Oktober 1995
Jaargang 13
nummer 4

I
SWETHS
Verenigingsorgaan van de
Eindhovense Studenten Windsurl Vereniging WETH
Oktober 1995

INHOUD
WOORD VAN DE REDACTIE

2

WOORO VAN DE VOORZITTER

3

8ESTE SURFGOEROE.

4

ACTMTEITEN AGENDA

5

HAKKE-DAG

6

VOOR DE HELDI-JAFTIGEN ENZO.

7

Don, op weg naar Aquabest in de kever: “Het waait vandaag echt
hard.... 0 nee, het voorwiel zit gewoon niet vast.’

PLANEREN OP EEN NSK WINDSIJRFEN?
LET OP: GEEN WETH-ACTMTEIT

II
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Hierbij wil Paul nog even refereren san “gerüststelling voor Norman”
(sWETHs april ‘95), waaronder de gerustgestelde zo dapper een
waarschuwing had geschreVen. Heel dapper, maar probeer dan
minimaal de gewaarschuwde te blijven overtreffen in het deelnemen
aan activiteiten (borrel, NSK, zondag 01-10)
Jeroen over Roel L. en Roel H.: ‘Ze heten allebei Roel en ze zagen er
allebei hetzelfde uit.”
Ben jij nieuw lid en wil j~ ook de elektronische sWETHs ontvangen op
jouw E-mail adres?! Stuur dan even een mailtje naar
sWETHs@stack.urc.tue.nl. Je krijgt dan een tijdje vOOr de papieren.
versie site weten wat er in de club omgaat. Ook andere leden (of
geinteresseerden, andere surfdubs ofzo) kunnen in het
adressenbestand worden opgenomen, voor zoVer ze er flog niet in
staan!
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WOORD VAN DE REDACTIE
Zo zitten we op een druilerige dinsdagavond. (Het is helemaal niet
druilerig... wel, niet, wel, niet 1k type dus: well). Met een hoop
nieuwe luitjes proberen we weer een aantal pagina’s papier te vullen,
harde schijven door te zagen met het scannen en bewerken van
foto’s, en nog meer activiteiten die standaard aan de sWETHs-redactie
zijn toevertrouwd. We zijn weer uitgebreid met de personen: Jeroen en
(terug van weggeweest, zie ook de roddels) Sander. Sander is op het
moment bezig zijn memoires op te tekenen in 10 zinnen, dus die
zullen we nu maar even niet af leiden. Wat hij opgetekend heeft kunt
U allen, waarde leden, terugvinden in deze uitgave.
...

...

Welnu, we zitten op het moment al op een flunk aantal pagina’s, dus in
acht genomen dat er nog wat binnendruppelt (dit leert de ervaring van
een aantal jaren .sWETHS-en, ja natuurlijk is er nog geen nieuwe
ledenlijst van de secretaris). De roddel en wist-u-dat rubrieken zijn ook
al goed gevuld (00k met hele interessante inforrnatie). Paul en Sander
broeden op lets heel aparts en ingewikkelds maar dat lees je wel
verderop.
Verder is er nog groot nieuws over de intemet-activiteiten van onze
sWETHs: de home-page draait al voor zeer grote delen (en we mogen
wel zeggen dat deze nu al menig ander studentensurfclub-pagina
overtreft). Dit willen jullie natuurlijk zelf aanschouwen III!
http:llwww.stack.urc.tue.nlI—cats!surf.html
Na al dit ‘lees-’ (of bekijk-) genot wil je natuurlijk meteen opschrijven
wat jouw ervaringen op surf- (of ander) gebied zijn:
insturen voor: 1 december 1995
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WOORD VAN DE VOQRZITTER
Daar zijn we dan weer. Terug ult Portugal. Vele faxjes richting
s¼€THS gestuurd maar door de meermans redactie niet helemaal
goed in de INTRO-sWETHS verwerkt. Enkele van deze verhalen zullen

jullie in het vervolg van deze editie en volgenden nog wel lezen.
Conclusie bij deze: zo’n paar weekjes Portugal is prima. Moeten we
vaker ondememen maar dan met ietwat meer WETH-leden. Dus bij
deze de uitnodiging van jullie aller voorzitter om toch vooral volgend
jaar mee te gaan op welke MEGA-zomer trip er dan ook op stapel
staat.
Er is natuurlijk verder allerlei nieuws te melden. Ook het traditionele
Schotsman bezoek na de tentamens in juni is door de inzet van de
aanwezige WETH’ers tot een even traditioneel succes verworden. I-let
home-page project onder leiding van ene J. Citroen heeft zijn
definitieve beslag gekregen en ziet er voor de toekomst in het licht van
een betere PR uitstekend uit. Natuurlijk 00k wat nieuws van het
trailerfront. Ja, hij komt eraan die mega-WETH trailer special third
custom made edition. Ook alle donateurs zijn bij deze van harte
welkom om weer eens een dagje gezamenlijk lets te ondernemen
zodat ook jullie kennis kunnen nemen van de meest recente
materiaalontwikkelingen binnen WETH. De intro-lub activiteiten zijn
prima verlopen. In totaal hebben we zo’n tachtig geinteresseerden
geregistreerd, nu maar hopen dat toch miristens een aantal van hen
de weg naar een inschrijfformulier of een weekendje Kroon heeft
weten of alsnog zal weten te vinden. Er staat een a.I.v. op stapel, de
27ste WETH-a.l.v. om precies te zijn. Ult strategische overwegingen
gecombineerd met onze maandelijkse derde dinsdag van de maand
borrel. Belangrijke zaken op de agenda, zoals bijvoorbeeld het door
WETH te organiseren tweede NSK-lustrum. Dit GIGA-spektakel vraagt
om een gedegen organisatie, vandaar dat er nu reeds een stevige
commissie van WETH-veteranen san de slag is gegaan. Bij het horen
van dit al ging menig onafhankelijk NSK’95-ganger met “median surfabilities” al compleet ult zijn daklbol van enthousiasme. Terecht
natuurlijk want ook bij WETH heerst deze euforie. Allereerst natuurlijk
door de succesvolle lobby voor het verkrijgen van het recht tot
organisatie van de volgende NSK.
Het is mooi geweest. Jullie voorzitter heeft verder de in de vorige
sWETHS met veel tamtam ingeluide WETH-beaufort schaal compleet
opgeblazen, de standaarden zullen dus opnieuw geijkt moeten
worden, want ook J. Cats heeft hiertoe zijn bijdrage geleverd.
Daarnaast wordt er wel eens meldin9 gemaakt van het feit dat
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Maarten een verkeerde zeilkeuze maakt maar dat is pertinent onwaar
want hij maakt heden ten dagen naar de stellige overtuiging van
menigeen helemaal geen zeilkeuzes meer. AKZO is het woord.
Bij doze verklaar ik trouwens toch nog maar even ten overvloede het
najaar-surfseizoen voor geopend zodat toch velen tussen kerst en oud
en nieuw mee zullen gaan opzoek naar een BRUINE ZEEBEER. Zoals
al eens eerder vermeld en ter herinnering beginnen de stormen flu
pas echt en deze houden ook langer aan, daarnaast blijven de
temperaturen als er wind staat aangenaam (voor nederlandse
begrippen).
Hasta luego,
Henk

BESTE SURFGOEROE,
Wist jij al dat Weth over een echt smoolenboek beschikt ? Nee he, want zoals Je
voor Jezelf kunt nagaan heb Je nooit dat verschrikkol~ke plaa$ aan eon
plaatJesverzamolaar gegeven.
Vanaf doze sWETHs komt daar dan abrupt een einde aan, want ook j~ gaat dat al
dan niet ingekleurde stukje papier van Sx4cm aan do socretaris van Weth geven.
Mocht Je dan plotseling ambities kriJgen om elk Weth-lid te leren kennen, voor als
een koor niet iederoon op de Weth-borrel aanwezig is, dan kun Jo in 1 oogopslag
zien, als je op de koffle komt biJ de secretaris, wat voor een zootje bleeksmoelen,
krombekken on koniJnenoren er zo af en toe op the scene allerlei acties
ondernomen om een fraaie surft,rent van honzolf proberen te laten schieten.
Iiiteraard is dit niot do enige reden om je foto in te leveren. Want binnen een niet
afzienbare t~d zal ook Weth woor eon lustrum vieren en ook daar zullen dan alle
smoeletjos weer ton tonele verschiJnon.
In de komende weken staat je dan ook heel wat to wachten: oen bezoekje aan de
bekkenschiotor of do portemonnee van je vriendin (waarom zijn er (nog) geen
vrouwelijke leden ?) ontzion van jouw foto en dit goval uiteraard netjes voorzien
van je naam on sportkaartnurnmer in eon envelop posten aan het adres van Weth.
Met vriendelijko groeten,

Arthur van don Boom
(nog even) bewaker van de smoelenbak

P.S.: Mocht voor de uitgifte van de volgendo sWETHs nog niot Jo foto hebben
ingoloverd, dan zullen we Je naam in oen lijstje publicoron, zodat je ook
door andere Weth-lidjes gowaarschuwd Runt wordon: Want als je je foto niot
hobt ingoleverd on we gaan eon pagina foto’s publicoren, dan zullon wij zeif
de fotos fantaseren.
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ACTIVITEITEN AGENDA
Dinsdag
Vrijdag

Zondag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag

17 Oktober
20-22 Oktober
10 November
21 November
1-3 December

1995 Borrel-avond (21:30 AOR)
1995 Weekendje Brouwersdam met
Weth
1995 Videoavond
1995 Borrel-avond (21:30 AOR)
1995 Echt een bikkel-weekend

Zondag
Zaterl
Zondag

9110 December

Maandag 18 December
Dinsdag
2 Januari
Dinsdag
Zater/
Zondag
Vrijdag

Dinsdag
Dinsdag

1995 Van Lint-Weth gaat volleyballen

16 April

1996 Weth-Nieuwjaarsborrel
1996 Borrel-avond (21:30 AOR)
1996 Das Boot Düsseldorf
(Weth-shoppers opgepastW)
1996 Gourmet-avond
1996 Borrel-avond (21:30 AOR)
1996 Lazer-up games/
Paint-’u’-BaIls games
1996 Borrel-avond (21:30 AOR)
1996 Officiele opening van surf
seizoen (Brouwersdam)
1996 Zomervakantie-vergadering in

?? April
9-12 April

1996 North-Sails 1-hour classic
1996 Weth-’4’t-dagen

16 Januari
27/28 Januari
9 Februari
20 Februari
12 Maart

Dinsdag

19 Maart

Vrijdag

5-8 April

Maandag
Dinsdag

1995 Indoor-surfing Amsterdam

Traviata

DonderZondag

Dit is dus de voorlopige activiteiten programma van Weth. Natuurlijk
zullen er in de loop van tijd kleine veranderingen optreden zoals
eventuele wedstrijden en natuurlijk spontaan georganiseerde surf
weekendjes op de brouwersdam. De veranderingen zal de nieuwe
activiteiten-commissaris (naam nog onbekend) voor zijn rekening
nemen en worden voortijdig aan u gemeld in de SWETHs dus blijf
lezen die SWETHs-en.

f1j’~W ~_
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HAKKE-DAG
‘s Maandags zijn de WETH gemoederen oververhit. Teletekst geeft
een 6 aan wat betekent dat op de Brouwers dam wel een 7 te
verwachten is. Plannen worden gemaakt. Materiaal gecheckt voor het
weekend. Naamiate de week vordert gebeurt,echter wat er zo vaak
gebeurt en zakt de windverwachting tot een ongekend Iaagtepunt van
4 Oft. Vrijdagavond wordt besloten om het hele weekend af te blazen,
en dit blijkt een goede keuze als men ziet dat bet zaterdag niet waait.
Op Zaterdagavond stijgt de spanning dan toch. 5 Voorspeld voor de
volgende dag. De voorzitter belt ‘s avonds laat met de vraag of ik zin
heb om te surfen. Natuurlijk ben ik van de partij als de voorzitter maar
voor de wind zorgt. Afspraken worden gemaakt, de surf-eend bepakt
en op zondag om half acht ‘s ochtends wordt er naar Eindhoven
gereden. Daar komt het materiaal van de voorzitter er nog bij. 3
planken(288,260,256) 4 zeilen, 2 gieken, 2 masten, alles gaat er in Cia
in de eend). Vervolgens spoeden wij ons naar de Brouwersdam alwaar
bet WETH team bijelkaar zou moeten komen. De anderen zijn echter
wat later en wij besluiten alvast op te tuigen. De wind is er nog niet
maar nadat de voorzitter ook dit geregeld heeft kan de pret beginnen.
Nu arriveren ook Paul, Don en Harold (of was het Harald??? Ach, wat
doet het er ook toe, red.). Het WETH team voor vandaag is compleet.
Tijd voor wat serieus Wave werk. Het waait een windkrachtje 6 en met
bet wave materiaal wordt bet strand verlaten en de zandbank
opgezocht. De voorzitter laat wat mooie sprdngen en degelijke jibes
zien, Paul maakt een cheese-roll waarbij bet plankje niet los van het
water komt maar Paul wel los van de plank. Harold heeft enige moeite
met de waterstart maar dit is snel over. Don heeft wel een heel
radicale move op de club-tiga 254 ontdekt. Spin-out heet ie en Don
trekt het al snel niet meer. Na wat techniek fijn tuning is ook dit
verholpen. 1k zeIf heb een beetje last van een 6m2 race zeil wat in de
weg zit rnaar dit is te overleven. De wind trekt nog wat verder aan
zodat Paul eindelijk kan laten zien wat ie op jump gebied waart is.
Toch geen cheese-rolls, wel gewone jumps. Om een uur of half drie
wordt er een pauze ingelast waarbij het WETH team John’s frietkot
bezoekt om te genieten van de vette hap. Na de pauze is de wind iets
afgenomen zodat ik met de Sm2 00k uit de voeten kan. Henk vertrekt
met Don naar de zandbank. Harold begint
vermoeidheidsverschijnselen te vertonen, en Paul en ik gaan
wave-riden op de ondertussen behoorlijk opgekomen golven. Paul
heeft een gave Lip-slide op bet programma en er wordt behoorlijk wat
ge cut-backed en bottom-turned. Om een uur of zes worden deze

_•_

acties nog afgesloten met de radikaalste van de dag. Een cut-back
waar bij de niet deelbare giek gedeeld wordt. Paul ziet een race zeil
wel erg dichtbij voorbij komen, en de dag wordt afgesloten. De spullen
warden weer ingeladen en Eindhoven en.Grathem warden weer
opgezocht. De volgende dag wordt het giek probleem snel en
adequaat opgelost bij Somers Roermond zodat 1k zo snel mogelijk
weer van de partij ben. Als jij na hét lezen vanditverslag 06k deel wilt
uitmaken van bet volgende WETH team, neirn dan eens contact op
met de actico als het de volgende ke& waait. Er ±ijn altijd
WETH-leden bereid tot een’trip naar de Brouwersdam of andere
plaatsen. Tot ziens.
Jeroen Cats, The Boomkiller.

VOOR DE HELDHAFTIGEN ENZO.
Bij deze nog wat verdere info voor de WETH-leden en donateurs met
aspiraties.
“PBA World Tour ~W Home Page” (kun je zoeken met
http:I/www.yahoo.coml red. (dat ‘red.’ hoort er dus niet bij, red.)) in
de categorie “PBA Wave Scoring System” bet “Difficulty level of wave
manoeuvres”. Te weten:
*
Wave riding
1.
Back loop landing back onto wave.
2.
Off the lip 360 landing or staying in the wave.
3.
Forward loop landing back in the wave.
*
Wave jumping
1.
Triple loops.
2.
Double back loops.
3.
Double forward loops.
*
Transitions
1.
Laydown off the lip gybe while staying on the leeward side
of the sail, then flipping around to regular sailing position.
2.
Willy skipper Gump board 180, then sail fin first).
3.
Laydown 360 turn (board, body and rig).
See you later alligator,
in a while crocodile,
Radical Pinguin
(daar trappen wij dus niet in he, red.)
,
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PLANEREN OP EEN NSK WINDSURFEN?
KAN DAT?
Ja hallo, we zijn van ‘t NSKaa! NSKaa’? Nee, dan moet je niet bier
zijn. De andere ingang moet je hebben, bij de brug. Bij de brug?... Bij
onze aankomst op vrijdagavond zat de sfeer er al aardig in. Stoere
surfverhalen, imposante kaasrollen en veel cola, oftewel:
Plankenkoorts. Plankenkoorts is een fenomeen dat in hoge mate
gecorreleerd is met de reele of imaginaire aanwezigheid van wind en
water en komt slechts bij een klein gedeelte van de wereldpopulatie
voor. De term “koorts” wijst op een redelijk onschuldige ziekte, echter
de huisartsen waarschuwen patienten op de ongeneeslijkheid ervan.
De enige remedie is die van de symptoombestrijding: surfen, hard en
radicaal.
Plankenkoorts is echter ook de studenten windsurfvereniging die in
1995 het NSI< windsurfen georganiseerd heeft. Dit jaar was het anders
dan anders. Om te beginnen, zonder vooruit te lopen: er was wind!
Een nieuw element, waar iedereen toch even aan moest wennen.
Bovendien was dit jaar de locatie gewijzigd. De nieuwe spot, rijk aan
zeewier, is ergens in de buurt van een heel bekend dolfinarium
gesitueerd. Maar terug naar die vrijdagavond. Ja, want ook op
Waylers kan je door de kaas rollen. Maar goed, wat ik dus even kwijt
wil is het volgende. Kom je na een tijd van pure eenzaamheid weer
eens terug bij je WETH vrienden, blijkt die hele toko verandert te zijn
in een geflipte Eindhovense Brandingssurfclub voor Studenten. Ofte
wel, of ik niet even die net verworven kammetjes uit mn zeil wil halen.
Je begrijpt dat op die bewuste avond opnieuw bet klassieke RAF-CAM
duel gestreden is. 1k vraag me nu dan oak af hoe een bepaalde
zeilenfabrikant nag kan geloven in de krachtklik als verzoenend
medium. Op die ongewone vrijdagavond werd binnen WETH
(misschien loch als plat op de bek resultaat) reeds in een vroeg
stadium de basis gelegd voor een nieuwe nog niet nader uit te leggen
activiteit (lees: prioriteit).
De volgende ochtend began als vanouds, muziek en geen wind. En
zeg nou eerlijk waarom zou een surfer dan nag opstaan. Maar goed
oak dit jaar zongen de vrouwtjes vroeg en de gemiddelde WETHer
was dus snel op de been. Op naar de beach voor dat prachtige
altematieve programma van spring je dood en kart je kapot. De
keiharde realiteit bestond echter uit de bonusbrood met jam etende
surfvriendjes die aan je zij schuilde voor god’s tranendal in een groene

legertent. Nadat bet opklaarde en de wind met een halve beaufort
aantrok kon de classiflcatiewedstrijd gevaren warden. Een wedstrijd
die voor dat eco-pindakaas etende jongetje van vorig jaar bitter
tegenviel. Mets van de op dat moment door hem opgebrachte energie
werd omgezet in enige voorwaartse beweging van plank, surfer en
tuigage. Gelukkig was daar onze fTitsende brandingsfreak die bij
krachtje vier z’n 4.5 alvast klaarlegt, iemand die iedere surfer op het
water bij minder dan die vier beaufort voor gestoorde randdebiel
verklaart. Ja deze jongen heeft dit jaar de naam WETH hooggehouden
op bet NSK.
Na een dagje varen, dobberen, pompen of slurpen zaten de voor het
eindklassement bepalende manche en de eerste twee voor bet
eindklassement geldende manches erop en kon de lol beginnen.
Kratten bier werden ingeslagen en de tijd tot de BBQ werd door de
WETH groep overbrugd door een aardig kringgesprek, met als special
guest MADdy. Gelukkig werden uitspraken niet ala direct genoteerd
voor het roddelmedium gesWETHs en gaat dus het geheel de doofpot
in. De BBQ was een oude bekende en er werd dan oak weer lekker in
bet vet gesopt. Kippen gingen de vlammen in en kwamen bij den
Boom uit. Smikkel, smikkel. Met de tijd werden de surfende studenten
steeds vager en begon de kampeerplaats meer en meer te lijken op
een vuilstort met mensen. Oftewel tijd voor feest. Maar laten we eerlijk
zijn bet feest viel een beetje tegen. De luie stoelen en de bank deden
bet namelijk goed (onbeweegelijkheidsfactor 1 en rotatiefactor 0,1).
Tijd voor de WETHers am de boel een beetje op te vrolijken.
Spontaan werd dan oak de stoelendans ingezet. Ja de ingehuurde
DJ’s met Jamo boxen waren al lang blij met deze tegenover de
algehele non-activiteit afstekende vorm van vermaak. Het swingen
bleef echter de gehele avond weggelegd voor een enkeling.
Daartegenover stand de verhoogde communicatiefactor. Vooral Wendy
was erg populair.
Mijnheer T., een bekende surfhandelaar, achtte het noodzakelijk om
die nacht de nodige duitse wagons te voorzien van allerlei
reclameplakwerk. Die nacht werd het eveneens stil op de vuilstort.
Slechts bet geknaag van de veidmuizen en het zachte op en neergaan
in een bepaalde tent maakte deel uit van de achtergrondruis. De
volgende ochtend was bet dan zover, opstaan met wind. En daar
waren we voor gekomen! Op naar de beach! Dus niet voor niets m’n
eigen materiaal meegenomen. Eten, optuigen en surfen tot de
skippersmeeting. En op de tweede dag van bet NSK windsurfen werd
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besloten om een heuse down-wind slalom te gaan varen, non stop
planeerwerk. ledereen was dol enthousiast. De surfvreugd kon niet op.
Voor het eerst waren de manches echt spannend, een vliegende start,
planeren, tactiek, overstag en daarna keihard gijpen (vallen) gijpen
(vallen) gijpen. De heats werden die dag alleen op F2 comets gevaren
met 5.5 tomahawks.
Een lomperik vond het nodig om zijn zeil door de mast van Henk te
prikken, zodat ook dit jaar de sloopfactor grater dan 0 was. Tegen het
eind van de middag, na een mislukte nose-dive kon 00k de EHBO
post zich nuttig maken, en dat was tevens het start signaal voor de
nieuwe activiteit.
Na een dag lekker gesurid te hebben zat het NSK erop en resteerde
de terugkeer. Qok dit jaar geen prijzen voor WETH, en dus wordt het
zaak dat de NSK commissie voor volgend jaar de WETH-leden
systematisch via een fout in de programmering bevoordeeld. Veel
succes voor de komende NSK!
EDG4R SNELDERS

nogescnool
boekhandels

Boeken

Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Faculteit Techniek en
faculteit Economie
Rachelsmolen 1
Eindhoven
Telefaon (040) 60 53 26
Openingstijden:
maandag tim vrijdag
van 10.30 tat 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tat 20.00 uur
-

-

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

LET OP: GEEN WETH-ACTIVITEIT
(dus 00k jullie mogen iets over je vakantie insturen.
ps. WETH-activiteit = WETH-activiteit met drie WETH-leden)
Meteen na de sportmarkt tijdens de intro van de TUE, waar zoals elk
jaar weer een heleboel zieltjes gewonnen zijn, heb ik het benauwde
Eindhoven verruild voor een plaatsje aan de surfcamping van de
Schotsman in Zeeland (1k kan me nauwelijks voorstellen dat er surfers
zijn die dit nog niet kennen, maar mocht dit toch het geval zijn, lees
dan vooral verder). 1k moest toch wel even uitrusten van de Lub
activiteiten die de dag ervoor ontplooid waren. Verder lagen er ook
geen tentamens meer op mij te wachten, dus dit was een goede reden
am een BIC Bebop van de club, eigen plank en vriendin op cq. in (niet
geheel willekeurig, zeker niet naar de vakantiespot toe) de auto te
laden. Zeilen ook ergens er in proppen en al die andere surfrommel
daar nag bovenop. Chauffeur geregeld om te halen en te brengen
(helaas zijn wij niet in de Iuxueuze positie om zeif een gemotoriseerd
vehikel te bezitten). Voor de mobiliteit toch maar een paar fietsen
meegenomen. Voor degene die er nog nooit is geweest: ‘Dit is wel
aan te bevelen’. Aangezien het dichtstbijgelegen dorp toch nag zo’n
3 a 4 kilometer weg ligt, en het strand ongeveer eenzelfde afstand de
andere kant op. heeft het de voorkeur voor verplaatsing niet geheel
aangewezen te zijn op de ‘benenwagen’, zoals Oma dit vervoermiddel
altijd pleegde te noemen.
Aangekomen in het Westen des Lands bleek inderdaad dat de hitte at
aardig afgenomen was. Er heerste een aangenaam temperatuurtje van
ca. 25 °C, met een zonnetje en een windje. Dit Iaatste stelde echter
niet zo heel veel voar, genoeg om een aantal Duitsers met een 9 m2
wel in plane te laten komen. Met de windvoorspellingen in m’n
achterhoofd leek het me beter om nag maar even te wachten met
optuigen en rond te gaan dobberen, en in plaats daarvan maar wat
meer aandacht te besteden aan het opzetten van de tent.
De volgende dag leek weer als de tweeeneenhalve maand daarvoar:
‘staalblauw, en dus heet’. ‘s Ochtend begon de temperatuur al aardig
te stijgen, maar de God van de wind (wie is dat eigenlijk? Ventistolos
of zo ?) bleef toch oak maar in z’n tentje liggen. ldeaal vrouwenwindje
dus... (Qeps sorry, hiermee bedoel ik niets negatiefs of zo, maar mijn
vriendin probeert me ‘s ochtend met deze woorden te bewegen am
voor haar een zeiltje op te tuigen). Zo (zij) gezegd, zo (ik) gedaan.
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Voor mezelf 00k maar een 6.4 m2 opgetuigd, am toch maar wat rand
te dobberen op mn BIC Astra. 1k bedoel, ze hadden voor die dag
windkracht 5 beloofd, en als die vijf nauwelijks uit de verf kamt, wat
kun je dan van de rest van de dagen verwachten. En zeggen dat je op
surfvakantie gaat, en dan niet surfen kan oak niet. Omdat lice/f

slechts een 6.4 had opgetuigd en een flirike 6.2 voor vrouwlief, moest
1k hat met dit beetje wind toch af/eggeri tegen mj/n vrouwe!~ke
wederheift. ZU schoot me op de Bebop herhaaIdeI~k breed gnjnzend
voorbj[ I-let was dus inderdaad een vrauwenwindje! Na toch nag 25
meter in m’n trapeze gehangen te hebben vond ik het eigenlijk wel
welletjes geweest. Voedertijd.
s Nachts leken de voorspellingen van onze RTL-4-weerman (die we
gelukkig in die periode niet kanden ontvangen, maar wel al zn Iicht
op de kamende week had laten schUnen) tach nog bewaarheid te
worden: In kart tijd kwam er een Ethiopische jaarhoeveelheid naar
beneden gestart. Opeens sliepen we op een Iuchtgeveerd waterbed:
Het water had besloten zich in Zeeland niet naar de wetten der
natuur te schikken, en de weg van de minste weerstand te laten voor
wat deze was; In plaats van netjes am de tent heen te stramen, dacht
de watermassa een sluipweggetje te vinden tussen de binnentent en
het grandzeil. En natuurlijk liep dit weggetje doad, zadat er zich onder
de tent een tweede Veersche Meer began te antstaan. Onze
slaapgelegenheid veranderde platsklaps van een weinig camfortabel
Iuchtbed tat een gasgeveerd waterbed: Queue Luxe.
Geheel uitgerust beslaot het de volgende dag toch oak niet za heel
hard te waaien: ongeveãh krachie viãh. Veel beginners op het water
dus die het met lets meer wind wilde proberen. Stand er bij ons in de
buurt nag een stelletje waarvan hIj fanatiek surfte en zij fanatiek niet.
Zij had haar subjectieve RTL-perceptie aver Erwin Kral heen laten
gaan en was tot de canclusie gekamen dat het (1) de valgende dag de
héle dag ging regenen en (2) het absaluut geen zin had am hier te
blijven wachten op de wind. “Ach Gossie”, dacht 1k nag, en de arme
sloeber sjokte achter moeder de vrouw aan am het boeltje in te
pakken am de Grate Tacht naar het beloofde Limburgse Land voar te
bereiden. Dit verhoogt het waarheidsgehalte van de gevleugelde
woarden die ooit door onze grate voorzitter zijn gespraken
(geschreven, zie twee sWETHs-en geleden): “Eens temeer blijkt maar
weer dat (wind)surfen en vrouwen niet samengaan. Echter vreemd
genaeg gaan vrauwen en windsurfen daarentegen prima samen.’

~I
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EEN PAAR WEKEN PORTUGAL
vaar diegenen die niet op de barrel waren
Als deze sWETHs, met de verkeerde kant boven, op de mat valt, zijn
wij, Henk P. Inguin, Dan L. on en Paul M. eeuw, al twee maanden
terug uit het verre zuiden. Tach hadden wij voor de doodlijn van de
varige SWETHS al een stapel faxen daorgestuurd, maar deze standen
vanwege weet ik veel wat niet in de intro-s WETHs. Daaram een karte
samenvatting van het gefaxte:
P:
D:
H:
D:

“Die Strapper”
“Met die Strapper, die Française! Die met die platte achterkant!”
“Die Française met die platte achterkant?!”
“Ja! Beter een plane achterkant, dan een plane voorkant!”

WINDREPORT: VIANA DO CASTELLO, PORTUGAL
‘s ochtends:

Zannetje kamt ap, uitslapen, beetje wakker warden,
wat smikkelen. Maw. lekker rustig tat 14:00 uur.
‘s middags:
Vanaf 14:00 uur wind (indien het de avond ervaor
helder was) 6 tot 7 Bft. Direct voor de kust leuke
galfjes en dus keihard bikkelen tat 20:00 uur. Duin
aver tijgeren en even uitrusten.
‘s avands:
Hek naar het strand (en terug naar de camping) sluit
am 20:00 uur, maar dat valt de omzeilen door de
sleutel te gaan halen. Wind zakt na 20:00 uur meestal
in, de golven blijven wel de moeite.
Bij gebrek aan wind valt er hier altijd nag te golfsurfen!
Ons:
Ronnie:
Ons:
Ronnie:

“He Ronnie, ga je niet achter die vrauwen aan?”
“Twee zijn er aI niet de moeite en die ander is al acht jaar
bezet”
“Maar dat is vaor jou loch geen probleem?”
“Ja maar een W.C. die al acht jaar op slot zit krijg je tach
oak nooit meer open!”

mmmmm, Cool!
Huh huhhuh huhuhuhuhuh!
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Mededeling vooraf Dit verhaal bevat enkele betreurenswaardige
gebeurtenissen, maar omwille de leesbaarh~id en de humorcoefflciënt
van de SWETHS te waarborgen acht ik het noodzakelijk om deze
gebeurtenissen op zo’n wijze te vertellen, dat eenieder die dit leest
niet direct in huilen uitbarst.
VAN DE MACO
Er was eens een stel surfers in het bezit van een omgebouwde
boottrailer, die diende om een hoop surfplanken van Eindhoven naar
zee te brengen. Daar deze trailer op de terugweg de neiging had files
in te korten, gingen de surfers op zoek naar een andere trailer. Na de
hele bureaucratische molen te hebben doorkruist was ‘ie er dan: een
overgedimensioneerde Masta-trailer.
Then waren er een stel surfers die naar Portugal gingen. Ook een der
parentes bleek bereid tot het voor drie weken afstaan van een
trekkend voertuig. In Nederland 80 km/u heuvelop, heuvelaf. Ing
België 110 km!u heuvelop, heuvelaf, Frankrijk 130 kmlu route du
soleil. Spanje warm en 110 kmlu op & af. Portugal 80 km/u tegen een
uitgebouwde Peugeot. Een Masta trailer voorafgegaan door een Saab
9000 bleek iets teveel voor een Zwitser in dit Franse vehikel. De
Peugeot besloot zijn eerste en tevens laatste dubbele cheese-roll te
maken. Nog twee andere auto’s probeerden dit te overtreffen, maar
bleken niet het let te hebben de wielen van het asfalt los te laten.
Probeer in het Portugees maar ‘5 uit te leggen dat je met vier kubieke
meter surfstuff en 6 planken niet in de trein of Opel Astra kunt. Zelfs
de ANWB bleek dit niet helemaal te begrijpen. Gelukkig hebben ze in
POrtugal dezelfde voertuigen als waar mijn e~-auto eens van
Vlaardingen naar Eindhoven mee is vervoerd. Niet alleen een Ford
Fiasco blijkt hierop te passen, ook de overgedirnensioneerde, maar
met een as onder een hoek van 400 bleek hierop te trekken met een
her. De laatste 250 km zijn dus op een andere w~ze volbracht dan de
eerste 2000 km. Maar al met al heeft ze een goed kontje
Oeps, ik
ving even een gesprek op
Anyway, over twee weken draai ik de
kaas rond
...

....

Hang loose, de Maco! (Misschien wet rand, maar niet hang loose, red)
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POST-INTRO WEEKEND
Aan de telefoon twijfelde ik nog even of 1k wel mee zou gaan. “Dus als ik
bet goed begrijp gaat het sowieso door, ook als bet regent?”. “Ja”,
antwoorde Paul, “dat maakt niets uit, dan verzinnen we wel lets anders
leuks.”.
Dit was de kans om mijn diep weggezonken surfpassie weer eens naar
boven te halen, om mijn plank weer een keer van de in enkele jaren
opgebouwde stoflaag te ontdoen en me op bet water te begeven om mijn
vaardigheden te meten met de krachten van de wind. Vastberaden schreef
ik me in en ook de mededeling van Paul, dat ik we! in mn eentje met zo’n
22 man opgescheept zou zitten, deed me niet op m’n besluit terugkomen.
Dus stond ik vrijdag 8 september in het druilerige weer op 22 mannen en
enkele busjes te wachten. Het was een lange nt, helemaal langs de
Wouwse plantage (o.k. Don!), terwijl de regen in vlagen over het wegdek
gutste en het busje in de sporen voortdreef. Achtenin volgde ik at en toe een
gaaf werktuigbouwgesprek of een slechte ‘Turken-mop’ van de verse
studentjes, die naamiate het weekend vorderde steeds rustiger werden.
Voorin werd ik tot in de details op de hoogte gebracht van de rijkunsten van
Paul in Portugal. Het Ron me ‘n weekendje worden zeg.
Tegen ieders verwachting in bereikten we Ouddorp nag voor bet
ochtendgloren. Genoeg tijd dus voor mijn eerste Krekel-ervaring. Na de een
oriënterende blik veiwachtte ik eigenlijk dat alle stoere surf-boys niet meer
te houden zouden zijn en spontaan in actie zouden komen om een heftige
integratie met de vrouwelijke bevolking van Ouddorp en omgeving in gang
te brengen. Niets was minder waar. De aches van de Wethers bleven
beperkt tot het in een groepje bij elkaar geschaard gluren, giechelen en
w~zen zoals ik dat op de middelbare school met mOn vriendinnen deed.
Zelfs toen een schone blondine zo enthousiast richting Arthur danste, dat
haar wiebelende borsten (minstens D) bijna zijn gladgeschoren gelaat dreig
den te beroeren, werd er enkel verlegen gegrinnikt.
Het was we! een leuke avond en met een tevreden gevoel en een beetje
zenuwachtig voor de volgende surfdag viel ik tussen de ronkende mannen in
slaap.
Die zenuwen laaiden behoorlijk op toen ik ‘s mongens wakker werd en de
wind om het huis hoorde loeien. Waaroni was ledereen daar toch zo
enthousiast over? Nou, dat heb 1k die dag op Grevehingen ondervonden. Het
is me niet vaak gelukt om daadwerkelijk met opgetrokken zeil op mijn
plankje te staan, maar de keren dat het lukte waren we! supergaafi Als een
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speer over het water, het zeil maar net kunnen houden en je ondertussen
aiweer afvragen of je nog niet te ver van de kant af bent. Echt kikken. 1k
heb dan oak weing meegekregen van de cheese-rolls, katapulten,
waterstarten en spectaculaire gijpen van de rest, want 1k had al mijn
aandacht nadig voor niijn elgen plankje. 1k vraag me dan oak af of de fob’s
gelukt zijn die ik vanaf het dak van het busje heb genomen, me er niet van
bewust dat 1k langzaam naar beneden schoof tot 1k echt de werking van de
zwaartekracht ondervond en nog net met mijn zwemvestje aan bet busje
bleef hangen, de camera bijna op het dak ketste en al die stoere mannen
am me heen als een stel paspoppen naar me stonden te kijken zonder oak
maar een vinger uit steken om mij uit mijn benarde situatie te redden, totdat
ik daar uiteindelijk om vroeg. Mannen...
Die avond was de Krekel-delegatie een stuk kleiner, maar nog even gezellig
als vaorheen en ‘s morgens mochten we Iekker uitslapen. Er was geen wind
en er scheen een zwak zonnebje. Het werd een dagje strand met volleybal,
persaonlijke surfies, zwemmen en adembenemende duinsurfacties. Toen het
began te regenen nag snel even een Willempie (als ik me niet vergis) en
zonder omwegen terug naar Eindhoven.
1k heb een uitstekend weekend gehad en mijn twijfels rond het lidmaastchap
zijn dan ook eerder een kwestie van t~d en geld dan van mijn ervaringen
met de Weth-mannen.
Hardstikke bedankt!
Mieke

Thedier Uoe[bal
Swingen Speclale bieren
Films
Cuents Jazzeafé
Bands

1$~~,~Peclate Noifle’s
~Het Studentencafe
If I~~f~d$I—_
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SPOT: MAKKUM
Nadat er door mu al vele verhalen aver dit fantastische aord zijn
verspreid, volgt hier de definitieve spot guide. Natuurlijk heeft de
5WETHs de primeur.
Makkum, een plaatsje aan de Friesland kant van de afsluitdijk in het
hoge noorden des lands. Er zijn in principe 2 plaatsen waar je in
Makkum kunt surfen:
Holle Poarte: Dit is de duitsers stek. Oak wel Makkum strand
genoemd. Bij het hotel is een grasveldje waar je je zeiltje kunt
optuigen. Hiema kun je na een klein eindje lopen het water bereiken.
De eerste kilometer is za andiep dat je er nooit wegkomt. Je ziet die
duitsers het wel eens proberen maar dat eindigt meestal in zo’n Paulcheese-roll. Na dus weer een eindje door het water gebaggerd te
hebben, kun je gaan varen. Hier kom je oak geen duitsers meer tegen
want die durven niet zo diep. Weinig golven, tenzij de wind sideshore
(=Zuid-zuidwest) waait. Dan kan het behoorlijk aantrekken en kamen
de weinige locals hier forward loops springenfl!
-

Afsluitdijk: Dit is een veel minder bekende surfstek en alleen
gewaardeerd bij de betere speed freak en de duitser met het hele
dure materiaal (6 Copella’s en alle maten Neil Pryde VX LTD). Deze
Iui warden echter voorbij gevaren door elke peuter die op een plank
kan staan. Hier kan bij alle windrichtingen gevaren warden waarbij wel
gemeld moet warden dat er aan de Naord de afsluitdijk ligt en aan de
Cast kant een gewane dijk. Als de wind aver een van deze dijken
komt, neemt hij naarmate je verder van de dijk komt, exponentieel toe.
Dit brengt veel duitsers in de prablemen want 6 Neil Prydes opgetuigd
aan de kant leggen trekt zelfs de gemiddelde duitser niet.
-

De wind is in Makkum altijd ruimschoots voorradig als je tenminste
ingesteld bent op Light-wind course-racing (Explosion of ander 285
board daet het altijd goed). Als er wind voorspeld wardt, waait het hier
echter ook, vaak zelfs meer dan elders. Er zijn meer dan genoeg
anekdates bekent van hoe een WETH team zonder wind aan de
Brouwersdam zat, terwijl er toch 1 WETH lid behoorlijk te keer ging
met een 6m2.
Vaor diegene die dit niet gelaoft moet die persoan maar contact met
mij opnemen en dan kan er wel wat geregeld worden.
Tot ziens
Jeroen Cats
Next SWETHS, New Spot!?
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EEN NIEUWE NIEUWE RUBRIEK
Dertien onzinnige zinnen van een redax-duo
Tja, wat gaan we Cr dit keer van maken? Nadat we tot de conclusie
waren gekomen dat de nieuwe rubriek tot eon roemloos einde was
gedoemd was, zul!en w~ eons gaan zorgen dat de nieuwe nieuwe
rubdek eervol gaat beginnen, of is ‘ie dat met deze mega-voizin a!?
Het grote probleem bij het beginnen van elke nieuwe, dus 00k een
nieuwe nieuwe rubriek is, wat zou je, na het verzinnen van de naam
van de betreffende, behoorlijk nieuwe rubriek, als definitie willen geven
van het informatieniveau dat de rubriek zal moeten hebben, wil hij bij
een breed lezerspubliek aanslaan.

Om maar to zw~gen van de pmblemen, die bet omschnjven van eon
nieuwe rubriek met zich meebrengt, wil je zorgen dat eenieder de
bedoeling van hetgeen geschreven kan bevatten en daamaast niet
bet idee knjgt te zLin beland in een oe,woud van tekst, waarbq de
zinnen zeker tweeeneenhalf keer zo lang zUn als de regeis.
F-let is nu natuurlijk de vraag of wij bij het instellen van nieuwe
rubrieken de huidige trend om de burgers steeds meer eigen
verantwoordelijkheid te laten nemen voor het welsiagen van bepaalde
processen, zoals ook wordt uitgedrukt in hot sinds een paar jaar
geldende verkeersreglement, moeten volgen; het is hier eon keuze
tussen twee moeilijkheden, of je volgt de trend en schaart je daarmee
bij het grote legioen dat al eerder daartoe besloten heeft, of je zet de
nieuwe trend door gewoon voor te schrijven dat niemand lets te
vertellen heeft en moot daardoor als redax maandelijks nog een
rubriek volzwetsen, je ziet: het leven van een redaxlid is niet altijd zo
eenvoudig als het lijkt, vanwege deze emstige dilemma’s.

Nu we bet toch over dilemma’s hebben, vii! 1k graag hot dilemma van
wat we met deze nieuwe (2*) rubriek gaan doen uitdiepen; de
mogelfjkheden zUn haast onbeperkt, maar enige restrictie lukt m4 we!
geboden, zo moet er natuud(jk eon creatieve b(jdrage vaan eon niet
redax-lid in aan te pas komen en za! bet humorgehalte, zoals humor
door eon normaal mens (willen w~ dat we! zun?) gedefinleerd wordt,
gewaarborgd moeten biLiven.
Wat dat betreft zal elke volgende auteur van deze flu nog behoorlijk
nieuwe nieuwe nieuwe rubriek geen voorbeeld moeten nemen aan de
starteditie van doze rubriek, waarmee dit verhaaltje bedoeld wordt,
voorzover dat kan doorgaan voor de eerste editie van een nieuwe
nieuwe rubriek, die eigenlijk pas begint, als de eerste door een niet
redax-lid geproduceerde bijdrage gepubliceerd is, hopelijk de volgende

~
—

•.~

19

editie.

1k hoop dat w(f aan bet einde, als dat or ooit nog van mag komen, van
bet stukje do factor hopen hebben weten alt to bannen en daarmee
do factor zeker weten do wereld in hebben geholpen en or dus zeker
van kunnen z~n dat er inde volgende editie sen misschien we! erg
creatieve, misschien we! creatiever dan dit niets, inbreng van een
niet-redax-.’id kan worden gadegeslagen.
Elke inbreng van een niet-redax-lid in het kunstwerk dat Sweths
genoemd wordt is toch weer een verrijking van het Iijvige werkje, maar
omdat het noolt gemakkelijk is spontane bijdragen te verkrijgen voor
een slechts in de fantasie van do bedenkers bestaande rubriek rijst
hier het laatste probleem van deze aanzet tot een nieuwe nieuwe
rubriek, namelijk de beslissing over wie we moeten aanwijzen om voor
de volgende nieuwe nieuwe rubriek spontaan een bijdrage te mogen
leveren, or hierbij vanuitgaand dat het niet gepast is in dit kader, waar
het gaat om hot privilege een fikse ruimte in het verenigingsorgaan te
vullen, van moeten te spreken.

Moeten we a! iemand aanwuzen of eerst opbe!!en of diegene
aangewezen wi! worden of moeten we wachten tot iemand zichzelf als
humor- (voor do we! of niet normale mens) en talentvo! Sweths-auteur
zal aanw~Jzeri, daarover zullen we hot we! nook eons worden, maar
dat is ook niet van belang, zolang do volgende editie maar gesierd
wordt door eon nu hopel(,ik a! duide!jjk ??? omschre von niets, dat
hope4ik (atweer,) za! gaan uitgroeien tot een daadwerke4ik lets, zodat
or volgendo keer eon iets nuttiger, maar even samenhangend verhaal
op do mat valt.
Aan een ieder die in do verre, dan wel nabije toekomst eon poging zal
gaan wagen ook een bijdrage te leveren voor deze rubriek nu do
uitdaging de tot nu toe geproduceerde brei van tekens, ook wel
Nederlandse taal genoemd, te evenaren en verbeteren, of juist
volledig do grond in te werken, door het schrijven van een voor
iedereen to begrijpen artikel, voorzien van heldere illustraties, met
bijschritten die de situatie in eén oogopslag holder weergeven.

We zullen nu maar oven !angzaam naar bet definitieve eindo van eon
zin gaan, ook we! bekond a!s ‘even to the point komen~ do bodoeling
van doze br4’ van tokens is dus om to komon tot hot definitiof
vastste!!en van bet individu dat hot in do vorigo sWETHs uitgeble von
vorvo!g op do nieuwe rubriek kan doen vergeten door bet schnjven
van een stukje over hot misschion door hem of haar nag te moeten
gaan be!even worke!~ko orgastische surfgonoegen.
Hoewel doze orgastische toestandon met betrekking tot de edele
surisport in het verleden voorbehouden waren aan een persoon die
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zijn ziel (tijdelijk) is verloren bij de palentrekkers en daardoor zijn
bevrediging elders heeft moeten zoeken, kan tegenwoordig het
volledig en intens beleven van de surfsport aan niemand meer
onthouden worden, zodat het voorgaande niet uitgelegd kan worden
als toewijzing, maar toch wel als uitnodiging voor het vullen van de
volgende Nieuwe Nieuwe Rubriek, die overigens voor iedereen geldt,
omdat het volume van elke editie mede afhankelijk is van het aantal
mensen dat zich geroepen voelt een rubriek te vullen, wat altijd aan
het toeval onderhevig is, zodat we voor de volgende editie van deze
rubriek maar zelf iemand moeten roepen!
Laat 1k dan maar de verantwoordeljjkheid op me nemen om dan toch
maar de definitieve toew(jzing bekend to gaan maken, daar het
uitstellen van die toew~zing enkel leidt tot nog meer van dit fiats;
degene die de eer heeft om de volgende keer (dat wil zeggen voor I
december) een stukje in te leveren, luistert naar do naam Haraid of
Harold van defti) Hoorn, maar deze toewjjzing berust alleen op het
felt dat, 1k of wjj (w~ of 1k) overtuigd zfjn van de auteurskwaliteit van
dew persoon!

Sander en Paul.
(Paul is krom, red.(Sander)) (het gaat steeds beter met Sander, red.
(Jeroen)) (die Jeroen die begint het 00k al te leren, red.(Jasper))
(Uhhhh, red. (Paul))

WIST U DAT:
Don de functie van Maarten heeft overgenomen in deze roddeirubriek.
Nu maar hopen dat Don wel de goede zeilen optuigt.
Don moet zorgen dat ‘ie voor 23:00 h thuis is, omdat de hond rn
anders niet meer herkent.
Je om Jeroen te vinden op het internet, een grate kattenliefhebber
moet zijn.
(gewoon: http:Ilwww.stack.urc.tue.nlI—’catsl red.)
,

Zelfs vrieridinnen van

...

Arthur wel erg gefrustreerd vinden.

Don een eigen lingerie lijn heeft bij de Zeeman (alleen maatje XL).
Toen Sander het met Edward deed, alle roddels van hem moesten
komen.
Do HEMA damessokken maat 47-48 verkoopt, dus Arthur: vrouwen in
jouw maat zullen wel bestaan!
Paul graag wil dat iemand bij hem proefondervindelijk gaat vaststellen
of hij homoseksuele gevoelens koestert.
Paul geen mast nodig heeft op z’n surfplank wanneer hij surfies geeft
aan de dames.

Redukti e ku~rp
a

Openjngstijdn: moondog
J.E.Kennedyloon 3, 5612 AB

_21

__________

vljdog 12:30 lot 18:30
Eindhoven, Te : 040-440366
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06 kortingswinkel voor en door studenten!

Computer-accessoires
Compactdiscs
Telefoons
Foto afwerking
Hifi
T-shirts

Schrijfwaren
Computers
Rekenmachines
Foto artikelen
Hifi-dccessoires
Telefoons

Norman dit ook probeerde.
Don de enige is die hier echt in is geslaagd. (Twee honden etc. etc.?)
Paul na het schrijven van de nieuwe nieuwe rubriek: ‘Zo schrijf ik nog
geen brief aan mn moeder!’
Jeroen: Norman wordt serieus.
Sander: Maar dat is geen nieuws, dat weet toch iedereen.
Catman: Weten we nog iets leuks over Martin?
Koor: NEE.
Paul: Toch wel, wist u dat Martin een split-personality heeft.
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SØRFEN IN DENMARK
Wa.

Vertrek’?, ik wil wel maar ik kan niet enz. gvd wie wat want ik weet niet
meer wie wat wil als ie kan, want 1k heb het helemaal gehad.
Het lijkt wel of we hier dalen. Maar we stijgen toch? Norman: ‘huh?,
dus als ik hier ga liggen dan rol 1k zo naar boven.
Wat doen we nou, rijden we door? Meuh, Oh daar is nog een camping
bij de Forellensee. Ja dit is het. Ja want het is de Foreilensee, maar er
is helemaal geen camping. Jawel want er staat een womo. Rij toch
maar even verder.(Tip: vertrouw nooit volledig op de ANWB
campinggids)
Na 2 uur rally de Montecarlo is net expeditie-team klaar voor de slaap.
Do

‘s Ochtendsvroeg wordt de eerste Deense spot bereikt (Blavand).
Knobbelig water en 5 Bft, maar een rotcamping. Vejers-strand gaf
vervolgens een tot aan zee te berijden strand, maar weinig wind (3-4
Bft.) en een stevige on-shore branding, oak geen enkele windsurfer te
bekennen.
Uiteraard gaat het zoeken naar de juiste bestemming gepaard met
een extra dimensie. Dit keer zaten we tussen een paar politie ventjes,
die met wat geweertjes en uzi’s rondliggen. Toch beveelden ze ons
door te rijden. De weth-ers bewogen zich iets sneller weg toen onze
politieknapen met scherp begonnen te schieten op een niet nader te
omschrijven vage waning. Om zeker te weten dat het menens was
reden de weth-ertjes nag een keer langs de lokatie, we werden echter
tegengehouden. Then een zwaargehavend persoon kruipend en later
vallend verscheen mochten we verder rijden. Gelieve voortaan de
wegen toch maar afte zetten.
Volgende stek: Hvide Sande, gelegen op een duin tussen Ringkøbing
Fjord en de Noordzee. Heel erg veel windsurfers (allen planneerend).
Aan het einde van de middag werd nog even een camping gezocht.
We slaagden op een natuurcamping (natuur geen fuck er aan doen,
een hek erom heen zetten en vervolgens extra veel vragen). ‘Zoek zeif
maar een plaatsje, maar houdt dan wel 3 meter afstand van de buren
en hou die Nederlandse paspoorten maar bij je want die deugen niet.’

Na een stormachtige nacht hebben de tentjes het net kunnen houden.
Toch maar een ander plaatsje zoeken. Na het ontbijt werd een paging
ondernomen am op de Naordzee te gaan surfen. De 5.0 -ties lagen
klaar. De branding was erg sterk (2 a 3 meter hage golven met 8
seconden tussentijd). Dan maar zwemmen, zelfs zander surfplank
konden we maar net door de branding heen duiken, toch maar effe
een andere spot opzoeken.
Het binnenwater zag er relaxed uit, er werd geplaneerd, maar met
grate lappen. Na een paar keer geplaneerd te hebben, wordt de lakale
vreetschuur op proef gesteld. Goede visresto’s en pizzaria. Dan maar
het laatste. De spare-ribs smaakten er goed.
Za.

Nu begeven de tenten het tach bijna. De tenten bleven staan maar
liggen zo gaed als plat. Toch maar eerst de tentjes veilig stellen. Na
rally Dakar wordt besloten achter de schutting van de campingbaas te
gaan staan. de eerste wave-spot werd vervolgens op de proef gesteld:
4.0 zwaar overpowered en golven vanaf 2 meter. ldeaal omdat een
peir de golven voor het apstarten vergemakkelijkt. Achter de pier hoef
je je geen zargen te maken of je wel kunt springen maar wel of je de
sprang overleeft.
Op het binnenwater varen de 5 nulletjes zwaar overpowered over
stuiterhobbeltjes van 1 tot 3 meter halverwege het fjord. de 4 nulletjes
deden het beter. Maar oak deze waren halverwege het fjord
overpowered. Goede dag dus.
Zo.

Na een vriendelijke goede nachtrust, de tentjes hielden het nu wel. Na
een vastpatroon ontbijt: Deens brood met kaas en jam. gaan we met
voile moed terug naar de surfstek van gisteren. helaas gisteren heeft
het gewoan voor twee dagengewaaid. Desondanks wordt door de
plaatselijke surifreak toch 7 a 8 beafort voor de middag voorspeld. Dat
wordt dus wachten. gelukkig laat het zonnetje zich af en toe zien
anders zou ik het niet trekken. Nou laten we deze dag maar vergeten.
Zondag-rustdag wil je gleuven of niet.
Høng løøse,

Artur, Norman & Martin
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LEDENLIJST
ste~~ van do Berg
loden
Paul
von Bakel

Dude Doelenkade 55

1621 BH H°om

Wolvendijk 143a

5641 AR Eindhoven

040-2612061

Patrick
Martijn
A,thur
Sven

van Beurden
van don Boon,
Bordes

LodNll
34
Heiveld6
Vorwerstraat 67
Frankrijkstraat 80

5816
5464
5612
5622

SB
VT
EA
AN

Endh
Veghel
Eindhoven
Eindhoven

040-2310538
0413-365712
040-2452805
040-2452620

Stofan
Marcel
Vincent
Dennis

van der Eijk
van Gils
do Gouw
de Graat

S. van Noyestaat3
Nijhoffiaan 4
Bosschoweg 35
Trooststraat ii

5622
5624
5151
5642

KG
JK
BA
IR

Øndhoven

~t
~i~~ag
~C°h
i~~5L5
Michiel
Jaarsveld
Frans
Paul
Stan
Jom
Joris
Marnix
Sander
~

Kennis
van der Krogl
Kuunders
Lemmens
van de Meerakker
Mo~ers
Mo!enaar
pastLning

Mark
Peels
Jochern
Peeters
Marcel
van Roe
Carlo
de Smet
Edgar
Snelders
Maarten van der Steen
Stijn
Sweere
Norman Verhoeven
Ronald
Vreugdenhil
Goon
van der Weide
Martin
van Wjk
Marco
do Wild
Martijn
WUbbolts
buitengewoon lid
Honk
Gaxiola
lid van verdienste
Maarten Luykx
donateurs
Roel
Backbier
Harry
Bongaerts
Antoine
van Bree
Marc
van de Broek
Maurice
Claessens
Edward
Dams
Robert
van Deursen
Arjan
do Gast
Rob
do Groot
Root
Hoff
Ad
van Kessel
Silvia
do Kloe
Coen
Konings
Dirkjan
Luykx
Marc
Nederkoom
~m
van Rootselaar
Cocile
Schermer
Frans
Schermer
Coos
van Schie
Frans
Schoron
Rob
Schulkens
Bas
Timmer
Marc
Vos
Jacco
~orsma
Bad
Wjnands
Carin
Zuidema

~rlr~iaj si~

~t~~t1t4I
Woenselsestraat 327

~

Eindhoven
Drunen
Eindhoven

040-2436494
0416-376188
040-2812281

E:ncihoven

5644 E~
5623 ED
5526 NA
5624 GR
5643 AK
5623 CX
5612 LO
5625VD
5664 AS
5621 AH

~hovon
Eindhoven
Hoogeloon
Eindhoven
Elndhoven
An’cto~’n
Eindhoven
Eindhoven
Geldrop
Ekidhoven

042126798
040-2437392
0497-383419
040-2460578
040-2111256
020-6721496
040-2439779
040-2422670
040-2859894
040-2445243

Sredalaan 157
Woenselsestraat 327
Sibeliuslaan 19
Leenderweg 177
Pomperschans 74
Plsanostraat 388
Do Pellenwover 31
Wattstraat 58
Sienalaan 8
insulindelaan 105a

5491 BA
5741 GC
6342 PA
5652 JO
5623 ED
5654 CZ
5643 AG
5595 AW
5623 CL
5263 XJ
5621 AK
5632 IV
5641 AD

St-Oedenrode
Beck en Donk
Walem
Eindhoven
Endhoven
Eindhoven
Eindhoven
Leende
Eindhoven
Boxtel
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

0413-478929
04929-62679
043-4591867
040-2570605
040-2437392
040-2525818
040-2118682
040-2062101
040-2433264
0411-676684
040-2461061
040-2474959
040-2817359

Johannesburgstraat II

5642 EtC Eindhoven

040-2812263

Hertstraat 74

6531 KS

N~megen

024-3556323

Donizettiiaan 41a
Karthuizerstraat 34
Kipslraat 163
Gastakker 388
Bothei 30
Gaslakker 388
Aart vd Leeuwlaan 984
Hortensiastraat 13
Grossmannstrasse 38
Vaarweg 41
Pros. J. Lelsstraat 17
Hortensiastraat 13
Ailersma 147
Westersingel 51
Gon. Knooplaan 7
Pieter Broughollaan 38
Lage Ham 119
Obrechtstraat 273
Reinoutlaan 278
Rei9erskamp 441
Koninginnestraat 62
Logo Ham 119
Jan Steenlaan IS
God- Kattondiep 60
Oortlaan 170
Strijpsestraat 132c

5653
5643
3011
4817
5508
4817
2624
1338
8049
3233
3151
1338
5655
3014
5623
3723
5102
2517
5665
3507
4818
5102
5591
9711
5505
5616

BA Eindhoven
RX Eindhoven
ZX Rotterdam
XJ Breda
CD Veldhoven
XJ Breda
Li DeIft
ZP Atmere
Zurich (Suisse)
SJ Oostvoome
SO Hook v Holland
ZP Almere
CD Eindhovon
GV Rotterdam
MT Eindhoven
PB Bilthoven
AS Dongen
TX Den Haag
AG Goldrop
JA Maarsen
lID Breda
AB Dongen
AR Heozo
PP Groningen
RH Veldhoven
GT Eindhoven

040-2519113
040-2123898
010-4334578
076-5870973
040-2413341
076-5670973
015-26881 00
036-5372431
13420619
0161-485182
0174-35391
036-5372431
040-2520671
010-4364900
040-2455768
niet bekend
0162-321127
070-3656522
040-2867586
0346-552773
076-521 8301
0162-321127
040-2261837
050-3183815
040-2545512
040-2529149

Landrop 7a
Tacituslaan 51
Leenderweg 311
Gen-BontincPctraat ie
Hemelrijken 127
Kampakker4g
Parallelweg44
Wattslraat 23
Heistraat3
Koppelstraat 20

Walem 9

A: 1k heb gisteren de WC in ons huis onftettend schoongemaakt, je
kunt er flu uit te & d k
e n
rin en.
B: Hoezo, heb je aangekoekte randen eindelijk weggebikt?
A. Uhhhhh.
Emancipatie

=

Vrouwen behandelen alsof ze gelijk zijn aan mannen’

Het bestuur is inmiddels vervangen door een nieuw (?) bestuur, het
resultaat is nog niet helemaal bekend, maar dit is een aardige richtlijn
Hen k
2812263
vooizitter
Carlo
2570605
secretaris
MartIn
2461061
penningtneester
N’-’
flAfl’fl ~‘)-1n4
4
rman
ma~enaa,comm,ssans
acant
??????
activiteitencommissaris
4t beilen voor activjtejtcn (uuuhhhhhhll!???)
-

~

KOPIEREN

9 CENT PER A4

FULL COLOR VANAF 2 GULOEN

VoQr moor Informatic.
Reproshop
Hal hoofdgobouw
Tat 3S75
Technische univoisicea t~)Eindhoven

~flEr1Lr1I 4 ~F:1E:1~

4~’5L4rf&5I~i

INDOOR

I

BIGGELAAR

I J Z ER EN MAN
JAVALAAN
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EINDHOVEN

Kompleet in:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Windsurfing
Alpine Ski
Snowboarding
Inline-skates
Stunt-vliegers
Beach-Wear
Ski-lessen
Surf-lessen
Feesten en partijen
Kleine Berg 61

A

5611 JT Eindhoven
040-442616

