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Gehoord tijdens ElK schaatsen voor dames op televisie: “En wat heeft
Annemarie Thomas toch een geweldige opening...en dat is natuurlijk
ook wel nodig ala je een snelle nt wilt maken.”
Gezien op das Boot:” PREISHIT”
Zou onze voorzitter Oók dingen te koop hebben voor een tiehiejentje?
De kans is groot, want hij denkt ook dat Naish en Dunkerbeck dezelfde
handtekening hebben
us on dit..

Un indoor a Amsterdam, ce serait super.
On pourrait alien trainer dans les coffee shops...

Dans notre grands mansuétude, rious tairons Is nom de ce junkie atm de ui
éviter des déboires avec Ia douane volante.
andere IIUISPAGINKS
Nestor:
http://www2.stack.urC.tue.fll&boreaslnestonl
Hardboard
http://wwwspa.cS.UtWente.nIF ningersm/hrdboard.html
Aeoius:
http:/www.kun.nl/aeOlUS/
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http://www.rulimburg.nl/ lagakari/w_sUrf.htm
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Gehoord tijdens EK schaatsen voor dames op televisie: “En wat heeft
Annemarie Thomas toch een geweldige opening...en dat is natuurlilk
ook wel nodig als je een snelle nt wilt maken.”
Gezien op das Boot:

“

PREISHIT’

Zou onze voorzitter óák dingen te koop hebben voor een tiehiejentje?
De kans is groot, want hij denkt ook dat Naish en Dunkerbeck dezelfde
handtekening hebben
Ils on

dit...

cc

Un indoor

a Amsterdam, ce serait super.

On pourrait aller trainer dans les coffee shops...

“

Dens notre grands mansuétude, nous tairons le nom de ce junkie afin de ui
éviter des déboires avec Ia douane volante.
andere HUISPAGINA’S
Nestor:
http://www2.stack.urc.tue.nI/—boreas/flestor/
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WOORD VAN DE REDACTIE
Alweer de eerste sWETHs die bedo&d is om in ‘96 geproduceerd te
zijn, het zäl Ian heteindp’rddUct iñithöhidh nièt ±ictitbäàr zijn, mII~ de
redactievergaderingen bereiken steeds meer de status van
discussieclubje en trekken in die gedaante ook gespuis van diverse
pluimage aan. Of het nou gaat om de acceleratie van diverse types
Ferrari in relatie tot supereenden of de soliditeit van allerlei boardjes
waar wi] van kunnen dromen, aPes wordt besproken, en stukjes
schrijven, ho maar, hoewel we nog wel het sterk riekende stuk WETH
textiel van ons aller voorzitter onder de scanner door moeten halen.
Daarbij worden natuurlijk ook de wafelspieren getraind, bet blijkt zeus
mogelijk een speculaasje in een keer dwars in de laadklep te
huisvesten en daarbij bet chassisnummer van plaats te laten
verwisselen teneinde de staat een oor aan te naaien en de koffie door
te laten lopen.
Ondertussen kraken de hersens om een definitie van leders akties te
kunnen geven en daarmee bet verslag van bet Kroonkoffiebezoek qua
literair intellect te evenaren of zelts te overtreffen.
Of bet nog nodig is weet ik niet, maar wellicht wil Jeroen nog even het
adres van de homepage noemen...
http://www.stack.UrC.tUe.flh/’CatS/Weth.html
Maar je kunt rn ook via Stack vinden of via sporting information van de
TUE.
DEADLINE 1 APRIL
De Redactie
remember:

Anything you say,
can and will be used
against you in the court of

sWETHs
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WOORD VAN DE VOORZITrER
Nogmaals eon gelukkig en happy nieuw jaar toegewenst namens bet bestuur.
ledere keer als ik me nederzet (nadorst, <CTRL> <F2> red.) cm dit stukje te
schrijven heb 1k zoveel nieuws en nieuwe dingen te molden die met WETH te
maken hebben dat or voor het overige weinig over blijft. Ook nu gaat het wederom
zo. flat we gingen verhuizen naar het TUE Studenton Sportcentrum was bekend,
maar dit is toch nog in eon stroomversnelling geraakt door de inbraak in de WETH
container aan de Karpendonkso plas. We hebben eon mogelijkheid gevonden oni
cm groto verlies aan met name ons macst recente materiaal te compenseren. OK.
Verhuizen dus. De nieuwe huisvesting bestaat uit twee containers. Eén veer
materiaal (met name windsurfzeilen, wiridsurfrnasten, gieken en moor) en één voor
onze geliefde WETH trailer en windsurfboards. Geibleresseerden moeten zich voor
moor info maar bij hot bestuur melden. Stuur maar eon E-mailtjo ofzo. Als
bestuursvoorzitter bob ik bet genoogen U mede to delen dat wij dhr. Jeroen cats
bereidt hobben gevonden materiaalcommissaris te worden. Dhr. Norman
Verhoeven zal do post aktiviteitencommissaris voor zijn rekening nemen. Hot
nieuwjaars LASER-QUESTEN was weer eon goede streak op zich. Als voorzitter
bob ik rnaar bet voortouw genomen net als bij bet recontste N.S.K.. Si] daze zou ik
toch een verzoek aari jullie WETH loden, willen doen om doze hegemonio even to
doorbreken . Want ook qua radicale vakantieplannen (met name do duur) bevindt
1k me in de hoogste regionen. Gaarne zou 1k zien dat er zich vole WETH-leden (of
donateurs) met ovoroenkomstige plannen melden om in do zomer tot een super
vakantie windsurfaktiviteit to komen.
Boot Düsseldorf was gezellig. Het intrekken van de binnenstad om lots te
smikkelen kan lets gestroomlijnder als ook do Messe-parkoerzooi voortaari
meewerkt. Do ‘stars’ lieten zich dit keer relatief veel Zion zoals U wellicht elders in
doze sWETH5 aantreft. Op dit moment is bet koud, maar op bet moment dat jullio
dit onder ogen hebben sta 1k alweer op mijn boardje mot eon 3.3tje en eon strakke
8 a 9 Beaufort.
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ACTIVITEITEN AGENDA

WIST U DAT:

Don geen aanleg heeft orn dokter to worden hij probeert in
Iintwormen met een zaagmachine to lijf to gaan
Arthur “zomaar ‘n meidje” belangrijker vindt dan ‘t NSK
Jo tegenwoordig bij Q-zar kunt reserveren om bij Laserquest to spelen!
Honk terwiji hij aan bet flipperen was met zo’n ding aan zn slurf en
enorme voeten Paul jets zag uitrichten met eon vrouwspersoon aan do
rand van hot zwembad.
Jo in Heeg n plaats van op je motor op koejen kan rijden.
Kost ook goon benzine I
Arthur bij do Kamer van Koophandel gaat melden dat zijn flog op te
richten bedrijf aiweer failliet is.

Dinsdag

12 Maart

Dinsdag
VrijdagMaandag

19 Maart
5-8 April

DinsdagVrijdag
Dinsdag

9-12 April

ZaterdagZondag

16 April
?? April
11-12 Mei

1996 Lazer-up games!
Paint-’u’-Balls games
1996 Borrel-avond (21:30 ACH)
1996 Officiële opening van surf
seizoen. Proef NSK. Qok voor
Apres-Weth. (Brouwersdam)
1996 Weth ‘4t-dagen
1996 Zomervakantie-vergadering in
Traviata
1996 North-Sails I-hour classic
1996 Hindelooper-weekend
Hardboard

groetjes, Norman. Te bereiken op tel.: 04020

-

62101

De nieuwe nieuwe rubriek had dus verzorgd rnoeten worden door:

Hogeschool
boekhandels

CHRIS
Ak
[‘fonD

HOGESCH

Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Faculteit Techniek en
faculteit Economie
Rachelsrnolen 1
Eindhoven
Telefoon (040) 60 53 26
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 10.30 tot 1600 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur
-

-

maar die waste lam....

alleniaal hijgtelefoontjes en zwarte faxen sturen naar:
tel. 040-2116843
Faculteit Zorg
Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 60 59 06
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 09.30 tot 13.30 uur
-

als je hem in do AOR niet lastig kan vallen, kim Jo na afloop altijd
nog even eon biertje komen drinken aan do:
Stuiverstraat 51 C
En bob je zin om een heleboel bagger in to typen, dan kim je dii
natuurlijk sturen aan:
C.v.Haag@stud.tue.nl
Word hot nu do volgende keer de nieuwe nieuwe nieuwe rubriek?
Maar Chris mag hot voor do volgende keer nog eons proberen.

p_I_I__~__

DE WETH- ACTIE- COMPILATIE
In navolging op de Weth- Beaufort- schaal, hebben wij eens andere
capaciteiten van de leden onder de loep genomen.
Ret is ons opgevallen dat de verschillende leden van onze vereniging
zich van elkaar onderscheiden door het uithalen van allerlel wazige
akties. Deze akties kunnen warden gezien als het huismerk van deze
personen. We zullen in dit artikel een begin maken met de
inventarisatie van de meest kenmerkende gedragspatroflefl van enkelen
onder ons.
la: De Arthur-actie; Eerst doen, dan horen dat het gezelschap waarin
hi] zich bevindt ho, stop, nee, pas op en kijk uit roept, dan denken.
2a: De Henk-actie; Drie kwartier doorouwehoeren als alles al in kannen
en kruiken is, om vervolgens op zijn robohenk te vermelden dat hij heel
geen vogel is.
2b: De Henk-actie; wachten met bellen, totdat hij er zeker van is dat
alle mensen die hij niet aan de telefoon hoeft te hebben al lang en
breed horizontaal gestrekt liggen.
3a: De Norman-actie; Op de snelweg een hand in zijn luchtfilter te
proppen om deze vervolgens in Duitsiand met tape en Ration te
camoufleren.
3b: De Norman-actie; In een vage en vooral foute discotent eerst kijken,
dan pakken en dan voorstellen.
4: De Cats-actie; alle vi]vers van Nederland leeg halen om vervolgens
alle watervogels van straalaandrijving en andere (meer of minder
aerodynamische) achterwerken te voorzien.
5: Sander-actie: Zijn peugomo voorzien van een CD-wisselaar, maar
alleen zijn boxen voorzien van een traliegaas beveiliging.
Ga: Paul ache: 1k vond die actie in Portugal wel genoeg eigenlijk.
6b: Paul actie: Wachten tot Henk heeft gebeld, om vervolgens zo lang
door te maffen, dat hi] uit z’n bed moet worden gebeld als er iemand
(‘s middags) echt iets belangrijks te vertellen heeft.
7: Jasper-actie: Met enige alcoholische consumpties achter de kiezen
de meest fantastische roddels te vertellen over Inge, om vervolgens op
de redax-vergadering te doen alsof hi~ er niets meer vanaf weet.
8: Maarten-actie: Zich voordoen als de surfkenner, om vervolgens in
geen jaren meer water te zien, tenzij het uit de kraan komt.
9: Don-actie: Eerst zijn ouders tot wanhoop drijven door het aantal SP’s
dat hij niet heeft gehaald te verdrievoudigen en dat aantal tot
uitdrukking te brengen in motoronderdelen in de garage te leggen, om
vervolgens op zijn zolderkamer te beginnen aan de bouw van een
lintzaag(was)machine.
10: Stan actie: In de bus in slaap vallen om pas wakker te worden als
iemand de ruit eruit slaat.
ii: Vincent-actie: Flappie de campingbaas ervan te overtuigen dat hil
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met een paar vrienden komt kamperen om uiteindelijk te arriveren met
vier voertuigen die gemiddeld 1/4 trailer voorttrekken en 4 personen
vervoeren, waarvan driekwart meer bloed in hun alcohol heeft dan
andersom.
12: Carlo-actie: Om iedere keer dat Arthur dreigt de fotorolletjes die hij
declareert ook daadwerkelijk vol te schieten zijn tong zover uit te steken
dat je het idee krijgt dat je snel nog moet gaan surfen, omdat anders
de zee leeg is. (tevens Arthur-actie I b)
13: Martin-actie: Zijn vriendin tijdelijk uit te lenen aan een zekere Cas
van lersel, zodat hij ondanks z’n studieschuld naar Eurodisney Ran.
14: Edward-ache: Ben bescheiden autootje zoeken en vinden in de
showroom van een BMW-dealer.
15: Michiel-actie: Zich net als Maarten voordoen als surfer, maar
eenmaal op het water zich voortbewegen op armkracht.
16: Edgar-ache: Zonder enige extra training een NSK proberen te
winnen, en nog hoog eindigen oak, omdat hi] niet anders dan peddelen
gewend is.
17: Patrick-actie: Op de van Lint sportweek drieenveertig keer van t
shirt wisselen omdat hij zich bij evenzovele teams heeft ingeschreven.
IS: Chris-actie: weth-leden proberen dronken te voeren in de AOR door
steeds meer bier te verstrekken dan er gevraagd wordt.
19a: Stefan-actie: Een spietwingetje oplaten.
19b: Stefan-actie: Met het hoofd verhagenbussen demonteren.
19c: Stafan-actie: Bij mm twintig graden zonder helm op de scooter
veel te hard van Mierlo naar de laserquest rijden, en am uit handen van
de politie te blijven naar Hong-Kong te verhuizen (op de scooter?)
20: Sven-actie: Met een panda drie keer zoveel kilometers af te leggen
als de rest, terwijl hi] dezelfde route volgt.
21: Jam-ache: Wildvreemde Portugese vrouwen zo hartelijk begroeten
dat ze nag due minuten vol verbazing blijven kijken wie het nou was.
22: Dennis-actie: Chili-bijprodukten op zo’n wijze naverbranden dat de
naad uit zijn broek het spontaan begeeft.
23a: Arjan-actie: Zo erg bij Silvia onder de plak zitten, dat hij mee naar
Australie rnoet om de koffers te dragen.
23b: Arjan-actie: Het CvB hiervan overtuigen, zodat zij zijn ticket
betalen.
24: Stijn-actie: Lid warden van Weth en behalve een intro-weekend
meegaan alleen de steiger gebruiken en wel voor heel andere
doeleinden dan waarvoor hij ooit gebouwd is.
25: Joris-actie: De zomervakantie gebruiken voor dezelfde doeleinden
als waarvoor Stijn de steiger gebruikt.

—
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TOP/TOBSPOT TE EINDHOVEN
In navolging van de vorige (waarop kun je eigenlijk nog meer
navolgen?) spotbeschrijving hebben wij dii keer wederom een lob spot
beschreven, of beter gezegd, gaan w~ dat doen.
De onderhavige spot is slechts onder zeer speciale omstandigheden
aanbevelenswaardig, in deze situatie echter ook fantastisch te
gebruiken voor wat van het betere speed-werk.
Koewel ik het Iaatste gedeelte serieus betwijfel (polybeton mag wel
minder snel klinken als snij-ijzers, maar zijn dat niet), kan ik zeker
beamen dat in andere omstandigheden dan hierboven, in de vorige zin,
de spot tot de categcirie loB spot gerekend moet worden.
Toen op een mooie dag enige tijd geleden een zware delegatie
WETI-lbestuurD-leden de spot aan een nauwkeurig onderzoek onder
wierpen waren de omstandigheden zo, dat de B van top in de topspot
echt niet gerechtvaardigd was; de zon scheen en het was op het
knobbelige wateroppervlak zeer wel mogelijk hoge snelheden te
bereiken.
Op onze topspot waren dus wel hoge sneiheden te bereiken, maar had
de wind haar best beter gedaan (d.w.z. of niet gewaaid, of héél hard),
dan waren er met gemak flog hogere sneiheden bereikt.
Bij deze testsessie bleek het niet ons aller exactico met lange benen te
zijn met het radikaalste materiaal, maar de lintzagenproducent, die
hierdoor de meest radikale turns kon maken en bij wijze van spreken
rondjes om de rest van het gezelschap maakte.
De exactico, die trouwens ook tot bet voorzattersgilde behoort, had
voor deze gelegenheid gebruik gemaakt van materiaal dat weliswaar
niet erg radikaal, maar daarentegen perfect in verhouding tot zijn lengte
in verticale richting was.
Behalve als hij op zijn rug ligt, natuurlijk, maar dat was in deze niet van
toepassing.
In deze (dezelfde) was bet ook niet aan te raden om op je rug te gaan
liggen, want ondanks dat de zon scheen en we ons bezighielden met
wintersport, werden we daar niet bruin van.
Zo geldt voor elke spot: gebruik hem als ie op z’n best is en bet is een
topspot, hetgeen bij deze welbekende waterpartij, luisterend naar de
naam “karpendonkse plas” is als het een flinke week gevroren heeft,
zodat je geen aardbeien uit eigen tuin meer kunt eten.
Aardbeien, al dan niet uit eigen tuin, maar zeker weten verwerkt tot jam
en in een pot gestopt zouden op deze plas wel kapot zijn gevallen,
maar dit was, riaast de aanwezigheid van Don, een van de weinige
overeenkomsten met de sport die wij als Ieden van de E.S.W.V. Weth
behoren te beoefenen als de omstandigheden dat toe laten.
Overigens, de radikale 17,’ tubes die bier gebruikt werden waren
daadwerkelijk voorbestemd om over bet water voort te bewegen. zoals
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iemand dat twintig eeuwen geleden ook deed, maar in ons geval was
daarvoor een stevige ijsvloer nodig.
Dit voortbewegen over water kan op vele manieren geschieden. maar
zelfs binnen de variant ‘met ijsvloer’ zijn er nogal wat mogelijkheden;
zo kan dat op glij- of snij-ijzers, op brommers, m.b.v. een vliegende
matras, of met een sparta-met, hoewel de Iaatste mogelijkheid, vooral
in het bijzijn van rotondes niet aan te bevelen is.
Natuurlijk moet ook de methode met zeil niet vergeten worden, maar
om de omstanders niet nog meer te onthullen over bet moderne
materiaal dat we bezitten hielden we bet bi] orize zeiloren en natuurlijk
onze...(ik dull het niet te zeggen)
1k denk dat bet hiervoor niet durven zeggen meer tot de categorie niet
mogen zeggen hoort, want wij hadden een kwartiertje geleden hierover
afspraken gemaakt.
Dan zal ik hierbij bet pact verbreken ...SCHAATSEN
Als jij bet pact verbreekt, dan weiger ik nog meer onzin op de
computer (of toetsenbord) in te typen.
CU, De Meeuw (het is heel geen vogel) en Sander (ook niet)

Laat uw CUSTOM-surftraiier bouwen bij:

Nijnselseweg 25
5492 HD Sint Oedenrode
Telefoon 0413 472893
Telefax 0413 476989
-

AANHANGWAGENS

-

verkoop, verhuur, service

— -_- S..
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FLUISTERS, RODDELS EN AL WAT NIET MEER ZIJ

M: (met brede grijns) Ala pedofiel kom je in Arnhem ook wel aan je
trekken boor Henk, korn maar ‘S langs.

N.: Heefi Paul nu lets met Don of hoe zit dat?
-

H.: Paut en Arthur gaan zwemmen waarbij ze alleen maar in het water
staan te kijken naar veel te jonge meisjes waarbij ze niet verder dan
hun navel uit bet water komen.
N.: Ja ‘tuurlijk, ze durven niet hoger.

-

Maarten waait niet weg op de Noordzee
Nee, probeer hem er eerst maar eens op te krijgen.

D: Missohien ga ik nog wel ‘ns langs bij Klaartje.
A: Cm een klusje te kiaren...
H(ans): Of om fl Klaartje te kiussen!

N. heeft een off-day:
J.C.: Zeg Norman hoe oud hen je flu eigenlijk? 21?
N.: Nee 22!
N. 2 mm. later: Dat is het, 1k word dement!

Moeder van.. : Heb je dat gelezen van die gek in Maiden?
S: Ja, die reed vijf kilometer in een auto met drie lekke banden waar
het vierde wiel niet eens aan zat, die was echt zat.
M.v.: Was dat Paul, of ehhh...

JuuI heeft Denktank gewonnen.
C.: En gaan jullie nu op reis?
M.: Ja naar Eurodisney!

J.C.: Als ik vier pilsjes op heb, dan pak 1k elke tientonner
deze rubriek wordt u aangeboden door:

J.C.: ...AIs ik een scheet liet, dan stond mn harddisk vol
D: 1k ben al een week aan het studeren
X: Jij ?!
D: nou ja, drle dagen.
P: Sander, moet je kijken ! Don heeft zn zwemdiploma B
S: ingelijst, zeker
P: Ja, hangt hier aan de muur.
D: Da’s een van de weinige diploma’s die ik heb...zal wel even zo
bhjven ook...hoogstens nog een diploma lintzaagbouwen

KEHZER
Autobedrijf
gebruikte onderdelen

M: Toen 1k twee maanden het yak Theoretische bestudeerd had dacht
1k...
0: ...ik wordt postbode!
S:
P:
S:
P:

Burgers; zijn dat van die vage types met een ideaal?
1k ben liever een vaag type met een imperiaal I
Dat ben ik al.
Zon vaag type ja!

P: Stefan gaat 00k op sexvakantie.
J: Hoezo?
P: Hij gaat stage lopen in Hong Kong.
J: Daar is nog veel handwerk, dus het zal wel een sex-met-zichzelf
vakantie worden.

%ifllond
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S: Kroon is in elk geval een kleurrijk figuur. Hij heeft zeus zijn eigen olie
en z’n eigen bier.
P: Ja, en er was nog iets. ..ehh
S: Kurk
P: Wat ben jij eon zeikerd zeg
S: Maar ik denk dat 1k wel de enige zeikerd op doktersvoOrSchrift ben I
S.: Als je al zo’n Peugeot op de sloop tegenkomt zit le zover in elkaar
dat je Jo afvraagt of do bestuurder het overleeft heeft.
H.G.: Jal
Robby Naish to Honk: Is this your first time to Europe?
S.: 1k heb gerookte makreel op mn brood.
J.: Dat zal wel stinken.
S.: 1k heb eon Henk op m’n brood.
J.: Ach zolang je Honk in Ties jirt niet op je brood hebt
H.: Godverdomrrle, kut, tering.
S.: Koffie!
J.: Nou Henk dan moot je toch eens de juiste vrouw aanschaffen.
H.: Nee, consuur.
Jeroen bij Henk in z’n waterbed wil komen slapen.
Paul z’n studievoortgaflg

=

1
cd van Jiske
EeL

Omdat Paul flu vaker naar college gaat, komt hij opeens vrienden
tegen in do AOR.
Arthur kijkt eon boetje verliofd naar eon foto in do Neil Pryde folder: ‘Zo
wil ik or voor de zomer uitzien’.
P.: Don heeft platvooten.... en smal.
J.: Carlo doet niot meer in vrouwon. Die heeft Ester.

Al
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J over zichzelf (hij zit namelijk in een fase waarin hij zich naar binnen
heeft gekeerd): Jeroen zit in de sWETHs.
H. en J.: Lullen over ABS en franse auto’s kan die wel. Maar begrijpen
wat het is of hoe het werkt.
N.: Ja! Maar nou wil ik iets zeggen!
H.: Ja.
J.: Ja.
N.: Ja! Maar nou wil 1k iets zeggen!
J.: Ja.
H.: Ja.
N.: Mmmhm, uhhhhh. Ja. Maar nou wil ik iets zeggen.
Liii anonieme bron:
Norman schijnt alleen to kunnen communiceren door de tolefoon als er
een minimale vierpersoons achtergrond ruis heerst. Zonder dat begrijpt
hij niet wat er gezegd wordt. Laat staan dat er eon gesprek met hem te
voeren is.
Een Corrie Konings werkt echter ook al.
N.: 1k denk dat alle beetje vreemde uitspraken die uitgesproken zijn in
jeroentjes roddelboekje staan. Wat is hij een onzeiiende stenomiep,
zeg.
Arthur is bang de verkeerde to trekken.
Voor alle mannen die meegaan naar de huishoudbeurs, i.p.v. bikkelen
op do Noordzee:
H
A

G

A

‘snqeta4 ~O&O.’t~

~Sfl~643
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&grwAcnros.6.L.
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INTERVIEW ROUIATIE SYSTEEM

Sander interviewt Jeroen (paginavulling):
1k ga even een vraag voor iou bedenken
Ja Sander, komop jongen.
Ja zo wordt het wel een strak interview.
Is dat gele cursief ofzo?
Ja. Wanneer is die eend van jou eigenlijk kiaar?
Volgend trimester ofzo, 1k heb geen vakken meer.
Maar ben je nou nog met eerste jaarsvakken bezig?
1k heb er nog 5, moet je zien hoeveel ik voor WETH opoffer. 0 ja, 1k
heb er gisteren nog een gehaald, dus 1k moet er nog vier. En na
Zaterdag moet 1k er nog maar drie.
Wet een zelfre,trouwen.
Ja.
Maar je hoeft geen vakken meer, betekent dit dat je genoegen neemt
met je P.
Ja
Nee, 1k mag geen vakken meer doen.
Ga le nou nog een surfplanken-rek voor WETH lessen?
Als Henk ophoudt met zeiken wel ja. Die jongen wil ‘m waarschijnlijk in
z’n electrolabje met z’n hoog-frequente laser in elkaar gaan solderen.
Maar het voigende even buiten het interview
Oké, nu is het wel weer safe om te t’,pen. Volgende vraag: ‘Paul zat
de vorige keer zo te zeuren over bilnamen, maar heb iii nog een
b,jnaam?
Nou nee, de vorige keer noemde iemand mij BoomKiller. 1k heb sinds
mijn WETH-begin al 4 gieken gemold. Dat valt voor mijn doen eigenlijk
wel mee. Net probleem is dat 1k ze niet kapot spring, maar meestal
gewoon uit elkaar trek. 1k ben benieuwd hoe m~n nieuwe giek het doet:
een Weichart PROTO.
Een Henk Wi~ngaard PROMO?
Ja, dat kan eigenlijk ook wel, want het is niet zo’n heel fantastisch
merk.
In tie roddels stond dat Arthur bang was de verkeerde te trekken, heb
1k het nou goed begrepen: Ga jij Henk Irekken totdat ‘ie uit elkaar valt?
Wet zal ik hier nou weer eens op verzinnen. In principe is het niet de
bedoeling, maar het kan wel zo uitkomen. Een giek die het eens langer
dan een seizoen uithoudt, is wel eens interessant.
De pagina is vol1 BEDANKT voor dit openhartige gesprek.
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SCHAATSEN EN ZWEMMEN
Elke maandag bikkelen er al, even voor 11.00 uur ‘5 avonds, een aantal
Wethers door de snijdende koude, om zich in het warme water van de
Tongelreep, neer te vleien. Er is zelfs een pinguin gesignaleerd, die een
uur lang over de bodem van het bad rond ‘vliegt’. Met ander woorden,
als JIJ zin hebt om op MAANDAG ook eens een duik te wagen in het
ZWEMBAD, dan vind je daar altijd (onder voorbehoud) een aantal
WETHERS. Maandag, 11.00 12.00 p.m., 50 meter bad de
Tongeireep. Met en zonder Wet-suit. Tevens kan er dan geoefend
worden op de CHEESE-roll (1 meter hoog, en 3 meter hoog).
-

Tevens is er op de dag er na, dinsdag dus, de mogelijkheid om te
schaatsen. Dit begint ‘s avonds om 8.00 p.m. op de kunstijsbaan. Er
zijn de afgelopen weken al een aantal WETHERS gesignaleerd, dus
misschien kunnen we hier ook een wekelijks terugkerend activiteit van
maken. Dus:
Dinsdag, 8.00 10.00 p.m., kunstijsbaan.
-

Beide activiteiten zijn geheel gratis (voor sportkaarthouders).

KOPIEREN

9 CENT PER A4

FULL COLOR YANAF 2 GULDEN

RRO

P

bledi san ahidenten van
de TUE ten wtme saMe.
op bet gebied van kopltren.
Ilchtdruklcen en atwerting

Voói riii~iTñfW~i,*Io:
Roproshop
Ho’ hoofdgobouw
Tat. 3376
Technisetie Un~,e,s’,ea
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Eindhovan

—A—I--I-I-i

17

16

WAT BOOD DAS BOOT?

Veel voor weinig? Weinig voor veal. Nou, eigenlijk was het net zo duur
als yang jaar, alleen was het materiaal een jaartje ouder. Maar ach, wij
oak. Maar laten we bij het begin beginnen. Het eerste begin begint al
heel vroeg. Een aantal vogels (met en zonder vliegende en
zwemmende vteugels) ging al zeer vroeg (½9), amdat ze bang waren
dat ze niet in minder dan B uurtjes alle stands zauden kunnen aflopen.
Ret middeiste begin began ongeveer een uuntje later. Het laatste begin
began om 10.30. Welnu, iedere oer-Hollandse ama weet het al: ‘De
deugd zit in het midden.’ Dii kwam de bewuste dag tat uiting in het feit
dat het eerste en het laatste begin al bijna vaartijdig tat een einde
kwamen. Eerste begin, werd bijna door Jeroen am zeep geholpen.
Omdat hij graag een trekhaakle wilde hebben (a.a. om de nieuwe
WETH-trailer te kunnen trekken), maar deze niet onder de kersiboom
had gevonden, haudt hi) (zelfs zo vroeg op de achtend) altijd een aagje
open. En daar was Zi), een prachtig glimmend, vers ingevet knobbeltje.
Zijn blaed begon sneller te stramen, zijn handen knepen in het stuur.
VIak voor hem was, vastgeplakt aan een autaotje, een pracht
exemplaar van een trekhaakje opgedakefl. Jeroen gaf wat extra gas am
het gevalletje van dichterbij te bekijken. ‘Als ik nou met mijn voor-bum
per achier dat achter-haakje haak, en dan een beetje rem, dan heb ik
maai een haakje bi)’, dacht hij. Dus even dichterbij, en dan Cats in de
slip. Helaas, het haakje blijft niet hangen (at juist wet maar dat is maar
hoe je het bekijkt), maar wel een boze Duitser. Gelukkig had het haakje
geen krasjes, maar het bumpentje wel.
Net tweede begin eindigde bijna een kilometer of 15 voar de
eindbestemming. Een luide knal luidde het begin van het bijna-einde in.
Norman draait met een scherpe draai de vluchtstraok ap en begint te
miauwen (hadden we eerder van Cats verwacht) dat de motor vast is
gelopen. Na wat slimme apmerkingen in de trant van, ‘had je maar
geen Renault moeten kopen’, ging de matarkap open. De stukken
plastic lagen her en den verspreid, wat zelfs bij een Franse auto niet
duidt op een vastgelopen motor. Het bleek dat het Iuchtfllter niet
genoeg lucht meer kneeg, en had besloten te dissaciëren en in heil ap
een andere plaats onder de klep te zoeken. Met behuip van een
gescored rolletje tape en een aantal uit een afval-contaifler opgedaken
(hadden we 1-fenk maar meegenomen, die schijnt daar erg gaed in te
zijn) stukken kartan ward het gat professianeel(?) gedicht en
vastgeklemd tussen het motarblok en de motarkap. Met een papieren
auto kon de reis vervolgt worden.
Maar gaed, uiteindelijk kwam de hele ploeg dan loch nag samen bi) de
stand van SURF. Ovenigens na toch wel even flink algezet te zijn. VIak
bij de kassa staat namelijk een geldautamaat waar Markjes uitkomen,
maar die doet het niet. Dit was bij het kassa-Madchen bekend, en zij

rekende grit een kaers van fl,54 per DM 1,00.
Maw goed, na nag een handtekening uitgedeeld te hebben aan Björn
Dunkerbeck (we waren in een goed humeur), en na een
handtekeningetje van ‘the Master’, supe,vagel flabby Naish (die vliegt
zamaar 10 meter haag, en 20 meter ver; missehien maeten we tach
maar die Mistral-video aanschaffen). Die pinguin ging gewaon als
burger in de nj staan waggelen, en het resultaat schittert hieronder.
Gaed, verder waren er op des BOOT maar weinig grate merken aanwe
zig; geen BIG, TIGA (misschien loch wel een Franse baycat; ja ja, die
surfers zijn milieubewust). Groat aanwezig waren in leder geval wel:
HIFLY en MISTRAL. Nau, verder had je eigenlijk zelf maar mee maeten
gaan.
Des avonds wend er beslaten dat we in ‘Altstadt’ gingen eten. Maar
Duizeldarp blijkt toch wel een vrij groat darpje. Verbazingwekkend
genoeg, zat de eerste ploeg te eten in het steak-hause, terwijl de derde
plaeg buiten naar de pnijslijst stand te kijken, en taen kwam de tweede
ploeg langs open. En tach hebben we elkaar (nog
verbazingwekkender) helemaal mis gelapen. Goed, ‘s avonds weer
naar die Niederlánde, na nag wat cafeetjes onveilig gemaakt te hebben.
Nu geen car-crashes meer, alhoewel ik van Maarten sindsdien niets
meer gehoord heb.
Greetings... Jasper.
P.S ovenigens heeft eIleen Carla een tweedehands averjarig zeiltje gekacht. vaar de
prijs van een nieuw ayerjarig zeiltje, en liep er oak nag emend te sjauwen met ‘n
giekie. Vaar de rest was het geloot ik een WI) goedkoap uitstapie.
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BRUILOFT IN OUDDORP
Oft .nlIceI kwvn lot sffind m.rn.v. Ksoon e~gst. K,oon oil, ~oon bier.
(goon kurt. Y.soon doable,. (roan tome en Ksoon.

Khees je hebt sprhietn op je hoofd.

*
-

*

Hullooh we komen even koffie drinken...
* .ihullie kriegn althijd khoffie
Kees, wat zie je er goed uit I
* Jha der ghaat der vhandaag eén trhouwn.
Mooie das heb je aan.
* Vhanavhond doe ik rn uit en dhan doe 1k alles in de reclamel

-

19

-

Ach, als je ‘s ochtends opstaat doe je je das aan en je bent klaar.
1k vhond het fhijn jhollie wheer te zhien I
Dachten we al.

-

Zeeuwse WCpot-stortbakcombinaties zijn volgens de Kroon-do-it
yourself-methode tevens wasbakafvoeren. (Volgens die methode kun je
met een Kroon worst-shirt Ajax verslaan I)

Gladjes verlopen, dat parkeren bij het gemeentehuis...

Applaus voor de Paus,Lekkere knotlooksaus, alles vhalt ondher één
verghunning, die de pholitsie ook mot bekhaiken.

-

Mhag je ook gheen bhier?
Nee
* Dhan mot je hem chauffeur maken.
Hebben we al genoeg gebruik van gemaakt!

*

*

Vholghende kheer dat je khomt mat je whel jets luste!

-

VAN DE 1-IOMEPAGE MAINTAINER

-

-

*

*

Is ‘t nog glad in ‘t dorp?
Je khunt ‘r een khogel afschhietn en dhan rhaak je nag nhiernand.
Angelique nheem

fl

stherke bak, je staat daar te whippn

Dochter Kroon gaat demonstratief met rode sink voor de TV met WK
schaatsen staan...
A: voonlopig vindt 1k de TV mooier
“slanke” tientons Kroondochten: Jhe lijkt whel ‘n vhent
* Dhan khaike ze maar what beter!
Intermesto in Stellendam: M’n reddingsvest is lek en een spartamiet
gaat op z’n bek.
Grothe khans dat de bruid met een gebrhoken bheen het gemeen
tehCiCis binnentrheedt.
Jhe mot de schheiding in ‘t midden dhoen, 20 is ‘t coupe “Klaine
hOfis op de prhairie”
* 1k wheet niet hoe ik ‘t mot cihoen...
* Vrhaag ‘t rnaar aan hun, dhie wheetn ‘t whel, whij loopn hier ‘n end
achten.
Gewoon kaal scheren
* Zhie je, dhat zei ik thoch, dhat whilde 1k al hang
*

-

-

Kees...KeeS...KEES...KEES...flOU ja, Iaat maar.

Zoals jullie misschien nu al door hebben, bestaat er zolets als het
Internet! Natuurlijk is WETH hier ook op vertegenwoordigd. Ons adres
is:
http://www.stack.urc.tue.nI/—cats/weth.html
Hier is onder andere een Guestbook te vinden waarin je je naam kunt
laten opnemen. lets wat elk zichzelf respecterend lid gedaan moet
hebben! Hiervoor hoef je GEEN E-mail adres te hebben! Verdere
informatie kan bij mij verkregen worden. Je kunt E-mailen of als dat
dus het probleem is kun je bellen. Het nummer staat natuurlijk in de
Iedenlijst! Ret is wel een vereiste voor elk lid om 1 keer tijdens het
Iidrnaatschap de homepage bezocht te hebben. 1k zie jullie graag
verschijnen en hoor graag jullie cornrnentaar of of.
GUI

Jeroen Cats
Homepage maintainer en Maco
QiiJ schijnt zich ook met endure ‘communicatie’ bezig to houden, red.)
CATS BBS
06350.310.18
Hou jo van ondeugende poezen? Dan zit le him good.
Want deze poezen wachtom op jou. Bel flu en geniet van alle moge4eII~kheden.
Op zoek Mar OOfl rdat~ leak plaalje. moole animatie?
Lekker — lekker, moo’ mod, op op.
lOOcpm
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LEDENLIJST
er.Ild
Stephan

~

van do Berg

Sander
kitonio
Paul
van Baa)
Don
Oaken
Parricta
Befit
Mastlin
van Baurden
Mll,ur
van den Dooni
Svan
Batdaa
Jaroan
Cans
Slefan
van dee Ejk
Maccal
van Gala
Vincent
deGouw
Dannia
60 Graat
Chris
van Haag
flea.
Handrika
~~er
kejimi
al
Hutakea
I&chiel
Jasraveld
Frans
Kemila
Paul
van der (soot
Sian
l~sjundara
JSrn
Lenimana
Jon.
van de Mearalaker
Mamia
Maijers
Sender
Molenaw
Aulre
Cainga
Jan
Paslauning
Mark
Peals
Jtcham
Peeler,
Maccd
van flea
Casio
64 Ernst
Edgar
Snaldera
Measten
van den Stan
Strjn
Swasre
Norman
Varlioevtn
Nonald
~eugdenhil
Gead
van den Waldo
Manlin
van Wijk
Marco
do Wild
Marlijn
~‘A,bboIta
Henk
Gaxiola
lid van vandle.aIa
Maanlen
Uiflx
donataisre
Pool
Backbian
Hairy
Bon~~ts
Mtoine
van
Macc
van de Broek
Maurice
Oaaaaena
Edward
Dama
flobarl
van D..snsan
Man
do Gait
Rob
do Groot
Pod
Hole
Ad
van Nasal
SiMa
do boa
Coon
Koninga
Dirkjan
Wk4la
Marc
Nederlroorn
Wrnv
van Rootaalaar
Celia
Schooner
Frana
Scharnnar
Cats
van SaNe
Fran,
Schaean
Rob
Schulkens
Baa
11111mev
Marc
Voa
Jacco
Wianimna
Bait
Wtinands
Casin
Zuidevna

Oude Doelankade 56

1621 DII

Hoorii

SIulvenflhl 29
Heazarweg 114
Neherlaan 7
Lot Napolaonlaan 34
Ha~eald 6
Varw.r,UaaI 67
Franlrrijkairaal 93
Beaxemerwa~ 25a
S. van Noy.sUaaI 3
Mjhofftnn 4
Bo,adiawtg3s
Troostatreat ii
Stuive.ataat sIc
Watlavaat 9
Watanroosaftait 4’
Ediaonfvaat 154
Woantalsetflai 327
Landrop 7a
Koranbloem,traat 6’
Laand.nwg 311
Sluinrraat
Hamelnijken 127
Kan,pakk.n 49
Parallelweg 44
1 Nol~eS
Wattatrast 23
Halstreat 3
KoppelaIn eat 20
Walem 9
Bredajaan 157
Woanselseatnt 327
?
L.anderw.g 177
Pompenlctlans 74
Plsanostraat 386
Do Pelleniwavan 31
Wattstraat 58
Sianalaen 6
kiaulindalaan 106a
Johanneabuigaflat Ii

5611 TA
5614 HH
5831 NH
5616DB
5464 VT
5612 CA
5622 N-I
5C66 N’
5622 KG
5624 JK
5151 BA
5642 L~
5611 TB
5621 AG
5644 EP
5621 HT
5623 ED
5526 NA
5643 HI
5643 AX
5612 IC
5625 Vt
5664 AK
5988 CA
5621 MI
5491 BA
5741 CC
6342 PA
5652 JO
5623 ED
7
5643 AG
5595 AW
5623 Cl.
5283 XJ
5621 AX
5632 TV
5641 AD
5642 EK

Elndhoven
Bndhovan
Eindhovan
Elndhoven
*91111
Elndhcven
Elndhoven
Grathem
Elndhoven
Elndhoven
Drunen
Elndhoven
Endhovan
Bndt,ovan
Bndhovtn
Eindhoven
E~dhovst
Hoogaloon
Eindhovan
Elndhcven
Mislardam
Eindhoven
Eindhoven
Galdrop
lIelden
Bndhoven
St-Oadanrode
Beak en Dontk
Walern
Elndhovan
Endhovan
Anthem
Bndhovafl
lends
Endlioven
Bottel
Endhoven
Elndhovan
Bndhoven
Elndhovan

040-21 17861
040-2121747
040-2810538
040-2551853
0413-365712
040-2452805
040-2452820
0475-452852
040-2445906
040-2436494
0416-376188
040-2812281
040-2116843
040-2452281
040-2126798
040.2437339
040-2437392
0497-383419
040-2123941
040-21 11256
020-6721496
040-2439779
040-2422670
040-2859894
077-2072695
040-2445243
0413-476929
04929-62879
043-4591867
040-2570605
040-2437392
7
040-2118682
040-2(62101
040-2433264
0411-678684
040-2461061
040-2474)59
040-2817359
040-2812263

Henlatraall4

6531 KS

Nljmagen

0243556323

Donlzallilaan4la
Kastiuisarstaat 34
mpataat ‘63
Gaslatakar 388
BoIhel 20
Gaaiakker 388
nil vd Iaeuwlaan 984
Honlansla,tra.t 13
Gro,an,annstressa 38
Vaarweg4l
Rn. J. Lalsxlraat 17
Holtenitfltaal 13
NIerania 147
JealattIngal 51
Gen.lG.ooplaan7
Plater Oiavighallaan 38
age Han 119
Cbr.chtsvaat 273
Ralnoqjdaan 278
Pol~efskannp44I
Kon.nglnnestraat 62
lag, Ham 119
Jan Sta.nlean IS
Ged.Kallendlep80
Oonll.an 170
StsiptaaUaan 1320

5653BA
ElndI,ovan
5643 RX
Elndhovan
3o11 U
Potlerdem
4817 XJ
Breda
550600
Veldhoven
4617 XJ
Bred,
262412
DaIft
1338 ZP
Mmene
8049 Zurich (Suiaaa)
3233SJ
Oostwoorne
3151 50
Hock v Holland
1338 ZP
Ainisre
5655 CD
Bndhovon
3014 GV
Roltandam
5623MT
Bndntoven
3723 PB
Biliftoven
5102A8
Dongen
2517 TX
Den Haag
5665 AG
G.ldrop
3607JA
Maanaen
4818 HD
Beads
5102 AS
Dongen
5591 MI
None
9TIIPP
Gronlngen
5505 RH
Veldhoven
5616 GT
Elndhovan

040-2519113
040.2123896
010-4334578
076-5870973
040-2413341
076-5670973
015-26861W
036-5372431
13420619
0181485182
0174-35391
036-5372431
040-2520671
010-43649W
040-2455759
niel bakand

0162-321127

070-3656522
040-2867586
0346-552773
076-5216201
0162-321127
040-2261837
050-3183815
040-2545512
040-2529149

Als bestuursvoorzitter heb ik het genoegen U mede te deleri dat wij
dhr. Jeroen Cats bereicit hebben gevonden materiaalcommissaris te
worden. Dhr. Norman Verhoeven zal de post aktiviteitencommissaris
voor zijn rekening nemen.

-.-.

voorzitter
secretari,s
penningmeester
materiaaicommissaris
activiteitencommissaris

Henk
2812263
Carlo
2570605
Martin
2461061
Jeroen
0475-452852
Norman
04020-62101
1 beilen voor activiteiten
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~anirigøiidca~ nitonindCpi/rfl WiØC9 1230 foe I830v’s
JF.Kann4Ini 3. 56t2Afi. fhd,oyea,. m~040-2440364

[c ken ware ii
Sch rijfwaren
Coinpactdiscs
Computers
Te le foo ii s
Re ken machines
Fl) to-a fi% ~ r I’ in g
Foto-artikelen
H IFI
.-kudio/Vdeo accessoires
I-shirtS

Computer accessoires
en noc~ v ci meer!
-
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ASsSBIGGELAAR

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
A

Kielne Berg 61
5611 JT Eindhoven
040 -442616

