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Mededeling
Algemeen credo:
Ms WEThers vragen ga je mee surfen vanaf maan
dagi
Ivrijdag/zaterdag/zondag is dit this tot en met die dag
waarop de wind gaat liggen en er dus rninder dan 4 Bft. staatl (Tenzü
we zeggen we gaan een weekend.)
Ben j~j nieuw lid en wil j~ 00k de elektronische sWETI-is ontvangeri op
jouw E-mail adres ?~ Stuur dan even een mailtje naar
sWETHs@stack.urc.tue.nl. Je krijgt dan een tijdje váôr de papieren
versie al te weten wat er in de club omgaat. 00k andere leden (of
geinteresseerden, andere surfclubs ofzo) kunnen in het
adressenbestand worden opgenomen, voor zover ze er nog niet in
staan!
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WOORD VAN DE REDACTIE
Jeroen weet niet of de verwarming van zn eend niet werkt of dat het
mistig was, of dat zn ogen nog dicht zaten. Harald was gisteren om 1
uur ‘5 nachts flog naar de stad gegaan, ik (de meeuw) ben net wakker
en Sander heeft binnen 12 uur na de RAI een verslag ervan gemaakt.
JASPER IS KOFFIE AAN HET ZET~EN
We zijn dus met z’n vijven eon nieuwe SWETHS in elkaar san het
draaien. Voorlopig produceren we nog niet voor vijf man creativiteit,
maar die komt met de koffie wel....
Of met Spa rood....
Het blijkt dat bovenschrijvend inofficieel redaxlid zijn ogen 00k flog
dicht had, want de genuttigde Spa soort is overduidelijk van bet type
blauw, en niet rood!
Onder invloed van dit geheel, en de koffie die Jasper aan het halen is,
is het niet echt ingewikkeld de gigantische berg roddels die ditmaal is
aangeleverd tot één geheel te componeren en zelfs nog wat aan te
vullen. Jeroen had geloof ik ook nag lets te melden....
Voor al diegene die nog steeds niet weten wat het adres van de
WETS Homepage is, zal ik dit maar blijven herhalen:
HTTP:!IWWW.STACK.URC.TUE.NLJ~CATSISURF HTML
BTW: voor alle veranderingen of commentaren even een mailtje sturen
flaar: CATS@STACK.URC.TUE.NL
Verder wil ik nog wel even kwijt dat al veel mensen de weg naar de
homepage gevonden hebben. Op dit moment is het de mooiste
surfclub hornepage van het continent. De ideeen voor de homepage
zijn intussen een beetje opgedroogd dus alles is welkom.
Voor iedereen die echt niet weet hoe dat internet gedoe werkt, zij
kunnen met mij contact opnemen, zodat er een keer op de kamer van
de voorzitter een instructie uurtje gegeven kan warden.
De redactie
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Om maar te beginnen: Plaatjes en zinnige info voor de WETS home
page” zijn van harte welkom. 1k heb het voorrecht am nieuws van het
windsurftrailerfront te melden. Ja, hij is er die mega-WETS
windsurftrailer special third custom made edition. 9 November was bet
zover. Ult handen van de nieuwe directeur Studenten Sportcentrum
(en tevens voorzitter van de STES), Jacques de Mooij. Met het
voltallige WETH-bestuur en enthousiaste oud WETL-f-bestuur(d) leden
en WETH-leden en meer en natuurlijk champagne werd de
windsurftrailer officieel in ontvangst genornen en tevens de
bijbehorende bruikleen overeenkomst ondertekend door Jacques de
MooU namens de STES en door ondergetekende namens WETH.
Meer groot nieuws: WETS gaat verhuizen. Deze winter al. En wel naar
bet TUE Studenten Sportcentrum.
Recent is er overleg gepleegd met Apres~WETH, in de personen van
Dirk-Jan Luyks en Coen Konings, dit is in goede harmonie verlopen en
mag naar w~ hopen in de loop van het volgend jaar uitmonden in
intensievere contacten met de donateurs. Deze zijn dan oak nag
immer van harte welkom orn weer eens hun surfneus te laten zien.
Met Pasen bijvoorbeeld bij de officiele opening van het nieuwe
surfseizoen bij de Brouwersdam.
Heuglijk feit: We zijn de veertig leden weer eens gepasseerd. Uit de
intro-lub activiteiten zoeken we nog lieden die lid zouden warden,
maar waarbij het er simpeiweg nog steeds niet van gekomen is. Het
lijkt dan oak naodzakelijk om een WETH-06-inschrijfformulier-invullenhulplijn op te gaan zetten.
De a.l.v. van oktober jongstleden is zonder problemen verlopen, er is
nog een vacature voor de positie van aktiviteiten commissaris (aktico)
die wij spoedig met een jong talent (lees nieuw lid) hopen te vullen.
WETS organiseerd het tweede NSK-lustrum. Dit GIGA-spectakel
vraagt am een gedegen organisatie, en zie daar daar was een stevige
commissie van WETH’ers. Ook Nestor (overkoepelend nationaal
studenten zeil-en windsurf orgaan) was overtuigd van do goede zaak.
Het Nestor-bestuur is versterkt met een WETH-routinieer en goede
bekende. Ja, menigeen weet bet nisschien reeds: Jasper Hijink en niet
zornaar in het bestuur, maar als commissaris surfzaken. M.a.w. de
belangen van studenten windsurfend Nederland diendend. De WETH
beaufortschaal zal spoedig hernieuwd verschijnen, geijkt naar de
kunsten van WETH-leden. Hij is echter nog niet geheel compleet daar
de heftigste najaarstormen hun gezicht niet rneer durven te vertonen,
sinds enkelen onder ons nag meer richting “heavy-duty” stuff zijn

-r • —

4

—5

—A—I--I-I-i-

gegaan. Een BRUINE ZEEBEER is flog steeds niet gesignaleerd dit
jaar. Zouden ze or dit jaar missehien niet zijn? Op de nieuwe
aktivitoiten kalendor is hot plan te vinden waarmee wij denken doze
vogel te kunnen vangen.
Verzoek aan alle eden: maak eens wat meor tijd vnj om minder over
surfen to kwaken en hot meer to doen, met name in veroni
gingsvorband, met WETH dus. Wat dacht je van bij de Brouwersdam.

Paul nog nooit zo lang met eon studiebook op zn schoot heoft
gezeten als tijdens doze rodactie-vergadering.

See you,

Als Jo ocht op de hoogto wil blijven over de laatste roddels over Don
(en zn vrouwen), je op maandag-avond van 11.00 tot 12.00 moot
gaan zwemmon.

Honk

TOPITOB SPOT
DE GROTE SIEP, PLASMOLEN
lets ten zuiden van do thuisbasis van Aeolus Iigt een nog nietiger
watertje. Zeker nadat do thuisbasis van genoemde vereniging iets
afgegraven is.
Aan hot niotiger watertje huist ook een surfvoreniging. Die vereniging
is to omschrijven als één gedeeld door Weth; De leeftijdsgroep 16-30
jaar ontbreekt en de activiteiten bestaan ult kindercursussen en
koffiesurfen op zondag. Zon vereniging noemt zich dan Up & Down.
Volgens m~ is hot meer down dan up. Zowel vanwege hot feit dat de
surfers meer in hot water liggen dan op do plank staan.
Eén keer ben ik door eon leuke dame van tonnisles benaderd of 1k
geon lid wildo wordon. Aangezien die dame wel erg ongelukkig zou
worden als ik zou weigeren en ik mijn 13-jarige beentjes niot langer
wilde martolen (15 km fiotsen met eon titanic op surikar erachter) ben
ik lid goworden.
Gelukkig was or in Eindhoven 00k eon voreniging en voldeed (voldoet)
deze eon stuk beter aan mijn niveau. Vooral op hot gobied van humor,
lol on bier, want surfen kon ik toen nog voor goon meter (Sander gaat
zijn Peugeot op cashownoten laten lopen. Nee, daar loop ik zelluf
op, en eon boetje noten kost f 4,95 on dan is eon literije loodlimo nog
goedkoper).
Natuurlijk willen jullie nog even weten wie die dame was die mij gelubd
had. En sommige Woth-lodon kennen haar al van do NSK ‘95 of van
eon surfkamp (he Maarten). (Honk hoeft eon pingguwin-mat; niot in
zijn nok, maar bij do deur!)
Anyway, do “grote” siop is do mooite van hot schrijven (typon) niet
waard en do vorhalen over do bowusto dame houd ik maar voor
mozelf.
De groento on..HL, do moouw met mooisto postcode (op do cijfors na)
-

WIST U DAT:

Jasper pinguins op zn harde schijf zoekt, en ze dan wil verwijderen.

Sander Molenaar gaat verhuizon als hij naar aanloiding van doze
sWETHs kianton krijgt.
Do ledenlijst op alfabet gesortoord is, behalvo Honk, die is op looftijd
(geselecteord). En zolfs dan past do lijst er normaal niet op

Hogeschool
boekhandels
Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Faculteit Techniek en
faculteit Economie
Rachelsmolen I
Eindhovon
Telofoon (040) 60 53 26
Openingstijden:
maandag tim vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur
-

-

Ak

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

,_l_I—~——

OPROEP

7

6

•.~

H

ACTIVITEITEN AGENDA

Bewaarders alter landen, verenigt U
Nadat ik de vorige sWETF-ts ben heringetreden als verwoorder van de
collectieve surfiale gevoelens, leek dat een uitgetreden persoon een
goed moment om het complete sWETHs-archief over te hevelen near
mijn bescheiden stulp. BiJ een kleine inventarisatie mijnerzijds bleek de
verzameling echter niet compleet. Dit liJkt misschien geen echte ramp
maar eon archivaris streeft toch compleetheid na en bovendien ligt het
hele tastbare clubverleden besloten in de enige overblijfselen daarvan:
do sWETHs.
Cm doze redenen roep ik nu alle mensen die al wat langer lid zijn
(dan ik) en ook alle donateurs die (net als k) zo fanatiek zijn om de
sWETHsen te bewaren op om in hun verzameling te kijken of de
exemplaren 5.6, 8.5 of 9.3 (respectievelijk ruim 8, ruim 5 en 434 jaar
oud)zich misschien nog in hun collectie bevinden en mij to bellen als
dit hot geval is, omdat ik ten behoove van de archiefcollectie graag
eon eenmalige reproductie van 1 exemplaar zou willen maken. Hoewel
het ook op de ledenlUst staat, zal ik hier ook nog maar even melden
dat mijn telefoon luistert naar do code 040-2859894, zodat 00k die
hindernis uit de weg geruimd is.
(Het gaat hier dus echt om do sWETHsen die luisteren naar de num
mers 5.6, 8.5 en 9.3 en niet om eon deel van do collectie zeilon die in
do buurt van oosterburen op de Brouwersdam to bezichtigen is op
dagen dat Jo oigenlijk gewoon zou rnoeten surfen )
,

Dinsdag
Dinsdag

2 Januari
16 Januari

1996
1996

Weth-N ieuwJ aarsbo rrol
Borrol-avond (21:30 AOR)
Aansluitend: Lezerupgames

Zaterl
Zondag

27/28 Januari

1996

VriJdag
Dinsdag
Dinsdag

9 Februari
20 Februari
12 Maart

1996
1996
1996

Dinsdag
DageliJks
Vrijdag
Maandag
seizoen
Weth

19 Maart
1-30 April

1996
1996

Das Boot Düsseldorf
(Weth-shoppers opgepast!!!)
Gourmet-avond
Borrel-avond (21:30 AOR)
Lazer-up games!
Paint-’u ‘-Balls games
Borrel-avond (21:30 AOR)
Doe wat U wil

5-8 April

1996

Dinsdag

16 April

1996

??
Donder
Zondag

?? April

(Brouwersdam)
Zornervakantie-vergadering in
Traviata
1996
North-Sails 1-hour classic

9-12 April

1996

Sander, archico dor sWETHs

ACTICO GEZOCHT
Wist U al dat WETH eon actieve actico zoekt... Dit is dus de perfecte
kans voor Jou om Je ovortolligo tiJd nuttig te gaan besteden. Ok ok ok,
ook ala Jo er tussen alle computerspelletJes nog met mooite tijd voor
vriJ kan maken, willen wij Jou graag hebben.

j1~~~,iiIllIr//

Dus bel onze actico...
oh nee, bel onze voorzitter (die hoeft toch niets beters to doen).
I

Weth ‘4’t-dagen

Theater (Joetbal
Swrngen Specidle bleren
Films
Cuents
Speclale Hoffle’s
Dands

I

Officiele opening van surf
Proef NSK Cok voor Apres

Het Studentencafe
I
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DAGJE RAIEN

Indoorsurfen &

spoRAdlsch

unlimited

Op zaterdag de negende, heden ten dage gisteren ii., was het dan
eindelijk zover. De grote dag was aangebroken, de supersterren
zouden hun kunsten op overdekte wijze aan een select gezelschap
van WETHers tonen. Omdat het niet dagelijks voorkomt dat de
internationale (bleek later in de parkeergarage) surfelite
bijeenvergaard is, aangevuld met enige andere ongure types, werd het
surfevenement voorafgegaan door hot evenement RAI-unlimited, een
happening die naast koopjesbeurs van minder kaliber dan de BOOT
00k een vergaarbak van andere zgn. funsporten moest voorstellen.
Aangezien de meningen over de hoeveelheid tijd die nodig is cm dit
alles te aanschouwen zonder enige informatie vooraf nogal
uiteenliepen, werd Amsterdam door diverse equipes op diverse tijden
benaderd. 1k kan uiteraard alleen voor mezelf spreken en nioet dan
concluderen dat de tijd die je kwijt ben om de afstand te overbruggen
ondanks de diverse radarsnelheidfotomaakcontroleapparaten niet
tegenvalt, sterker nog: je bent er voor je er erg in hebt en kunt dan
00k nog droog parkeren. Eenmaal binnen kwam je eerst do
skaterscompetities tegen, waar bleek dat eenieder die te miezerig is
om normale kleding te dragen zonder dat het eruitziet of hij of zij
gehuld is in aardappelzakken, en eder die moeite heeft bet pluis op
zijn (of haar?) onderkin te bedwingen alleen flog maar hoeft te leren
rolschaatsen of schaatsplanken om weer enige vorm van sociaal leven
op te kunnen bouwen.
Een halletje verder was dan toch die hal waar het allemaal cm draaide
en waar we Henk & kornuiten tegen het lijf Jiepen, hier was de surf
koopjesmateriaalkijkgebeurtenis en ook het zwembad met tribune
stond hier opgesteld. Er werd al wat geoefend door personen die
verondersteld werden betalende amateurs te z~n die al een aardig
eind op weg waren, later bleek dat het Eric Thieme, Belgiekske
Rondalez en nog wat “echte” surfers waren. Na zes keer over het
surfbeurzengbied gesjouwd te hebben bleek het neerzakken op eeri
kunstmatig stukje reclamebeach de enige juiste oplossing om de tijd
tot het echte spektakel te doden; niemand had de juiste aankomsttijcl
correct voorspeld.
Om zeven uur mochten de tribunes dan toch eindelijk beklommen
worden, voor de snellen, die niet allemaal op Arthurs rekenkunsten
bleken te kunnen vertrouwen, waren de beste plaatsen weggelegd,

recht naast de schans, op een hoogte met goed overzicht waar je niet
zeiknat werd door de enorme wind die de schuimkopjes zo de
onderste rijen van de tribunes opwaaiden (Je moet er iets voor over
hebben om de cheerleaders in hun kruis te kunnen kijken, nietwaar ?).
Na een juichexercitie met 10 personen voor een BBC1
kinderprogramma dat het nut van bier in doze situaties blijft ontkennen
en het oefenen van de wave kon het programma dan eindelijk
beginnen, afgewisseld met veel housegeluid en queen (We will surf
you) De slalomronden waren wel aardig spannend en er bleek
meerdere keren dat eon flinke voorsprong tot voorbij de streep
verdedigd zal rnoeten worden, want je kunt tot hot laatst toe worden
ingehaald. Na een aantal werkeli)k spetterende heats bleek bij de
mannen dat Nik Baker de snelste was en bij de vrouwen Nathalie
Lelievre, zodat zij het publiek zeiknat (eigenlijk champagnenat) konden
spuiten. Hierna werd do schans uit de lucht tevoorschijn getoverd.
Waar ‘5 middags nog enkele vinnen hun laatste vaart maakten bleef ‘5
avonds alles wel heel. Vooral Naish kreeg flinke toejuichingen, hoewel
het enige kunstje dat hij wenste te tonen een tabletop was. Vreemd
genoeg scoorde hij hiermee nog beter dan Thieme en Baker, die met
front- en backloops meer lieten zien. Si) de vrouwen ging het vooral
tussen de eerder genoenide Belse, die nog wel wat moet oefenen en
Lelievre en Karin Jaggi. De laatste kon met een miniem verschil
uiteindelijk de zege naar zich toetrekken. Bij do heren bleek in een
spannende finale dat bijna iedereen in de laatste ronde een backloop
probeerde. Alleen Naish wilde nu een totaal nieuwe move laten zien,
hij voerde een nohanded-boardrollmastfirst-robbyfalldownpainfull, die
door het publiek met een enorme ovatie werd beloond, maar door de
jury minder werd gewaardeerd, zodat ook hier Nik Baker voor de ouwe
piraat eindigde.
Na afloop van het evenement ontstond een nieuwe challenge: Hoe
ben ik zo snel mogelijk uit de parkeergarage. Do oplossing bleek
spookrijden, van rechts komen en tussenduwen bij de meest glimmen
de auto en vriendelijk bedanken. Op deze manier waren we gelijk met
do Normobiel bij de slagboom, zij gingen rechts, wi) links. Slim van
hun want met zo’n asobak pas je toch niet in dat % parkeerplekje
schuin voor de deur van een lokale shoaanbieder van witte, bruine en
gestreepte kroketten en ander veil ig voedsel.
Uiteindelijk kwamen ook wij dan toch weer moe maar voldaan, door de
mist en zoutbespuiting terug in Eindhoven, waar het inmiddels allang
kinderbedtijd was
Sander

—_—
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EEN NIEUWE NIEUWE RUBRIEK
Een column over het ‘komen en gaan’ rond de jaarwisseling lijkt
onvermijdelijk. Buiten begint het Iangzaam te vriezen en te sneeuwen,
surfers trekken naar warmere oorden.
Tenminste als je goed bezig bent. Nonde tering de surisport is nu
bijna 30 jaar oud. Bijna bejaard zou je zeggen, en ik? 1k begon zon
tien jaar geleden op een Windglider met klapgiek je kent ze wel.
Nu we trouwens toch zo gezellig aan het babbelen zijn kunnen we het
wel eens over mij surf levensverhaal hebben.
1986 Mijn eerst surfplank was zon kauwgom plank (voor de freaks)
een vinta 340 met een zwaar radicaal wavezeil (in die tijd). Lekker een
beetje heen en weer dobberen op de karpendonkse plas en in tijds te
echte zomerse hete dagen botulisme oplopen. Toen was ik nog zwaar
fanatiek en ging elke dag (mits boven 3 beaufort) surfen.
1988 Tenmiste rond die koers. Die karpendonkse plas werd nu toch
wel erg klein, het werd tUd om eens naar groter water te gaan zoeken
en ik belande toen al snel in Oostwatering (vlakbij de veersedam),
mUn ouwelui hadden daar een zeilboot liggen, waar het vaak harder
waait. Daarom had ik als 14 jarig mannetje al snel een kleiner zeN,
een dde drietje voor boven de S beaufort, nodig. In die jaren leerde ik
snel kennis maken met op en neer jakkeren. Maar het waterstarten en
gijpen bleef een problem, dat zal 1k maar eerlijk bekennen.
1991 Deze jachthaven werd nu toch wel erg vervellend ik moest
namel~k voor het surfen een flunk stuk zwemmen en vervolgens tussen
de pier en de wal opkruisen. Gelukkig vonden hadden mijn ouders het
daar ook wel gehad, en verkasten naar kortgene. Inmiddels hadden
wij een niewe zeilboot en ik nieuw materiaal en gingen regelmatig naar
bruinisse aan het grevelingen. 1k had nu de beschikking over een bic
hardrock en leerde toen vrij snel waterstarten en gijpen. Deze plank
werd toch al snel te groot want ik wilde het Iiefst boven de 6 beaufort
surfen en dan gaan die opgeblazen balonnen met veel te veel volume
richting hemel, weinig controle dus.
1992 In het voorjaar een nieuw board gekocht, weer een kauwgom
plank, maar het was een koopje (fl?00,- )voor TC fury. Het is
misschien niet de Iichtste maar in elk geval niet kapot te krijgen. Dit is
precies wat ik nodig had een beetje springen en dan de zee op.
1k lach me eigen kapot die mannen die op van die coppello’s ofzo de
zee niet opdurven omdat ze bang zijn hun plank kapot te springen.
1995 Ja, weten het allemaal het was dit jaar niet veel met de wind,
zeg maar gerust KUT, maar goed 0< ben aan een nieuwe school
begonnen en zag tijdens de intro van de Hogeschool een standje
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staan van WETH en vroegen of ik geInteresseerd was om een
weekendje te gaan surfen bij de Brouwersdam, uiteraard was ik
geinteresseerd en ben meegegaan, dat was tevens mijn eerste keer
dat jaar. Het waaide stevig door en baalde, dat ik alleen een vijf
nulletje had meegenomen, gelukkig kon ik een viertje lenen van de
vereniging en kon toch noch een lekker op en neer stuiteren. Kort
daama ben ik nog een keer meegeweest, maar dan naar zee. Dit was
mijn eerst echte zee ervaring, mijn eerste semi ervaring was in
Qostende maar werd door gebrek aan wind uit het water gevist door
een plaatselijke reddings dienst. Dat was vrij vernederend, zie je het al
voor je.
1996 Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Veel slechter als
kan
het natuurlijk niet worden. Wie zal het zeggen
Harald van der Hoorn.
195
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FLUISTERS, RODDELS EN AL WAT NIET MEER ZIJ
van Uw correspondent ter plaatse
november 1995
Vroeger viel 1k op Paul I op zulke types.
1k vind hem eigenlijk nag wel een lekker ding.
Kunnen die mannen van WETH niet allemaal gepakt warden door een
echte vrouw, met hersens en zelfvertrouwen. + meer (ken geen
steno).
A. schijnt tegenwoordig z~n post onder de schuilnaam Esther te
ontvangen.
Zou hij dan toch die Wehkampl....’-catalogus aangevraagd hebben?
*

H)
H)
5)
H)
5)
H)
S)
H)

doorhalen wat niet van toepassing is.
He!
Jij gaat die nieuwe WETH video mix (WETH-mix) maken.
Da’s goed.
Goede zaak!
Wi hebben net een nieuwe mixer.
Maar dat worden wel vreemde stukjes.
Hoezo?!
Je bedoeld een muziek-mixer?
Ja, zo een voor in de keuken!
Mmmuh. Ja.
Dat zal ook wel werken.

Corrie K. brengt Norman tot flippen.
A. Heeft een geheel eigen op vatting van muziek voor een WETH
promo. Of zou hij toch nag van zijn C.K. passie af te helpen zijn?!
(Nee C.K. staat hier niet voor Carbon-Keviar!)

__—
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C)
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Dat kleine poesje van Norman
He?
He?

Edward: Oh, 1k rijd nu een bescheiden autootje...
.wel handig dat je je deelbare masten en je plank zo achterin kunt
leggen!
A: Henk is niet geschikt voor de surfsport, gezien zijn problemen met
de beenspieroefeningen uit de Surf (sept, nr 9) (1k zou ook lever die
andere doen, red S.)
Taalkundig gezien twijfelen wij ernstig aan Don’s mannelijkheid; ie
dereen heeft het toch over dondeitiag en niet over donz~ndag ?
TUdens de verhuizing van Paul...
Sander: we Iijken we! Turken
Don: Ja, maar die hebben niet zo’n trailer
Henk’s collega: wanneer ga je nou ‘s promoveren ?
Jasper is in de AOR zgn. mosselen aan het bestellen, maar blijft wel
errugh lang weg. Paul: Als ie niet terug komt heeft ie vast een héél
andere mossel besteld
Don: Mijn weekend begint op woensdagmiddag en het eindigt op
dinsdagavond.
A: In de friettent zaten me een paar dellen
5: Als het maar geen fdkandellen waren
Norman tegen Don: Ha dat vrouwtje van jouw is niks, daar krijg je een
plakbek van.

Paul: Jasper heeft geen ergonomisch verantwoorde werkplek.
Jasper: Jij bent gewoon erg ergonimisch onverantwoord

Don: Dat meisje is wel mooi van de achterkant maar niet van de
voorkant.
Paul: Dan pak jij haar van achteren en pak ik haar van voren.

Nieuws?
Meeuw eet naast friet ook AOR-mosselen en hij vliegt wat heen en
weer, kraamt wat meeuw-achting geschreeuw uit en als het op is
smeert hij hem weer.

Zoals misschien bekend, heeft Henk een piercing.
Henk: 1k zit er over te denken am naar de IT te gaan.
Norman: Dat past wel bij die ketting tussen je tepels.
Arthur: Is dat zo? 1k heb hem nog nooit horen ratelen.

14
SM
Voor degenen die het nog niet wisten: SM staat helemaal niet voor
Sado Masochisme
maar voor -CENSUUR- (zie ledenhijst).

•~
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INTERVIEWROULATIESYSTEEM
Tja, als je als redax een middag hebt opgeofferd for the sake of the
Sweths en aan het eind blijkt dat je nog twee pagina’s vol moet
kalken, eq. typen, dan zijn ér twee mogelijkheden; de andere
mogelijkheid is gewoon plagiiat plegen. Ja die andere. andere
mogelijkheid was creatief zijn, maar dat zijn we niet, dus laten we dat
buiten beschouwing. Cm terug te komen op plagiaat plegen, dat
hebben we niet gedaan. Althans dat hebben we geprobeerd niet te
doen. I-fet idee komt namelijk uit het verenigingsorgaan van Demos,
de Memos. Omdat niet al te opvallend te laten zijn, hebben we de
naam veranderd. In plaats van interviewcirkel heet het in de Sweths
interviewroulatiesysteen,. Je moet toch met de tijd meegaan niet
waar?
Om niet te kunnen worden beschuldigd van plagiaat of het stelen van
ideeen, hebben we de bron vermeld. Levert nog een flinke lap tekst
ook, hetgeen helemaal mooi meegenomen is. De strekking van dit
stukje is namelijk nog steeds om een hoop pagina’s vol te krijgen.
Daarnaast is er prima gereageerd op de nieuwe nieuwe rubriek en
misschien kunneri we met “twee doe mee en wees actief’- rubrieken
de betrokkenheid van het gemiddelde Weth-lid bij de Sweths
vergroten. Anyway ik ga nu met het eerste interview van start en
degene die ik ga ondervragen is Sander Molenaar. De bedoeling is
trouwens dat de geInterviewde zorgt dat er in de volgende Sweths een
interview komt waarin hij of zijzelf de interviewer (interviewster) is.

INTERVIEWROULATIESYSTEEM AFLEVERING EEN.
Paul van der Krogt interviewt Sander Molenaar.
Zoals je weet heb ik sinds kort de bijnaam “de meeuw” en bij
Demos is die “Piwo” of “Piwo Paul”, heb J1J 00k een bijnaam?
Oh jee, flu moet je zeker weten of 1k een bijnaam heb?
Inderdaad!
Nou die heb ik nog niet, maar als je er eentje kan verzinnen....
Voor de hand Iigt natuurlijk iets met je initialen, wat vind je daar
eigenlijk van?
Met 4/n hoofd tussen 4/n handen en tachend:
Dat is niet echt origineel, vind je wel?
Het is de bedoeling dat ik de vragen stel en JO antwoordt,
volgende Sweths mag iii je uitlevenl
Moet ik hier antwoord op geven?? Dit is geen vraag, als jij antwoorden

—
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gaat geven, dan mag ik ook vragen stellen!
Het Iijkt me duidelijk dat 1k een antwoord verwacht op de vraag
wat je van een bijnaam vindt met je initialen. Dus wat vindt je van
zon bijnaam?
Verzin er eerst maar eens een, dan vertel 1k wel wat 1k er van vind.
Wat vind je bijvoorbeeld van: Sado Sander?
Dan ga je er vanuit dat mijn initialen SS zijn, want je had het over een
bijnaam met mijn initialen.
Sander probeert weer eon vraag to stellen, lets over vogels die
bunamen moeten zffn, waarop Jasper zegt: “dan kunnen we Jeroen
we! Eend noemen!
Oke, weet je een bijnaam voor je die jets met een vogel te maken
heeft?
Nee, die rnoet jij verzinnen, dit is geen interview, dit is een zoektocht
naar een bijnaam.
Oké, eon ander onderwerp, wat betekent M.E. ook weer en kun je
dat zell even typen? Typ a.u.b. geen “militaire eenheid.
myalgische encephalomyelitus.
Dank je wel, dit is tenminste een duidelijk antwoord. Kan aan de
soort vraag gelegen hebben, maar dat maakt niet ult.
Heb je al eon idee wie je over twee maanden wil interviewen?
Nee, maar het moet wel iemand zijn die een hoop te vertellen heeft,
want we moeten dan vast flog meer pagina’s vullen. Beter gezegd, 1k
maak een interview van 24 pagina’s en we deleten gewoon waar nog
andere dingen staan.
Een met stukjes interview gelardeerde Sweths dus. Kunnen we
dan niet beter een extra interview-editie uitbrengen?
Nee... Uhhum, dit gaat nog verder hoor, ik was nog even aan het
nadenken... Ga je dit allemaal opkalken?
Nogmaals, ik stel de vragen en jij antwoordt, maar om gezeik te
voorkomen: :“ja”.
Weer iets anders om dezelfde reden: Denk je dat Inge het eten al
klaar heeft?
Het zal wel; Jasper komt niet tewg en er hangt hier wel een behoorlijk
muf luchtje!
Zullen we dan maar stoppen met dit interview?
Is goed!
Sander kjjkt op het bee!dscherm:
Dat zel 1k helemaal niet, ik zei”schoet”.
Bedankt voor deze opmerking, zo krijgen we de tweede pagina
tenminste vol en tevens bedankt voor dit interview.
Sander knikt en 1k denk dat hff hiermee “goon dank” bedoeff

_,_‘_I__~__ •.~
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STOP DE JACHT OP DE BRUINE ZEEBEER!
Al een jaar worden wij in dit blad opgeruid tot grootsohalige jacht op
de bruine zeebeer. Onder het mom van natuurbescherming wordt de
surfende populatie opgeroepen do gedragingen van de bruine zeebeer
te observeren en te rapporteren aan ene Henk P.Inguin. Hoewel dit aT
enige tijd wat verdácht leekheeft het tot enkele weken geleden
moeten duren voor het bewijs geleverd werd dat hier iets niet in de
haak was. Een landelijk ochtendblad opende met het hierbij afgedrukte
bewijsmateriaal; tie heer H.P.Ingumn kon ondanks zijn flinke
camouflage in de vorm van beharing/-matting dan eindelijk ontmaskerd
worden ala undercover-pinguIn, die, teneinde zeif niet opgegeten te
worden, poogde de bruine zeebeer definitief uit te roeien. Dat door het
uitroeien van één schakel in de voedselketen het hele ecosysteem
verstoord raakt is bij dhr InguIn blijkbaar nooit opgekomen...
In een communiqué dat via de RVD verspreid werd ontkende de
betrokkene alles, het zou hier gaan om vervalst bewijsmateriaal. Hoe
te verkiaren is dat er een sprekende gelijkenis bestaat tussen dhr.
InguIn en de op de afbeeldingen voorkomende persoon werd in het
midden gelaten. De directe betrokkene was niet persoonlijk
bereikbaar, maar zijn robowoordvoerder wilde de berichten bevestigen
noch ontkennnen.

— -_- _
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ABOUT SURFBABES AND ABOUT SURFIN’ BABES
Eenieder die de Iedenlijst der E.S.W.V. Weth eons goed heeft
bekeken, zal het zijn opgevallen dat er binnen de vereniging een
scheve verhouding heerst. Beter gezegd, er heersen helemaal geen
verhoudingen (op personen met dezelfde gevoelens als Edgar uit
Crediteuren Debiteuren, volgens de goedheiligman, na dan). Dit
ontbreken van verhoudingen Iigt aan de handelswijze van diegenen
die zich (on)gelukkig mogen prijzen, niet verbonden te z~n aan een
homo sapiens (of dom blondje) van de andere sekse, alsook aan de
handelswijze van diegenen die zich (on)gelukkig mogen prijzen dat wel
te zijn. Met de hierboven genoemde handelswijze wordt niet gedoeld
op de capaciteiten en vaardigheden van loden der E.S.W.V. Weth op
hot gebied van bet “spontaan” laten ontstaan van relaties tussen man
en vrouw, maar do capaciteiten en vaardigheden op hot gebied van
hot “spontaan” laten ontstaan van relaties tussen de homo sapiens (of
dam blondje) van de andere sekse en de E.S.W.V. Weth.
Voor diegenen die nog nooit eon blik op de ledenlijst hebben
geworpen, of diegenen die van het bovonstaande niets hebben
meegekregen zal ik even melden dat het vervolg van dit stukje zal
gaan over de scheve verhoudingen tussen Weth-mannen (volgens
Mieke) en Weth-vrouwen, beter bekend als surfbabes (Mieke gebruikte
voor de Weth-mannen al eens de term surf-boys). Maar niet alleen het
feit dat die verhoudingen or (niet) zijn, zal in dit artikol aan bod komen.
Ook voor het vraagstuk wat we er aan kunnen doen zal ik proberen
een oplossing aan te reiken.
Allereerst nog enige informatie over de nu heersende verhoudingen
binnen weth. Houden wij de Iedenlijst uit de Sweths van oktober 1995
(jaargang 13, nummer 4) aan dan komen we tot de trieste cijfers van 0
(inderdaad; niente, nado, den, zero, nul, noppes) surfbabes en 40
(inderdaad; Arthur had zijn doelstelling wèl gehaald) surfboys.
Natuurlijk is een totaal van veertig leden voor Weth een mool totaal,
maar het doet de surfsport geen eer aan als de gehele
studentenbevolking in Eindhoven het beeld heeft dat surfen alleen
voor ruige mannen is. 00k mooie fragiele dames kunnen veel lol
beleven aan de surisport, anders toch minimaal aan de
randverschijnselen.
Die Iaatste zin zou bijvoorbeeld het oude motto van Weth kunnen
vervangen. Om potentiele surtbabes niet at te schrikken zal ik dat
oude motto hier niet publiceren, hoewel het bewuste motto zeker in
godachten voort moet blijven gaan en ooit uitgevoerd zal worden. Als
namelijk zo’n motto met hart en ziel uitgedragen zal worden op
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sportmarkten, andere lub-activiteiten maar zeker ook in de AOR en
alle andere openbare gelegenheden, dan zullen wij binnenkort tegen
een veel beter gemengd gezelschap aankijken in de ledenlijst.
Een andere mogelijkheid om een mooie verhouding te verkrijgen is bet
royeren van alle mannelijke leden die nooit met activiteiten meedoen.
Omdat dezo leden eigenlijk het meeste bijdragen in de spaarpot van
Weth stem ik bij doze al tegen. We zouden ze wel van de lijst kunnen
schrappen am dan in ieder geval de lijst een beter aanzien te geven,
maar daar zitten oak weer haken en ogen aan (om doze maatregel
effect te laten hebben, moet minimaal één surfbabe onze ledenlijst
sieren)..
Nauw samenhangend met do boven
staande, is de volgende, veel elegantere
oplossing: We creëren een betere
verhouding door surfbabes aan de lust toe
te voegen. We kunnen natuurlijk Nathalie
Simon (om maar even een schoonheid te
noemen) erelid maken, ook onze eigen
Lucienne Ernst zou die titel kunnen
kr~gen, maar dit alles siert alleen de
ledenlijst. Om echt lol te hebben van een
betere verhouding op de Iedenlijst moeten
we zorgen dat iedere surfende studente
uit Eindhoven ciaadwerkelijk lid wordt en
Dit is Sophie
Zij komt in februari
daarnaast studentes die niet surfen, de
5 maanden naar Nederland.
surisport onder de knie laten krijgen.
Ze houdt o.a. van tennissen
Voor een en ander bereikt is, zullen er
tekenen en surfen.
wel eon paar trimesters voorbij zijn, dus
We zijn op zoek naar een
leuk gastgezin voor haar.
heb ik voor alle surfboys die vrezen dat
voor realisatie van bet bovenstaande
Heeft u belangstolling?
heeft plaatsgevonden, zij al afgestudeerd
Belt u dan tijdens kantoor
uren met World Exchange
(of nog erger getrouwd met een niet
Program: 0591 -684611.
surfbabe) zijn, heb ik een kranteknipsel
uit het Eindhovens dagblad gehaald.
Wees er snel bij, want ik heb mij laten vertellen dat. niet alleon in
Eindhoven eon chronisch tekort aan surfbabes is.
Tot slot wil ik iedereen die na bet lezen van de titel van dit stukje
teleurgesteld is in de inhoud aanraden om eon playboy, penthouse of
een folder van Christine Le Duo te kopen, want surfin’ babes betekent
naast dat wat jullie in gedachten hadden ook gewoon; “surfende
bloedmooie dames”!!!
HL, do meeuw met de mooiste postcode die or is (op de cijfers na).
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LEDENLIJST

erelid

Stephan
eden
Sander
Paul
Don
Patnlck
Marliju
Aiteui
Sven
Jeroen
Stetan
Marcel
Viscent
Dennis
ChIs
Pleke
Jasper
Michiel
Mishiel
Frans
Paul
Stan
Join
Joth
Marnix
Sander
Auke
Jan
Mack
Jocliem
Marcel

van do Berg

Antonh
van Bakel
Ba~er
Baptist
van Be,jrden
van den Boom
Bordea
Cats
van der Eik
van Gus
do Gonsw
de Graat
van Haag
Hendchs
Hijink
Hulukes
Jaarsveld
Kermi,
van der Krogl
Kuunderu
Lenvnens
van do Meerakkef
Meije’s
Molenuar
Cuing.
Pasteunirig
Pen
Poole’s
van Roe
Cant
do SinaI
Edgar
Snelders
Mann
van ocr Steen
Stjn
Sweere
Norman
Verhoeven
Ronald
Vreugdenhil
Cecil
van der Weide
Mantin
van Mjc
Marco
doMed
Mantjn
Wubboks
Honk
Gaxiola
lid van verdienste
Maartent
twkx
donate urs
Rod
Backber
Harry
Bongaeils
Antoine
van Bree
Marc
van do Broek
Maunice
Claeuaenu
Edward
Dams
Robed
van Deursen
&jan
do Gasi
Rob
de Groot
Reel
Hoff
Ad
vau Keuuet
Sen
ide Kise
coon
Konk-igu
Dittjan
Ltrykx
Marc
Nederkoom
~vc-n
van Rooiaelaar
Goode
Schemer
Finns
Scotermer
Coos
van SoMe
Fran.
Scotoren
Rob
Schulcana
Baa
Tlnvner
Marc
Vos
Jacco
~enma
Ban
W~rianda
Can,
Zutderna
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Code Doeler*ade 55

1621 611

Hoorn

Stulverstraal 29
Heezeiwog 114
Neberlaan 7
Lod- Napoleonlaan 34
Hetreld 6
Verwevsbaat 67
Frankr~katsaal 80
Beaxenneneneg 25
S. van Noyestraat 3
Nijhoffiaan 4
Bosucheweg 35
Tiooatalraut II
Suutversu~at sIc
Wattstraot 9
Walecroouatraat 41
Edisonstraut 154
Woensetsestraat 327
Landrog 7a
Kcrenbloennsfrasl 61
Leeridenweg 311
Sloisstraal
KenwIru~ken 127
Karrpakker 49
Paratelueg 44
1 -18* 8
Watuslraal 23
Heistraat 3
Koppelstraal 20
Walenii 9
Bredalaan 157
Woenaelaeutraal 327

5611
5614
5631
5616
5464
5612
5622
6096
5622
5624
5151
5642
5611
5621
5644
5621
5623
5528
5643
5643

TA
HH
NH
88
VT
EA
All
AP
KG
JK
BA
IR
TB
AG
EP
HT
ED
NA
HIAK

5612
5625
5664
5988
5621
5491
574’
6342
5652
5623

VU
AE
CA
AN
BA
00
PA
JO
ED

040-211786l
040-2121747
040-2810538
040-2551853
0413-365712
040-2452605
040-2452620
0475-452852
040-2445906
040-2436494
0416-376188
040-2812281
040-2116843
040-2452281
040-2126798
040-2437339
040-2437392
0497-383419
040-2123941
040-2111256
020-6721496
040-2439779
040-2422670
040-2859894
077-3072695
040-2445243
0413-478929
04929-82879
043-4591867
040-2579605
040-2437392

leendenweg 311
Pon,peruchans 74
Pisanostraat 388
Do Pelernwever 31
Walustraal 58
Senalaan 8
lnsulndetaan lOSa
Johannesburgslraat 11

5643 AK
5595 AW
5623 CI
5283 XJ
5621 AK
5832W
5641 AD
5642 EtC

Eindhoven
Eindhoven
Eindl,oven
Eindltoven
Veghel
Elndhoven
Eindhoven
Grathem
Eindhoven
Eindhouen
Drunen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Hoogeloon
Eindhoven
Eindhoven
AnlsIeldam
Eindhoven
Eindhoven
Geldrop
Helden
Eindhovon
St-Oedenrcde
Seek en Donk
Walenii
Eindhoven
Endhoven
Mnhenn
Bindluoven
beside
Elndhoven
Boxtel
Eindhoven
Emdhoven
Eindhovon
Endhoven

I-terlstraat 74

6531 KS

N~nnwgen

024-3556323

Donisetlilaan 41a
Kstlhuiseralraat 34
Kipstraat 163
Gastakier 388
Bethel 30
Gastakker 348
Mn vd Leetnvlaan 984
Honlenuiauflaat 13
Grosamannutraus, 38
Vaare-eg 41
Pros- I belsutraat 17
Hortenaiastraat 13
Aueruma 147
Weateraingel SI
Con. Knooplaan 7
Plater Breugheuaan 38
Lage Ham 119
Obrechlstruat 273
Rdnoullaan 278
Rei9erakanip 441
Kontnglnnostraat 62
lag. Hen 119
Jan Sleenlaun 15
God. Katte,ndiep 60
Oorttaan 170
Sv~psesfraat 132c

5653 BA
5643 RX
3811 fl

7

7

4817
5508

4817

2624
1338
8049
3233
3151

1338

5655

3014

5623
3723
5102

2517
5665
3607
4818
5102

5591
9711

5505
5616

IC

Etdhoven
Eindhoven
Rollerdam
XJ
Breda
CD Veldhoven
XJ
Erode
a DotS
ZP
Alinere
Zurich (Sulne)
SJ
CouNoone
SO
Hook v Holland
ZP
A)nere
CD
Etridhoven
GV
Rolterdarn
Mr Eindhoven
PB
Bithoven
AS
Oongen
fl
Den Haag
AG
Celdrop
JA
Maaraen
HD
Breda
AS
Dongen
AN
Hone
PP
Groningen
RH Veldhoven
GT
Eindhovetl

Het huidige bestuur is nog steeds bestuur
hier
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deel

De volgende

eden maken

van uit:

vootzitter
secmtaris
Martin
2451061
penrnrigmeester
Norman
04020-62101
matenaa!cammissans
-nog steeds vacant
activ,te#encon-imissarjs
t belleri joor activite ten (mmn,mhhhh h II 7?)
Henk

2812263

Carlo

2570605

7

040-2111256
040-2062101
040-2433264
0411-678684
040-2461061
040-2474959
040-2817359
040-2812263

040-2519113
040-2123698
010-4334578
076-5870973
040-2413341
076-5870973
015-2688100
036-5372431
13420619
0181-485182
0174-35391
036-5372431
040-2520671
010-4364900
040-2455768
slat bekend
0162-321127
070-3656522
040-2867586
0346-552773
076-5218301
0162421127
040-2261837
050-3183615
040-2545512
040-2529149

Reduktjel, uro

B
i
N
D
H
o
v
B
N
Openingal den: moondog I/rn vrljdag I 2,30 lot 16:3
LFJtennedyloon 3, 5612 A8, Etndhavon, Tel: 040-4403
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kortingswfnkel voor en door studenten!

Computer-accessoires
Compactdiscs
Tie lefoc ~
Foto a erking
Hifi
—

IShirts

SchrijSvaren
Corn puters
Rekenmachjnes
Foto artikelen
Hifi—accessofres
TelefoCins

~ar’i~r9J~r: i~J
~ 5lArf & 51~I
INDOORSKI

BIGGELAAR

I J Z ER EN MAN
JAVALAAN
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EINDKOVEN

Kompleet in:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Windsurfirig
Alpine Ski
Snowboarding
Inline-skales
Stunt-vliegers
Beoch-Weai
Ski-lessen
Surf-lessen
Feesfen en partijen
A

Kielne Berg 61
5611 JT Eindhoven
040- 442616

