bij de hoeren
H.: nec, daar ben ik wel eens in geweest!
N.: Elvis isn’t dead, he just passed me
H.: ga hier maar naar links he
N.: rechtdoordus
H.: nee andere links!
we beginnen de zee te ruiken
De volgende dag.-.

~x.x

—
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INTER-SWETHS

H.: mooie vrouwen tussen jullie in, wat doen jullie? jullie lamme takken!

niets! three on three man !! nou next time she’s mine!!!
H.: die Femke bezorgt Paul een spontane slappe zodra die in Ouddorp
komt.
P.: een slappe wind ja, stomme ijsberende noordzeepenguin!
H.: Norman kan bet gas niet meer vinden en nag wel meer niet!
P.: wat niet, Oubouma woont samen met zo’n je weet wel samen met
zo’n vriendin zo met z’n tweeën samen.
H.: ja en Carlo heeft oak zo’n vrouwbeest.
P.: ja hij is al due keer niet meegegaan, de e...l
ga mee waven op zee, carlo
H.: Maarten is al twee keer ongemerkt gekomen, net zo makkelijk!
P.: maar hoe zit ‘t met surfen, wat is jouw moyenne?
N&H.: hUh
P.: nou, hoe vaak doe je ‘t?
H.: nou.. eehh.. John die vindt twee wel genoeg, maar of die vrouwen,
kinderen of frietkramen bedoelt, ik weet ‘t niet!
P.: Ja want anders kant’ie niet meer op vakantie!.. naar Port Zelande!!
da’s dhan zhetstigh hulden en een kwharthje, doe maahr
zhestigh hulden!I
H.: norman heeft ‘t gas weer gevonden!!
P.: waar?
H.: in zijn auto, drie streepjes. nou maar hopen dat die de rest ook
weer ‘ns vindt. in de krekel bijvoorbeeld.... nee niet die, die in ‘t leer is
van mij en die blonde is van Paul.
P.: YEAH RIGHT I!!
Willen jullie weten hoe wij aan zo’n verhaal komen?
Ga vanaf nu altijd mee, en als er dan een heel weekend niet valt te
planeren, nou dan weet je wel hoe.
SL.AUWE BOLLETJES,
Paul.

Technische Universiteit
Boekhandel
Den Dolech 2
Posibus 513
5600 MB Eindhoven
Tel. 040 - 442439

Laat 1k eens iets vertellen over de ontwikkelingen met de Internet
activiteiten van WETH. Aangezien dit met de communicatie binnen de
vereniging te maken heeft, zou je verwachten dat dit toch wel bij de
sWETHs-redactie ondergeschoven kan worden. Welnu, dit is dan ook
wel gedeeltelijk het geval. De plannen waren kort als volgt:
*

*

Een redelijke WETH-Ieden-E-Mail-adressen-bestand opbouwen,
liefst met leden die zich daar 00k een beetje actief mee bezig
houden, (passief of semi-actief (read-only)) is verder 00k geen
bezwaar.
Van de sWETHs wordt per E-mail een PREVIEW! rondgestuurd,
zodat:
mensen al snel informatie op kunnen nemen
liet interessant:wordt om van passief naar semi-actief of
zelfs actief E-mail-lid te worden; omdat deze het eerste de
stukken van de-sWETHs kunnen lezen (een~soort
perpétuum mobilae, maar dan anders).
*

~,

-

*

*

De-barrière wordt verlaagd om stukjes voor het onvolprezen
clubblad te.schrijven: In de dip-tijden van het rommelen achter
zo’n garebak in het rekencentrum kunje mooi je el kwijt (daar
heb je dus niet persé een WETH-huis voor nodig Paul!), je surf-ei
dus. (Ook i.v.m. Pasen). Dit zou aldus resulteren in een nog nog
nog dikker surfblad, wateenieder op prijs zal stellen (hoop ik).
Qok zijn er stemmen opgegaan om een HOME-page op Internet
te maken voor onzen vereniging~Lijkt me een goed plan, maar
dan moet de boel er wel.iets profe~sioWeler uitzien dan bij een
aantal andere verenigingen (ik~noem.geen namen). Het lijkt mij
aardig am een redactielid met de±&táák.te belasten, of iemand
daarvoor aan te trekken(eñ, ikke ikkè ikke Jeroen Cats wil zich
hier mee bezig gaan houden). Op de aaristaande ALV ¶inmiddels
.afgelopen) kan bier verder over~besIist worden. Omdat ik wat
werk te verzetten heb bij een grate sc[ièlp enkele tientallen
kilometers boven oñze surf-spot aandeB~ouwersdam. (Nou nog
zo’n Westerse buáàhauffeur zo ver krij~èn dat ‘ie een plank
meeneemt op z’n openbaar-vervoer-rniddel), kan ik me er zelf
niet mee bezig gaan houden. Maar over de ontwikkelingen krijgt
u dus nag nadere informatie!!!!!!
-

—-—--a-.—
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Oké, oké, oke zul je flu denken, dat zijn dan missohien wel mooie
plannen, maar wat is de huidige status van dit alles. Goed, flier komt
weer een prachtige opsomming:
Er is flu een ‘redelijke’ adressenhijst met zo’n 13 bevestigde
adressen. Deze zullen wel een keer verzonden worden aan alle
mensen die op de Iijst staan. Het heeft waarschiinhiik geen zin om
die at te arukken. Wil je dus een kopie, dan moet je even een
bericfltje sturen (naar de redactie).
Er is hard gewerkt san een account voor de sWETh5 redactie.
Eerst naar STACK, maar die vonden net flandiger als ik flet via
de NUPOP-supervisor zou doen. Daar langs geweest maar die
zei dat 1k een E-mail-berichtje moest sturen, en dan zou flet wel
in orde komen. Gedaan dus, twee weken wacflten, toch nog
maar eens een bericfltje sturen, flog twee weken wachten en ja,
daar kwam iets binnen. De eikel zei dat ze dat niet deden voor
studentenverenigingen. Had hi] natuurlijk niet meteen kunnen
vertellen. Maar goed, 1k zal z’n naam niet noemen zodat de flele
vereniging hem kunnen belagen, last ik de eer aan mezelt
houden en erin rusten dat flet ambtenarefl~radeTWerk niet altijd
even soepel loopt (misscflien toch maar even de mensen van de
reorganisatie inlichten). IJiteindelijk weer naar STACK gegaan.
Daar flebben ze het even ingetikt op éen van de vele
computertjeS, en binnen 30 seconden was de boel gepiept
(wow!). Het resultaat:
sWETHs@staCk.urc.tue.nl
Hier kun je dus voortaan al je bijdragen voor de sWETH5 kwijt.
Er is wat into ingewonnen over een HOME-page. Dit zal zo’n
25,= lidmaatscflap van STACK gaan kosten voor de club. De
pages moeten in ASCII-tekst aangemaakt worden, dus dat kan in
principe thuis. Er is inmiddels een geinteresseerde die zicfl er
mee bezig sil gaan nouden.
Verder nog excuses voor de type-tout in net E-mail adres in de vorige
sWETH5, maar de ecflte gebruiker zal flier tocfl wel niet zo’n
moeilijkfleden mee gehad hebben. Tenslotte wil ik ook nog andere
SURFCLUBS oproepen om evefi een adresje door te sturen, voor de
inter-surtclubale communicatie, enz. enz. enz. enz.
Jasper.
Groetjes en hang ze los,

— —
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1K WIL WEL !WH!
Wat is dat nou voor een titel zul flu ongetwijfeld denken. Nou, het
betreft hier een stukje om jullie allemaal eens funk wakker te schudden.
Komend stukje gaat bestaan uit enkele verhalen over wel- en filet
doorgegane surftrips naar K..(censuur).
In het weekend van 18 en 19 tebruari beloofde teletekst ons een aardig
windje, gecombineerd met een ternperatuur die niet zo Iaag is dat ‘ie
alle weth-bikkels van het water kafl werefl. Omdat het de vrijdag ervoor
ongeveer hetzelfde weer zou worden hadden enkele bikkeI~ het idee
om dafl maar drie dagerite gaan. Omdat de parentes van onze
vandaag (24 feb.) jarige penningriieester het niet zo’n goed idee
vonden (enons detionzen bolide filet ter beschikking stelden), zouden
we vrijdags met ditrein naar Zandvoort gaan. Vanwege het teitd~t de
bagagekluizén van de NS niet groot genoeg zijn om het zeil dat je niet
gebruikt te herbergen, moesten we ook deze expeditie afgelasten.
Liften naar Oldvillage was een leuk alternatiet, maar bleekriiet
haalbaar.
Vrijdag enzaterdag gespendéerd aan bet bedenken van een manier
om toch bij ons gehefde plekje aan de Brouwersdam te komett..
Gelukkig niet zonder resultaat. Een andere echte bikkel,- naar Wie.dat
geliefde plekje aan de Brouwersdam is genoemdi.had hét weer
gepresteerd om ons op het allerlaatste moment van een bolide te
voorzien. Echter,deze Peugeot 104 zag dusdani~tegeriOp drie bikkels
en bun nátte sürf~tuff op een~zondag te herbergen, dat hij het op
zaterdag vçor gezié&hield:.
Zowel de Petigeot als de~drie bikkels hebben de Brou~ersdam die
zondag niet kunnen aanschouweft :.

Hopelijk is ook deze citrusvrucht uitgerust met een econometer zodat
we al klemzittend kunnen kijken hoe de bolide brandstof uit de tank
slurpt.
Hoe dit verhaal atloopt zal ik na komend weekend vertellen en ook
andere verhalen zullen t.z.t. in de computer vereeuwigd worden.
Vanavond houd ik me in met het nuttigen van alcoholische dranken,
want morgen wacht H.P.-beach met golven van anderhalve meter en
een strakke zeven uit ‘t zuidwesten. Say cheese and do cheese-roll, I
hope
03-04-1995
Nou rnensen, hoe dit atliep weet 1k ook niet meer, dus zullen jullie het
hiermee moeten doen. Wel zijn er nog enkele verslagen van wel
doorgegane surftrips in deze Sweths te vinden!
See Va! and H.L. paul

.

.

. -

Dit verhaal gingdusOver afgelopenweekend. Kàmende zaterdag (ale
juluie dit lezen is dat.aI heelIanggeleden) zouden wernet dezeltde drie
bikkels en eeh’pei~soon metgrdte zelfkennis wel naar de B-dam gaan.
Maar vandaag werd bewezen dat die pérsoon met zeltkennis niet in het
rijtje van die drie bikkeIs~pastQe). Hij liet zich afschrikken doort~vee.
getallen op teletekst; hetgetäl “9 gevolgd door een ‘O achte~ 1cans~’~
op regen in %~en dhder~à” deed~hem waarschijnlijk denken aaneen’
van de .su!kpru~!e atkomstig ~!pkie wit goed dat Iangzaam in de Warme
thee oplost Anyway waarschijnlijk wordt net nu weer proppen in een
visa van een tante van onze autoregelaar.
:
Gelukkig is bewezen dat erdrie bikkels met hun surfstuff in een visa
passen en dat die visa dan nog bereid is te rijden naar H.P-beach.
.

Hogeschool
boekhandels
Boeken

Ak
EINONG

HOGESCH

Dictaten
Boekenbonnen

Tijdschriften
Kantoorartikelen
Faculteit Techniek en
faculteit Economie
Rachelsmolen 1
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
-

-

Faculteit Zorg
Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Teletoon (040) 60 59 06
Openingstijden:
maandag tim vr~dag
van 09.30 tot 13.30 uur
-
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FLUISTERS, RODDELS, EN AL WAT MEER Z?J
*

**

Bij deze felicitaties aan onze aller interim/intro’, reserve-trapeze
touwtje-verstrekker, ARNIE-wave-killer, kaas-rol vozi met het behalen
van zijn rubewils NB/C/DIE’ en tevens de aanschat van zijn
GAASTRA-etcetera-MOBIEL. Dat velen hem nog maar mogen volgen!
• Doo,t,alen wat &et van toopassing Is, a.u.b.
******

********

J~zatte Dm0,
J~ wilt Nina,
BLA..BLA..BLA....
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EEN NIEUWE RUBRIEK
Wegens gebroken vliegertouwen en de radicale rijkunst van don is
stefan niet in staat gebleken binrien twee weken nade deadline van de
sweths een origineel stukje in te leverei’t. WaErschijnlijk nam hij de term
deadline iets te letterlijkopgevat.en zichzelf met een vliegertouwtje
opgeknoopt. Dit gerucht wordt tegen gesproken:door:enkele 009getuigen van het weth-paasweekje, die dé:aanwezigheid van stefan
konden bevestigen met’behulp van enkeIe;wazigeacties.’~
Door het uitblijven van kopij van. Stefan en de aanwezigheid van
wazige acties tijdens de Paasweek, besloot de redactie zelf maar een
verhaal te vertellen over Stetan en Eijn Paashaasrelaas:

********

**

*

**

**

**

Wij derhalve op zoek zijn naar

een nieuwe langgerekte zeemeeuw
****** *

Don’s vrouw/vriendin in ‘LAW and ORDER” speelt
********

**

3 pagina’s C.J. Don* meer boeien dan*********
een surf-video!!
Dit niet alleen voor Don geldt!

*

WETH tegenwoordig overal naar binnen gaat.
*

—

* **

Paul de oude niet meer is,
hij een kasplantje imiteert,
rondjes over Eindhovense ringwegen skeurt,
i,p.v. naar Kr..,

*********

-

*

Norman maar achter ‘juifrouw Jannie” aanmoet.
*

De WETH-trailer “surfable’ is!

STEFAN EN ZIJN PAASHAASRELAAS
Zeg dat we om 12 uur ‘s middags vertrokken vanaf de loods. Via de
Konmar (afdeling alcoholischê dranken enCola) driftten we naar
K(censuur). Aldaar aangekomen waaide het niet en wij besloten dus
een alternatieve manier surtente gaan uitproberen. Toen Don en Henk
aan het vechten waren ov& wie er met zijn reet op de versneltingspook
mocht zitten bleken zijn beiden niet in het vehikel van verhagen te
zitten op het moment dat Norman ei gêrioeg van had en besloot al
slingerend náar sjon te rijdén. Toen Norman dàorschakelde naar zijn
vierde vershelling keek hijin’zijn spiedel;en zag dat Henk en Don ieder
een kant van de trailer aan het berijden Wàren. VIak bij het water bleek
dat politiebussén minder neiging hadden ierI willempie van sjon te
scoren dan een iasechte (verha~én-)~bthhdwiérbus.
Waarschijnlijk zijn poIitiebusscliuifdeur~n daarentegen beter bestand
tegen koppende lijken (Stefan had zich oØgeknoopt) dan brandweer
bussen. Op weg naar de friettent girig de’sjoof eersthiet:hard genoeg
en daama te hard op de rem, hetgeen~têfáneitoe bracht de deur
spontaah uit zijn scharnieren te koppen. Nog voordat de levenden van
het lachen bekomen wa~en, wist stefan al zevehkleuren’schijtend te
vertellen dat twee dór~en verderop een brandwëerbusdealer zat. Da
anderen vonden dat kroon waarschijnlijk betergereedschap bezat en
dat er
een lége maag toch nietvielteWerken. Eerst ñaar ‘tvetkot
dus! ..Z De deur zat er zo weer in, maar wel ‘ioorzichtig zijn Bata44gangersL..
Nu waren we naar Zeeland (Zuid-Holland)-gekomen ~m eens te laten
zien dat zij die niet op zee surien, wel grote verhalen kunnen hebben,
maar bij langena niet het radical-level van Weth kunnen benaderen.
Om de andere verenigingen te stimuleren boven hun kunnen te gaan
-

-

-

— —

.

—
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presteren hadden we een slagroomtaart voor de radicaalste vereniging
uitgeloofd. Deze was erg lekker. Paul van hardboard kreeg zUn tanden
maar niet door net bordje met surfpIank~, dat hij als troost had gekre
gen voor zijn mislukte aanslag op Normans zeil. Zijn motieven heeft hij
hiervoor nooit gegeven, maar wij verdenken hem ervan het uit pure
frustratie gedaan te hebben. Blijven oefenen dus
Over plankenkoorts valt te melden dat zij hun statuten hebben gewij
zigd en vanat flu Cabriokàorts heten (ik wil het eigenhijk niet zeggen,
maar... Mooiweersurfers Tja..)...
Cabriokoorts is na zondag niet meer gesignaleerd, en hardboard
besloot maandag ook maar te gaan. Dinsdag zou het gaan waaien!
Dinsdag zou sjon er niet zijn (wind). Gaat weth ook weg?? geen
willempies = geen weth?? Nee dus, weth laat sjon een prive-bestelling
atleveren
Nag voordat wij dinsdag loopings zouden springen moesten we Vincent
nog aphalen. Vincent heeft nag niet-deelbare masten en Stetan zat
rechtsvaorin. De masten staken circa 3,976 cm uit buiten de buitenspiegel, maar Stefan dacht dan Don normaliter de bus binnen die
afstand van van (tictieve) bomen, palen, muren, kroondochters, tietsers
en andere voor surfers schadelijke abstakels zau manouvreren.... Pas
op Don, Don die boom, kijk je uit
De al aver bekende zeven kleuren
waren weer in grate mate waarneembaar in het verhagen-vehikel. Uit
praktisch onderzoek is gebleken dat deze zeven kleuren, indien in
grate mate aanwezig, direct enorme hoeveelheden lachgas beginnen te
produceren. De producent blijkt in dit geval immuun vaor zijn produkt
Dinsdag bleek dat ‘s nachts de wind al vaorbij was geraasd een dus
zou Stefan weer een spietwingetje aplaten. Na veel geeikel en veel
hulp van Narman ging de vlieger de lucht in. Direct kreeg Stetan de
smaak te pakken en began te hangen bij het leven. De wind vond
echter dat hij ‘s nachts al genoeg had gewerkt en ging net onder de
spietwinglimiet waaien. Achteruit lopen dus! Totdat een steen vand van
niet
‘s Avonds hadden we plenty of energie aver, en niet alle energiespaghetti bleek voar consumptie nodig. Daarom besloten we de vloer
van een nieuw matiefje te voorzien. De muren kregen tegelijkertijd een
leuk granol-effect opgegaoid. Nag steeds bleek onze energie niet op en
werden personen die dachten van wel direct uit die illussie gehaald.
Erg leuk, alleen Kroon vond van niet: Dus hebben we hem een flesje
bacht gegeven dat zeUs niet opging bij zeven wethers met chocamel.
Maar Kees drinkt alles.
Groetjes Weth!

—
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RODDELS, FLUISTERS EN AL WAT MEER ZIJ
wist u dat....
Don al springend van de duinen een skippybal in zijn hal prabeerde te
douwen.
Henk een mat heett en niet gewoon lang haar
Wij denken dat Hardboard hier niet blij mee is
Carlo zo erg stinkt, dat Kroon niet meer met hem wit biljarten
Het zo hard waaide, dat schuifdeuren en spaghetti je om de oren
vlogen, zodat zelfs Kroon dacht dat de pleuris losbrak!
Stefan 28 jaar is geworden en 3 (4? red.) blauwties kreeg vaor zijn
verjaardag
De krekel van video-clips avergestapt is op surfvideo’s!

IN DE BUS EN AAN DE BILJARTTAFEL
K: Brilletje (Brulletje?), iii hebt vandaag de leiding. Want je denkt wel
dat ze slapen, maar ze slapen hier helemaal nooit.
H: Narman, ben je een beetje misselijk?
N: Pas maar op, want als ik echt misselijk zau zijn, dan katste ik zo je
nek, herstel MAT vol.
K: In Amsterdham khun je heen lantaahnpaaln uitschuppm dhus hier
ok nhie!
Arthur: Ja, maar eh uh eh ik heb het helemaal niet gedaan.
K: Nee, maar JIJ had het wel kunnen doen!
0: Sjon z’n wijf staat niet meer in zn vetkot.
P: Nee, want hu heb weer een nieuwe kater gemaakt.
K: Maar da’s geen kunst, dah kan tach iedere baerenlul!

—

—
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LEDENLIJST

GERIJSTSTELLING VOOR NORMAN

Lid:
Rod
Don
PatrIck
Martijn
Harry
Arthur
Sven
Jeroen
Maurice
Stetan
Honk
Marcel
Vincent
Dennis
Jasper
Michiel
Michiel
Frans
Paul
Stan
Jôm
Maarten
Joris
Marnix
Sander
Marc
Jan
Coos
Carlo
Edgar
Maarlen
Stijn
Jeroen
Norman
Ronald
Martin
Martun

Backbier
Bakker
Baptist
Beurden, van
Bongaerts
Boom, v,den
Bordes
Cats
Claessens
EIjk. v,der
Gaxiola
Oils, van
Gouw, de
Graat, do
Hijink
Huiskes
Jaarsveld
Kennls
Krcgt. v.der
Kuunders
Lemmens
Luykx
Meerakker, v.de
Meijers
Molenaar
Nederkoom
Pasteuning
Schie, van
Smet, do
Snelders
Steen, v.der
Sweere
veen, vder
verhoeven
Vreugdenhil
Wük, van
Wubbolts

Donlzettllaan 4la
Neherlaan 7
Lod. Napcleonlaan 34
Helveld 6
Karthulzerstraat 34
Lorentzstraat 4B
Frankrijkstraat 80
Baexemweg 25a
Bolhei 30
S. V. Noyestraat 3
Johannesburgstraat 11
Nijhofflaan 4
Bosscheweg 35
Trooststraat II
Runstraat 28
Edlsonstraat 154
Woenselsestraat 327
Landrop 7a
Tacltuslaan 51
Dijkstraat 39
Sen. Bentinckstraat 48
HertstTaat 74
Gabriel Metsulaan 50
Kampekker 49
Pardlelweg 44
Sen. Knooplaan 7
Wattstraat 23
Relnoutlaan 278
Bredalaan 157
Woenselsestraat 327
Sibeliuslaan 19
Montgomerylaan 601

5653 BA
5631 NH
5616 BB
5464 VT
5643 RX
5707 LW
5622 AH
6096 AP
5508 CD
5622 KG
5642 EK
5624 JK
5151 BA
5642 LR
5622 AZ
5621 HT
5623 ED
5528 NA
5624 GR
5712 AN
5623 GX
6531 KS
5611 SR
5625 VP
5664 AE
5623 MT
5621 AH
5665 AG
5652 JD
5623 ED
5654 CZ
5617 BN

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Veghel
Eindhovon
Helmond
Elndhoven
Grathem
voldhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Drunen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Hoogeloon
Eiridhoven
Asten
Eindhoven
Nijmegen
Eindhoven
Eindhoven
Geldrop
Eindhoven
Eindhoven
Geidrop
Eindhoven
Endhoven
Eindhoven
Lindhoven

Pomperschans 74
Plsanostraat 38
Wattstraat 58
lnsulindelaan lOSa

5595
5623
5621
5641

Leende
Eindhoven
Eindhoven
Elndhoven

AW
CC
AK
AD

519113
810538
040-551853
04130-65712
123898
04920-34916
452820
04748-2852
413341
445906
812263
436494
04163-76188
812281
446827
4
437392
04977-83419
460578
04936-93181
450291
080-556323
04192-16846
422670
859894
455768
040-445243
867586
570605
437392
525818
460610
547682
04906-2101
461061
817359

Donateurs:
Marc
Edward
Robert

Brook, v. der
Dams
Deursen, van

Arjan
Rob
Roel
Ad
Silvia
Coen
Dirkian
Wim
Frans
Antoine
Marc
Jacco
Michiel
Bart
Carin

Gast, do
Groot, do
Hoff
Kessel, van
KIoe, do
Konings
Luylcx
Rootselaar, van
Schoren
Bree. van
vos
Wiersma
Wijck, van
Wijnands
Zuidema

Doomboomstraat 22
5081 GP Hilvarenbeek
Kruisstraat 171v
5612 CH Eindhoven
3 Audley Firs; SurTy 1(112 5NW EngI
Walton on Thames
Hortensiastraat 13
1338 ZP Almere
Neherkade 69s
2521 WB Den Haag
Vaarweg 41
3233 5.1 Oostvoome
Pros..1. Lelsstraat 17 3151 SO Hock van Holland
Hortensiastraat 13
1338 ZP Almere
Allersma 147
5655 CD Eindhoven
Westerslngel SI
3014 GV Rotterdam
Pieter Broughellaan 38 3723 PB Bllthoven
Reigerskamp 441
3607 JA Maarsen
Schutsboom 17
5601 DW venray
Jan Steenlaan 15
5591 AH Heeze
oedsmpteKattendiop6O 9711 PP Groningen
Bijsteren 26
5505 DL Den Bosch
Oortlaan 170
5505 RH Veldhoven
Slrijpsestraat 132c
5616 07 Eindhoven

04255-1521
464816
nd
44932248551
036-5372431
070-3901588
01815-5182
01747-5391
036-5372431
520671
oIO-4364900
4
03465-52773
04780-10109
04907-61837
050-163815
073-428361
545512
529149

De meeste meiden begrijpen toch niets van surfen. Sta je met een
paar vrienden in een discotheek, Iekker over planken en zeilen te
luIlen, hangen ze er toch maar een beetje bij, werkt niet. Of de proble
men die je krijgt, wanneer je besluit een dagje op stap te gaan. Geheid
dat bet waait. Tenminste dat gevoel heb je dan. Kom je ‘s avonds
thuis, dan word je meteen gebeld. Verhalen dat die dag weer dubbele
loopings zijn gesprongen enzo. Liever nog even geen vrouw dus.’
(Bron: Surfmagazine 1995, nr2)
..~en waarschuwing voor Paul

(zomaarathellenvoorbbq ???)

Reduktieburo
E
I
N
D
H
0
V
E
N
Open.ingslijden: mcondog tin vrijdog 12.30 lot 18:30
i.F.Kennedyloon 3. 5612 AB. Eindhoven Tel: 040-440366
_____________________________________________________________________

Ce

kortirygswinkel voor en door studenten!

Computer-accessoires
Compcictdiscs
Telefoons
Foto afwerking
Hifi
T-shirts

Schrijfwaren
Computers
Rekenmachines
Foto artikelen
Hifi-accessoires
Telefoons

~O~L1L~!F1[i~
~ sl4rf & 5f~i

INDO ORSKI

B! GELAAR

IJZERENMAN
JAVALAAN
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EINDHOVEN

Kompleet in:
-

-

-

-

-

-

-

-

Windsurfing
Alpine Ski
Snowboarding
Inline-skates
Stunt-vllegers
Beach-Weal
Ski-lessen
Surf-lessen
Feesten en portijen
A

Kielne Berg 61
5611 JT Eindhoven
040- 442616

