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Artikel over tuintrends 96:
...Ook het aloude ‘Manneken P15” ZOU in ‘96 wel eens een trekker
kunnen worden...
En nu een verhasi over niks Niks is niet veel en dat is niet lets, want
bet is niks. Als je weet wat ik niet weet dan weet je meer dan niks.
Om nu te zeggen dat niks niks is is niet veal want niks kan niet meer
wezen dan lets. Hoewel ze zeggen dat deze lets, niks dus, niets is,
moet het ook echt niks zijn. Dus helemaal niks? 1k vind het helemaal
niks dit lets stukje niets.
Groeten,

Norman
1k heb niks te doen zelfs niet lets
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Jasper Hijink
Sander Molenaar

Redactleadres

Waterroosstraat 41
5644 EP Eindhoven
tel. 040 -2126798

Surfen is net sex, je wordt helemaal wanhopig als je ‘t ‘n tijdje met
meer gedaan hebtl
Stan

Een ‘gut-reactie op bet nieuwe WETH-materlaal:
SSSJLRRRP’ I

H L Maarten

Paul v.d. ICrogt
Jeroen Cats

sWETHs@stack.urc.tue.nl
Glronummer

27.38.453
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WOORD VAN DE REDACTIE
Ja mense, we sijn flu besigh... dâh wOh je selfs in een sjacherljnighe
but flog blljh fan. Niet van een stukje voor de WOORD VAN DE
REDAC11E schrijven. maar van de humor achter het toetsenbord.
Jasper was er bij, maar toch 00k niet, al dan niet gloeiend indien we?.
FoOt
En de diskette trok het 00k niet helemaal... Of helemaal niet.
De inspiratie is erg groot, maar zo groot dat ‘ie niet op de bureaustoel
past, al dan filet vanwege de onergonomische werkplek op het
redactieadres. Daarnaast uit de inspiratie zich op zo’n wijze dat er na
een paar weken geen touw aan vast is te knopen. Een wist u datje is
zeker niet meer te achterhalen. Daarorn moeten we vooiziçt~$ig zijn
met wat we bier voor rare gedachtenkronkels aan dit #*~I6hwt€O~~
programma toevertrouwen.
Hebben we misschien flog mededelingen die bet recht hebben om
deze op zich niet onaantrekkelijke onzin ult bet woord van de redactie
te doen verdrijven? (ik kijk even over mijn schouder om Sander uit zijn
conversatie met Jasper wakker te schudden.) Volgens Jasper voldoet
de mededeling van de actico aan de eisen die aan het bovenstaande
gesteld worden. Ikzelf heb daar mijn twijfels over, maar omdat we die
crap anders wel in een ander hoekje van de 5WETHs gaan plaatsen
ga ik hiermee akkoord.
Nu alleen nog even (of oneven) de mortale afvalkuur
DEADLINE

I JUNI

De Redactie

VERGEET NIET DAT ELKE DERDE DINSDAG VAN DE MAAND, EEN
BORRELAVOND VOOR DE WETHGASTEN IS!!!IIll!HIUH
BORREL AVONDEN:
23 APRIL
21 MEl
11 JUNI (PRE-BORREL)
18 JUNI

WOORD VAN DE VOORZITTER
Met viagen barst bet binnen onze studentensurfvereniging van
enthousiasme. Bij wat voor gelegenheid dan ook; onze maandelijkse
derde-dinsdag-van-de-maand-AOR-borrel, laser-questen, gourmetten,
maandag-avond-zwernfestijnen, karten en natuurlijk bij het surlen.
Daar ligt het dus niet aan. Wat houdt onze expansie tegen?! Ja,
inderdaad het uitblijven van wind. Sinds oktober heeft het nauwelijks
meer gewaaid. Die enkele keer dat er een briesje stond was WETH
aanwezig, ondanks de temperaturen van 6 °C en een dichtgevroren
Grevelingenmeer. Veel belangstellenden en aspirantleden melden zich
nog steeds om een keer mee te gaan. Dit mede als gevolg van de
steeds professioneler wordende lub-aktiviteiten met Surf + Jiskefet
video’s en internet on site, fantastische boardjes en zeiltjes en nog
veel meer.
Zelfs boardbags zodat je voortaan op het strand kan blijven slapen in
afwachting van de wind. Nu dan in de afdeling nieuws: wij beschikken
over nieuwe huisvesting, te weten containers op het TUE Studenten
Sportcentrum complex bij de TUE. Ook kan stallingsruimte (tegen een
vergoeding kostprijs) voor WETH-leden geboden worden.
Deugdelijk hang en sluitwerk is aanwezig en de WET1-I windsurftrailer
is zo goed als compleet en dus afsluitbaar. De containers worden of
zijn reeds blauw. Een uniek kleurtje blauw; custom designed by dr.
Scencini and his team. Voor de WETH-leden die zich afvragen wie
nou eigenlijk deel uitmaken van bet WETH-bestuur wij zijn getooid in
ORANJE fleece-truien met bijbehorend opschrift. Het WETH-aktie
www plaatjeskijkenbestand is weer ultgebreid, o.a. voor hen die zich
afvragen hoe zo’n mega-zomer windsurftrip er nou in werkelijkheid uit
ziet. 00k in 1996: Portugal (Viana do Costelo en Quincho) en daama
nog wat Spanje (Tarifa) dus om the party-time cornpleet te maken.
Portugal kost geen gok. Voor belangstellenden: meldt je even aan
voor het in de aktiviteiten agenda opgenomen WETH zomertrip
overleg/smikkel. Het nieuwe materiaal ter vervanging van verloren
gegane goederen is vol enthousiasme in ontvangst genomen en bet
meerendeel was ook reeds op de Auditioruim sportmarkt op de TUE te
aanschouwen. Nu dus maar uitzien naar wat beter surfweer en that’s
it.
See you.
El Ping_mo
Henk (paj,ro bobo)
...
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BESTUURSMEDEDELING

NIEUW MATERIMIL

Lenen van verenigingsmateriaal

(Voor meer info zie bet huishoudelijk reglement dat ter inzage Iigt bi]
de secretaris.) Er wordt regelmatig wat gesloopt, ook de Iaatste tijd
weer. Naast dat het WETH-windsurfmateriaal veel wordt gebruikt,
wordt bet 00k regelmatig onjuist gebruikt. Uiteindelik streven was us
en zal blijven zijn dat WETh geen schade hoeft te betalen anders dan
i.v.m. normaal onderhoud, omdat immers geldt: de gebruiker betaald
de schade door verkeerd gebruik.
Kiiometen~ergoedIng
BiJ WETH-aktjviteften geldt een kilometervergoeding voor de persoon
die de autolvrachtwagenlbus etc. ter beschikking at&t, ter stimulering
van het organiseren van efficient en gezamenlijk vervoer bij WETH’s
windsurf aktiviteiten;
fOb
per km met een auto (minimaal 3 WETH-leden)
fO,15
per km met een auto en windsurftrailer (minimaal 4
WETH-leden).
Dit bedrag wordt tezemen met de benzine prijs verrekend en gedeeld
door het totaal aantal deelnernende WETH-leden (inclusief de
bestuurder dus).

Zoals je waarschijnlijk al weet, heeft WETH nieuw materiaal, o.a.:
plank

F2 Wave 250
Fanatic Gecko Pure
NORTH SAILS:
Zeta TX Hardcore 4.0 ‘96
Vertigo 4.7 ‘95
NEIL PRYDE:
0K35 460 I 2-delig
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F2 Wave 255
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Zeta TX Hardcore 4.5 ‘95
Spectro 5.5 ‘95

-
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CK35 430 I 2-delig

NORTH SAILS:

Progression A 140-190
-Progression B 170-215
NORTH SAILS Venture Joint PowerPull Base
-
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Test Results

surf
(Germany)
“Finally a real wave board from F2: shaped by Peter Thonunen this board impreses
with it’s ease: step on and feel comfortable.
the board is easy to control and very
maneuverable radical turns are it’s vocation the performance is well balanced.
The range of use will impress wave novices and the advanced wave sailor.”
...

-

elke dag

...

WIND
SURFING

(USA)
Quicker to plane and faster than most wave boards. It’ll slash, smash or pivot
off the lip, whatever you want. The bigger the surf gets, the more at home the
F2 feels.”

“...

...

films
bands
theater

special. koffie
swlngen

events

ancafé

Het Studerite

special. bieren
voetboJ
oItQd gratis roe go ,~r

(UK)
The board is highly responsive when it comes to pulling off those short snappy
turns off the lip but it does long controlled bottom turns with equal ease. An
excellent wave board.”
...

boards
(UK)
“It was the board from the test that

we

would all like to

own.”
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WIST U DAT:

ACTIVITEITEN AGENDA

Maarten zich bij Don heeft laten afzetten.
Henk vindt dat er een psychiatrisch rapport van de Yfke-borre! moet
komen, om te weten of Maarten toen wet toerekeningsvatbaar was.
Als Paul het goed begrijpt Carlo een quatrootje wil met Esther en de
zussen van Don.
In BINAS staat dat de meeuw sneller is dan de pinguin

13:9 mIs

Henk in zn laatste levensjaar zit en ver boven het gemiddelde gewicht
is.
Henk gemiddeld 50 dagen een egel draagt.
Arthur geen excuus heeft om van Henk af te blijven~
Jasper 1 A5 groot is.
Paul alleen kan lullen en Sander 00k een nurrimertje kan maken.

dinsdag

23 april

zater- tot
dinsdag
donder- tot
zondag
zater- tot
maandag
vrijdag- tot
zondag
dinsdag

27 30
april
16-19 mel 1996 Weth-’4’t-dagen in Ouddorp

maan
vrijdag
3 weken
ergens in:
In week 34
maan- tot
zondag
vrlj tot
zondag
-

1996 Jump those waves weekend
25 27
mel
31 mel -2 1996 If the wind blows we go weekend.
juni
1996 Waterski dag I
21 mel
Zomervakantieborrel
1 5 juli
1996 Ergens bij het IJsselmeer
vakantie week
juli Ijuni 1996 Weth abroad holiday
(PortugalIAruba)
augustus 1996 INTROSPORTMARKT
26 31
1996 Schotsmanweek
august
6-8
1996 Introweekend
augustus
-

-

-

(Zoals u ziet heeft de actico de meeste pecunia van ons allemaal,
want hij koopt een auto, ook at is het net als bij golf een midget, en
gaat 00k nog naar Aruba, red.)
(Nu nog hopen dat hij ook draagkrachtige vrienden heeft, anders moet
‘le alleen, red.)

Op vakantle naar Portugal?
Koop dan uw trailer bij

Nijnselseweg 25
5492 HD Sint Oedenrode
Telefoon 0413 472893
Telefax 0413 416989
-

AANHANGWAGENS

-

1996 Zomervakantie-vergadering in
Charlie’s Pub en daama borrelen.
1996 Surf’s up, dude weekend

-

verkoop, verhuur, service

Zoals u het al ziet hebben we komende maanden een druk activiteiten
programma. Ten eerste vestig uw aandacht op 23 april, de
zomervakantie vergadering. Het is erg verstandig, indien u de
zomervakantie met een aantal radicale surfers wil doorbrengen, deze
vergadering bij te wonen.
De overige weekenden worden pas georganiseerd wanneer de
weersvoorspellingen goed zijn
(dus wanneer de wind gunstig is). Het is niet uitgesloten dat er
weekenden tussen de geplande weekenden door worden
georganiseerd. Om aVe leden zo snel mogelijk in te Iichten over deze
weekenden hebben we een BEL-BOOM in het leven geroepen, deze is
met de SWETH bijgesloten. Plak dus dat papiertje op waar je hem

8
dagelijks kan zien, zodat u weet wie u moet bellen wanneer u gebeld
wordt voor een weekendje surfen met Weth. (zie de BEL-BOOM voar
de gebruikers-instructies). E-mail is het andere communicatie medium
dat sinds kort in gebruik genomen is. Wanneer weekenden
georganiseerd worden, ontvangen alle leden die in bezit zijn van een
actieve e-mail adres een boodschap betreffende het weekend.
Dus be there op de Weth activiteiten,
De actico

Norman

040-2062101

E-mail: N. E.T.Verhoeven@stud.tue.nl.

Hogeschool
boekhandels
Ak
Elaullo

Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Faculteit Techniek en
faculteit Economie
Rachelsmolen 1
Eindhoven
Telefoon (040) 60 53 26
Qpeningstijden:
maandag tin vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur

-

-

NOGESCH

Faculteit Zorg
Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 60 59 06
Openingstijden:
maandag tim vrijdag
van 09.30 tot 13.30 uur
-
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QVER POEPEN EN FLOEPEN!
Nee, vrees niet, dit verslag is niet zo wazig als het beruchte artikel
“over .papàu-petjes en blauwe bolletjes. Twee significante verschillen
in omstandigheden zijn de oorzaak van de vermoedehjk betere
leesbaarheid van dit stukje. Ten eerste is de.auteur niet (meer) dron
ken en ten~tweede was er wel een stevige wind op de plaats waar wil
poogden te surfen.
We schrijven zondagochtend.
Na de veijaardag van Don, onze Iintzaagbouwer, in naar
omstandigheden redelijke toestand verlaten te hebben en ook een
paar uur verdiende nachtrust in acht te hebben genomen, is het dan
eindelijk zover: De wekker vindt dat het t~d is om te gaan surfen (zeif
vond ik dat al veel langer; een maand of vijf). Omdat dit keer de
omstandigheden sinds lange tijd weer zo zijn, dat er 4 Ga vier!)
Wethers zijn die de surf-urge niet kunnen onderdrukken, moet ik nag e
yen wachten tat de Smeut de Pingo heeft opgehaald. Gelukkig hangt
de Weth-trailer achter het escort-mobiel van de Smeut en is het
ingooien van de surf-stuff derhalve in no-time gebeurd. Maar goed ook
zou later blijken, want Jasper (Seabert) was al bijna op de fiets naar
zee gegaan; U begrijpt dat wij voor we richting Ouddorp gingen, eerst
de Waterroosstraat aandeden. Goed, we (Seabert, Smeut, Pingo en
HG. Vogel) zitten op weg naar zee en om te zorgen dat we aldaar
aangekomen geen vlak water zien, besluit ik “Surf-fiction” in de
cassettedraaier te stoppen. Seabert vindt de ondertitel (20 wavemaking surf-instrumentals) jets te onheilspellend en probeert met
allerlei opmerkingen degenen voorin gezeten zo te bewerken, dat er
van cassette gewisseld wordt (Gelukkig zat Seabert niet voorin, maar
daar kom ik later wel ap terug).
Qmdat onze lintzaagbouwer niet achter het stuur zit, zelfs niet in de
escortmobiel te bekennen is en 00k de tuimelaaras van een escort
beter blijkt dan die van een fiesta, komen we zonder
noernenswaardige vertraging aan op de B’dam. Achteraf hadden we
wat rustiger aan kunnen doen, want Seabert en ik besluiten een groat
zeil op te tuigen. Na een half uur moeten we van dit besluit
terugkomen en meegaan in de trend die Smeut (zijn “nieuwe” Zeta
4.7) en Pingo (Combat 4.2) ingezet hebben. Onze armen zijn
inmiddels 10 % langer, maar de nieuwe zeiltjes voldoen beter in deze
omstandigheden.

— -_- _

—
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Nu komen de golven pas echt goad op (zie je nou wel dat bet goad
was dat Seabert niet voorin zat) en 1k probeer mijn (heel geen) vogel
zijn te camoufleren door als een kangoeroe op zes golven achter
elkaar te springen. Aquarius blijkt bet gevileg (zou hi) 00k tegen een
extra Iandingsbaan op schiphol zijn?) en geplaneer boven zi)n huis zat
en besluit mu te veroordelen tot donatie van een skeg aan de zee (de
zee geeft en neemt), tar plaatse te voldoen. 1k herrinner me gelukkig
dat je in geval van zonder-skeg je trapeze aan je achterste voetband
moat hangen. Ook ondarvind 1k direkt de nadelen van daze methode;
door de bijzonder lage snelheid is da druk in mijn zeil bijzonder hoog
en deze druk moat 1k zonder trapeze zien te kompenseren. Hiarmee is
de wetensehap wel gabaat; er is proefondervindelijk bawazen dat 10
% niet de maximale rek in een menselljka onder- en bovenarm is.

—

—

P: 1k dacht: 1k ga maw op de snolfiets naar Norman, want dat is een lekker
stuk...

I

H: 1k regel Kiaar~e wel bij Koen.
D: JiJ houdt je mond dicht anders krijg 1k helemaal niks voor eIkaar~ ‘t is een
goeie meld, maar ze wordt steeds ouder en verstandiger.
~ & ~: Wa) hebben met Carlo in Henks antwoordapparaat ‘0 wat ben je Ielijk
van dichtbij” gezongen.
N: En laat Henk daarom flu zijn snor staan?
________________________________

M belt de vriendinnen van Don op: 1k blijf bij Don slapen I
0: ½ van ‘t personeel van de Hogeschool moest vertrekken. Mijn pa moeht
blijven kan ie mijn~studie betalen.
H: Maarten, is I van die dodgers van Kroon niks voor iou ? Kan je hem z’n
boerderi] aftroggelen...
M: uuuhhh, dan woon 1k wel dicht bij de vuurtoren.
M. (huisgenoot van P & 5): En Paul, wist ze wel hoe je beet?
P. De volgende ochtend wel, dat stond op mn tail I
M: Ouder dan 15 is niet acceptabel voor Arthur.
D: dan moet je mee naar Portugal I

Na weer voor de naturistenvereniging raclama te hebban gemaakt
<——-zo koud—> ). basluitan we om kroon niet mat een bezoek te
veraren (stel Ja voor; straks moet ja ook met een dochter trouwen).
Daaron, hebben we des te mear tijd over en basluitan we over fria~a
stoof-Steenbargan te rijden. Smaut an 1k varorbaran hetzeifde menu
(wat Pingo an Saabart schrokken is voor de rest van hat verhaal niet
van belang), alleen naamt Smaut mayo en 1k ketchup.

H.L., de meeuw (hat is heal gean vogel, maar hi) heft wel de moaiste
postcoda, op da cijfers na)
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FLUISTERS, RODDELS EN AL WAT NIET MEER ZIJ

Omdat 1k bet gesleur flu echt zat ben, en ik aen nog ongebruikt en
klelner zailtje in de trailer heb liggen, besluit 1k nog ean maatje kleiner
te gaan varen. Tijdens hat optuigan komt Pingo ml) vergazallen en
tuigt aenzelfde soort zeiltje op. Helaas besluit ook menear Beaufort
een maatje klelner ta gaan en staan Pingo en 1k ta dobberen. 1k vind
het tijd om naar huis te gaan, temaer omdat Saabert an Smeut die
gadachta al langer hadden.

Ondarwag van Steanbergan naar Eindhovan:
Het blijkt dat mayonaisa ean katalysarende werking heaft op hat
vertaringsprocas, of dat Smeut zalf ean katalysator is (zou hi) daarom
Ioodvrij tanken?), want was de stank op de heanweg nag afkomstig
van het boeranbedrijf in het algamaen, momantael is da odeur
duidalijk afkomstig van da voorligger van dagana die achter ons rijdt.
Hat bawijs wardt galaverd door Smaut die, als 1k zag wat idaaen voar
een stukje te hebban, alleen droog de titel uitkraamt.

. —

__________________________________

P: Ha mat Carlo erbij, dan gaan we wal bij da vuurtoran surfan.
H: 1k ben niet bij de vuurtoren weg te krijgen, al komen ze met een
sleepboot.

I

P: Wat moeten we nou kopen voor Don z’n verjaardag, vindt ‘Ia lets heel
Iekker of zo?
S: Ja, vrouwen.
N: 1k keek am en 1k zag Cats met een bilk aisaf Ia dacht: 1k wil er overheen I
A: Maarten het wordt tijd dat je weer ander de gemoederen raakt I
H: Wat? Ben je onder je moedar geraakt?
M: Jullie proberen ma ‘n hoop in cia mond te laggen.

-r~--

— —

—

—

S & P: Weet u oak waar Henk is?
Collega van Henk: Hangt ie nergens aan het plafond....Of zit ie niet ergens
in in hok ofzo?
D: 1k weet nag wel, dat meidje...Judith geloof ik...die wou eniailen.
M (na wobezoek): Weten jullie mijn ernailnummer?
maarten.m.j.m.steen@akzo.nI
P: niet maarten@wc.don?
D: Heb je dat net op de wc verzonnen?
0: Als Edward nu een vriendin heeft, dan koop ik ook een BMW
5: Die ene duitser, die reed grof!
N: Was ik dat niet ?
M: Je moet wel leren voetballen
H: 1k speel al jaren eerste kias
D: Ballet
H: 1k hoar het alweer.
D: Jij deed toch ballet?
A: Toiletballet.
H: Bij footloose danst iedereen, in bed, uit bed
M: Henk ben jij echt lid van Footloose?
H: Ja altijd, maar je hebt daar ook normale mensen, hoor.

—s—In-——.—’

M: Als de vriendin van Bad Wijnands met Inge in één kamer is, vliegen de
schunnigheden je cm de oren. Daar krijg je geen rode oortjes van, daarvan
vallen ze er gewoon af!
A: Jasper, jouw vrouw is wel erg geèmanipuleerd
N: Elk nieuw lid moet een veteraan als mentor krijgen.
J: We hebben maar een veteraan, da’s Henki
N: Dus kost de NSK maar 25,-? inclusief vervoer?
P: Ja, en een vrouw en een plankl
Huisgenoot van P: Een ideale vrouw is een vrouw die na de sex verandert
in een krat bier en een stel goeie vrienden.
5: Arthur heeft gele schoenen?
I: Ja, die zeikt zoveel.
I: Nee, schrUf maar niet op. want ik moet nag 6 weken met Arthur
opschieten, maar daama
5maar daama mag je ‘m afschieten.
deze rubriek wordt u aangeboden door:

IcEIIZER

0: Henk, leg dat uit bed, in bed eens uit.
H: Je moet dat aan den Iijve ondervinden.
D: Stom he, dat zal mij nooit gebeuren, zat warden met camaval.

Autobedrijf
gebruikte onderdelen

Henk zit in het BINAS-boek naar bruine zeeberen te zoeken.
D: Henk, leg die vieze plaatjes es weg I
De zilvemieeuw heeft gemiddeld 4 jongen.
P: Ben ik van zilver dan?
D: En hoeveel vrauwen?
H: De meeuw is sneller dan de pinguin.
P: Yes I En hij vliegt nog hoger ook!
M: Je rnaet je mastarm strekken en je zeilhand onder je oksel trekken...
P: Da’s ‘t grote mango

4.

HeImOfld Tel 0492.

—
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EEN NIEUWE NIEUWE RUBRIEK
Hallo stoere windsurfvriendjes en vriendinnetjes,
Vorige SwethS ben 1k dus keihard met mijn natte neus op de feiten
gedrukt, en de readies waren dan ook niet mis. Even een greep uit
een aantal niet mis te verstane uitspraken...
e-mail van
(gecensureerd door de redactcie...)
‘Zeg, lamme tak, zou je **$o,/~© niet eens uit le bed komen om
een stukje te sgr~fe foor dat geweldige clubblad van onsfl! Jij
getuigt ook niet echt van clubmentaliteit, hoor. Zeker weer zo
een die een hoop lult, maar alleen de borrels afloopt, en daar
grote verhalen ophangt van geweldige forwards, loopings en
meer van die shit.... En dan denken dat je lets voorstelt, terwijl je
nog niet eens weet hoe een toetsenbord eruitziet! Laat staan dat
je weet wat letters zijn! Cm dan nog maar niet te spreken van
het felt dat WIJ, van WETH, die zogenaamde LOOPINGS van
jou al deden toen jij flog in de WIEG lag te dromen van een
droge luier!
Ach, ik denk dat ik met deze krachtige uitspraak van een zeer
eloquent, welgewaardeerd medelid wel aangegeven heb hoe men
erover denkt als ik geen stukje schrijf voor de SwethS.
Dan volgt nu misschien maar eens een stukje van mezelf...
Maar hoe te beginnen? 1k zou een stukje kunnen verzinnen over mijn
eerste keer, maar ja, dat is ook zo afgezaagd. 1k zou oak even mijn
autobiografle op papier kunnen zetten, maar dan wordt de SwethS wel
errug dik, deze maand. En daarbij wil 1k natuurlijk ook vrlend postbode
beschdm,en voor een hemia, want hij heeft het al zwaar genoeg.
Vooruit met de geit, we gaan maar weer verder. Men moet weten dat
1k dit stukje schrijf terwijl ik op de TU sommetjes aan het maken ben,
en this zou ik af en toe wel eens wat onzin tussendoor uit kunnen
kramen..., maar dit terzijde... Ach, weet je, 1k heb nu toch al best een
stukje getijpt, en eigenlijk nog helemaal nix zinnigs gezegt, maar dat
ben 1k van ons aller redaxie ook wel gewend dus 1k denk dat 1k wel op
het goede spoor zit.
Goed ik zou hier dus een stukje over het NSK kunnen schrijven, want
daar heb ik voor het eerst mun hoofd aan de andere wethers laten

zien, maar ja dat is 00k eieren na pasen, en het is nog geeneens
pasen, dus
toedeliedokie... 1k wil overigens wel even kwijt dat ik het
een *&%nh!!(~nsuur)o(.ga vond..., want ze wilden mij nieteens bij de
eerste twintig ofzo plaatsen, terwijl ik daar toch voor betaald had...
1k had ze nag wel gebeld:
‘Voor die vijfenzeventig piek krIjg 1k toch we! een plaatsje bij de
eerste 15, nietwaar? want mijn Pa moet trots op me kunnen zijn.’
‘Beste Chris’, zo verzekerden ze me, ‘Als er meer dan vijftien
deelnemers zijn, zijn wij al tevree, dus zul je zeker bij de eerste
15 horen.’
Tevreden en al zeker van de overwinning ging 1k dus richting het
Veluwemeer, maar ja, ze hadden gelogen, de kiojo’s. Hun
commentaar: Sorry. foutje van de voorlichtingscommissafls.. Enfin, 1k
was dus niet bij de eerste (zeif invullen), maar ja 1k kan dan oak niet
zo heel goed surfen. 1k hoop overigens dat onze NSK-cie er beter
werk van maakt. Bij deze wil ik Meeuw overigens daarmee heel veel
succes wensen, en daarmee ben ik 00k meteen aan het eind van
deze onzin beland. 1k zou zeggen, hang loose, en totdat het weer gaat
waajen: see U op de barrel...
..

Groetjes, Chris.

P.S. she personen die in dit stukje hun opwachting gemaakt hebben,
zijn puur fictief. De schrijver dezes aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor welke gelijkenis dan ook met eventuele
bestaande figuren.
P.P.S.
P.P.P.S.

Kom er eens eentje pakken op donderdagavond. 1k ken
volgens mij nog lang niet iedereen van Weth.
be volgende sWETHs mag JAAP schrijven 1!!
(p.p.p.p.s Lees: Jaap

=

Jaap op den Brouw)

16
KARTEN
De wintermaanden zijn voor de meeste surfileden een zware periode
en zeker dit jaar. De wind Bet het de hele winter afweten. Op zoek
naar een alternatief was slechts voor enkelen weggelegd. want in
principe behoort het surfen op water uitgeoefend te worden, maar
veelal minder geslaagd omdat niet alle tegensexen bet toelieten om de
door enkele gevreesde surfnood van hun zeif te doen verlossen. In
iedere SwethS gingen zwaar gefrustreerde surfers op zoek naar een
door het nieuwe bestuur wellicht wel nuttig aangedragen altematief.
Enkele SwethS-en later verschijnt in de aktiviteitenkalender, ja nieuwe
leden daarvoor is een aktiviteitenkalender, de aankondiging om te
gaan KARTEN. Waarschijnlijk is karten, wat overigens niet in de
twaalfde druk van de twaalfde uitgave van het groot woordenboek der
Nederlandse taal als zodanig wordt vernield, een afkorting van de
woorden kar, een plomp voertuig op vier wielen (bron: zie eerder
vermelde uitgebreide benaming van bet betreffende woordenboek
waamaar de bronnen, ook in de hiema beschreven tekst, worden
verwezen), en het aanhangsel ten, wat naar alle waarschijnlijkheid
afkomstig is van het wel in de vD vermelde woord tent, welke maar
liefst acht betekenissen heeft, beginnend bu een verplaatsbare woning
of tijdelijk verblijf, wat maar deels waar is want de woning is niet
verplaatsbaar, maar we! tijdelijk, immers we verbieven er slechts een
half uur, met als tweede betekenis een veldverblijf. ook dat klopt ware
bet niet dat het complex naast een veld lag en als derde betekenis
heeft een verplaatsbare winkel op kemiissen enz. wat ook deels waar
is: niet verplaatsbaar wel een hoop herrie en Johnnnnnnnnnies
(=kermis), vervolgens drie betekenissen heeft die volledig niet van
toepassing zijn op de door ons bezochte “tent”, als zevende betekenis
een huis is, waarbij verwezen wordt naar een ander deel uit de
betreffende vraagbaak en tenslotte als achtste en tevens ook laatste
de betekenis openbaar lokaal, zoals (eet)cafes, restaurants draagt en
bet in totaal hierbij in besef nemende dat dit wellicht de langste zin die
ooit door een aktief lid, gewoon lid, buitengewoon lid, erelid, donateur
of lid van verdienste naar buiten is gedragen en dan met namen
middels het voor u liggende uit enkele A-viertjes samengestelde
constructie, ook wel het medium dat luistert naar de naam “SwethS”.
Kort samengevat, deze Weth-aktiviteit, er waren dus (heel veel) meer
dan 3 officiele leden aanwezig, was het in een naast een openbaar
veld gelegen tijdelijk verblijf met (eet)café en Johhhnnnnniessss
georganiseerde aktiviteit, alwaar de leden zich middels een plomp
voertuig op vier wielen dienden te verplaatsen, hierbij uitgaande dat
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bet niet verplicht is om gebruik te maken van alle aanwezige
faciliteiten, zoals onder andere bet (eet)cafe, maar dit met
welbedachte rade omdat een pilsje in de AOR toch goedkoper is (he
Chris!) dan in deze gelegenheid.
Dan volgt hier het uiteindelijke verslag van de hiervoor gedefinieerde
aktiviteit. Op dinsdag 19 maart pas geleden werd tijdens de borrel,
derde dinsdag van iedere maand, van onze vereniging, waarbij alle
leden natuurlijk van harte welkom zijn, insluitend een uitstapje
georganiseerd naar de tent van Hezemans. Nadat de meesten zich
bewust waren geworden van de forse uitgave voor 15 minuten plezier
en het blindeloos tekenen van een primitief bruikleencontract, begaven
de Wetfl-ers zich naar de kleedruimte. Hier konden we en geweldig
kostuum, nun oooveral, aan meten en ons voorzien van een
(bij)passende verharde muts (helm). Nadat iedereen, zelfs Jeroen, een
passende outfit had gevonden, begaven we ons naar de pits, alwaar,
welliswaar nadat de op dat moment rijdende heat passé was, onze
bolide bestijgen.
De DvD heeft het voor elkaar gekregen een woord zo goed te
omschr~ven dat er door mij nog geen betere beschrijving is gevonden
voor bet plompe voertuig op vier wielen. Als je je er van een meter
erin laat vallen zit je op de zitting, doe je dit niet dan leun je op de
kuip van de zitting, tenminste in mijn. ik dacht 00k van een lotgenoot,
geval. Nadat skelter op toeren was moest enigszins wat nelheid
getemperd worden om het voertuigje de bocht door te krijgen. De
eerste ronde ging ik nog aan kop, waarschijnlijk omdat 1k ook als
eerste de pits uit mocht. Enige ronden later begreep ik kwam ik tot de
conclusie dat stuur- en rembekrachtiging geen overdadige luxe zijn.
Ook traction control, SDS, ABS, ADR en vele nog uit te vinden
noviteiten ontbraken op het betreffende stugge, nee ook geen
luchtvering en a! helemaal geen luchtbanden, *&#(os..karretje.
Vele ronden moesten vele Weth-ers wennen aan bet bakje, soms
overdwars of gewoon stilstaand, he Norman. Samen met Jeroen ben
1k na de race tot de conclusie gekomen dat mensen met een meer
voor windsurfen geschikt postuur minder geschikt is om naar de
hoofdpr~s van de betreffende aktiviteit mee te dingen. Net enige stukje
helling (vijf meter) heeft namelijk zoveel invloed op de ronde tijden dat
de wat beter gevoede personen zwaar in het nadeel zijn. Nu ik dit
stukje aan het schrijven ben, moet ik ook tot de conclusie komen dat
(ook dit aiweer pagina-vulling is).
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roth wil 1k even de uitslag van de strijd aldaar weergeven
Plaats Gelukklge
Tljd
1.
Norman Verhoeven
o.b.
1.
Carlo de Smet
1.
Sander Molenaar
1.
Jeroen Cats
1.
Arthur van den Boom
1.
Martin van WIjk
1.
Henk Gaxiola

INTERVIEW ROULATIE SYSTEEM
Jasper wordt om dde uur ‘s nachts uit bed gebeld door een vogelaar
uit Grathem:
Wat mot je nou gekke ducklasser’?
Jou aan de telefoon hebben!
heb je behoefte aan een goed gesprek of zo?
Nee, ik moet voor 2 april een interviewtje inleveren en 1k ben dus
eigenlijk al dde uur te laat
je weet dat je me voor de sWETHs altijd ult bed kan bellenl
Ja, Pingo kun je altIjd bellen om te vragen of hij gaat surlen, maar
om toch een interviewtje te krijgen moet 1k de vragen stellen en jij
antwoorden, snappiewel?
Ja dat begrljp ik wet.
(de vraag is of Jasper uit bed of in bed gebeld wordt, red.)
-Anyway, 1k krijg bet rare gevoel dat de redactie het hele verhaal wel
zal gaan verdraaien, dus zaP ik niet al te moeilijke onderwerpen
aansnijden. Kan ons enige 1.35-lid bet ook begrljpen.
De volgende vraag: Vind jij niet dat we de volgende sWETHs moeten
maken in Word, want ik als computerkenner vind dat hele WP maar
ean.#@*.
Ja, eindelijk iemand die het begrijpt, de rest van de redactie kan
alleen maar slap ouwehoeren en weet niks zinnigs te melden over hoe
we de zaak moeten aanpakken.
1k moet zo wear gaan studeren, want dan kan ik de cursus
vrouwenversieren van Inge eens afronden. Maarten heeft ‘m ook at
gevolgd, maar die was blijkbaar niet zo’n goede student.
Nu moet 1k toch weer even een vraag stellen: wat kost zo’n cursus
nou eigenlijk?
Ja’ heel veel, want Inge moet iedere keer als ze getennist heeft
nieuwe schoenen kopen. Het schijnt dat Fellenoord een grote
plasorgie had en Inge niet goed kan mikken.
Kan kioppen, want Arthur heeft ook gele schoenen en de paden rond
de containers van ons beginnen erg slippery te worden.
Zullen we maar weer gaan slapen en er een punt onder gaan
zetten?
Hehè, tuut...tuut...tuut..,tuut
-

-

-

Tot slot wil 1k de tezer toch even wijzen op het volgende felt. Onze
voorzitter heeft bet laatste jaar te kampen met het vierwielen
syndroom. Dit houdt bet volgende in:
aanwezio bij een aanrljding in Portugal (hoofdoorzaak dus)
het maken van loocings met een bekend voiture (op eigen
rlsico)
gecrasht met een skelter (en dan zeggen dat de remmen het
niet deden...)
Gezien deze feiten mad 1k alle leden voorlopig niet in een betide te
kruipen waar onze voorzitter ook de voorzitter met
bestuurbevoegdheid van is. De kans is grooot dat
Wellicht dat het
allemaal niet zo erg is, maar dat hu in de von van dit soort akties zijn
tekort aan surf-capriolen probeert op te vangen. Fen goede zaak dus.
Mocht Henk verongelukken: hij heeft best een aardige erfenis,
namelijk drie combats.
-

-

...

Het waait binnenkort, dus niet te
veel geouwehoer meer maar
aktle I

-

-

-

-

-

-

See yah I

-

Arthur

-

-

.
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rn_A BLA BLA

LEDENLIJST
Sander
Paul
Don
pahIdc

EreIld
van di Berg
(Men
Antonio
van Bakil
Snicker
BaptIst

Maillil

van Sewden

Slephan

Roger
&thw
Sven
Jaap
Jeroen
5%flfi
Mink
Marool
Vl.oefl
Dinah

1621 OH How.

Stuiveritrast 29
Heezerweg 114
Nehetlaan 7
Lod. Napdeonlaan 34

5611
5614
5631
5616

Hei~.W 8

TA
HH
NH
GB

Eindlioven
Elndhoven
Eindhoven
Elndhovin

5454 VI
3911 EQ
5707 EW
5522 MI
5513 JC
6096 AP
5622 KG
56425K
5624 JK
5151 BA
5542 LR
5611 19
5821 AG
5844 SF
5621 1ff
5623 ED
5528 FM
5643 Nt

Vagliel
Bw~,t
Heflod
Elodheven.
EMdIloves
Grat.n.
Ek,dhcven
Eb,dhoven
Elodhoven.
Oninen
EkIdlioven
Ekidlioven
Eiddhoven
Ebdbaven

5843 AX

Emdhoven

WU6bORS

Macnan

Lid van virdlial.ts
baylor

Senalleweg 2A
Lorantiflat 4b
Frark4c*aat 80
Kaow,en.ebaen 105
Beaxeenerweg 25.
S. van Novatiat 3
Joharviesborgabaat 11
Nlliol~an 4
Bosadieweg 35
Tmoaaflat Ii
SluFntataa Sic
Watstaat 9
Wa%Irooataat 41
Edhonatrat 154
Wo.n,elmtraaI 327
lsndecg 7.
Koranbloemataat CI
Leenderwea 311
Moh.nae even 258
Skdeiflat 20
H.mek9ken 127
Kancaickar 49
Korenblceniabsat 61
Hebtraat 3
Koppehtraat 20
Walen. 9
B,ed.ban 257
Woenaibeatraat 327
?
Leindarweg 177
Ponipindiana 74
Phanoaflat 388
Di Petenwever 31
Watlataat 56
Sienalsan 8
Insulndilaan lOss
Hiltaflat 74

6531 KS

Roil
MIami
Marc
Newton
Edward
Robed
A4sn
Rob
Roil
Ad
Sin.
Co...
DkNan
Marc
Auka
Wi.
Cede
Frans
Ciia
Fran.
Rob
Ga.
Marc
Ja000
Bait
Cafl,

Badcbt.r
van Brii
van di Broek
Classaina
Dunn
van Deusen
di Gait
di Groot
list?
van Kind
di lOon
Konblga
Luyluc
Nidetoon.
Oaklgi
van Rootiilaat
Schisnlir
Sd.em,ir
van Sd.l.
Sd.onin
Sdvjlrir.s
tranir
Va.
Wi,an.a
Wlnand.
Zuideme

DoahetItsan 41.
l%atraat 163
Doernbooiretraa* 22
BaSil 30
Gastsl8ar 388
Awl win di Leevelaan 984
Ho.ten*s*aat 13
Grcwiiinneflia 36
Vaaneig4l
Pies. J. Lelsfla( 17
Horbiwlaaflat 13
Minnie 147
Weitanb.gil 51
Gin. Kaoopban 7
2 H6ij. 6
Plater Breirchiba.. 38
Lagi Ham $19
Ob,echbtaat 273
Remotman 278
Relgerakarno 441
Koithgb.ni.treat 82
Lag. Han, 119
Jan Steinlsan 15
G.denipta Katlandlep 80
Oo,llaan 170
VIdi BrJOcpipn 12

5653 BA
Ekldhovin
3021 DC
Roltardan.
5082 GP Hirareribiab
5508 CD Vildhoven
4817 XJ
Breda
2624(1
DeS
1338 ZP
Akneri
8049 Zuild. (S..ilaai)
3233SJ
Ooatvoocni
3252 SC Hoer van Hobnd
1338 ZP
Muir.
5655 CD Elndhoviai
3024 GV Rolacdam
5823 MT EloJiowa
5968 CA
Hildiol
3723 P6
G.oviii
5102 AS
Dongen
2517 IX
Den Haag
5685 AG Gildmp
36071%
Miarsac
4818 liD
Breda
5102 AS
Dongin
5591 All
Hiazi
9711 PP
Gtonk.gin
5505 RN Vildhov.n
5231 GK ‘i Hflgi.,boad.

Qwl

Pl*s
JacK
Tablel
Ildiki
Frani
Paul
Stan
Caap.c
J6n.

Joets
Mawah
Sander
Mat
Jodwni
Marcil
Carlo
Edgar
Maiden
Sjn
Nonnan
Ronald
Gii,t
Mfli
Marco
Mfli

Ojen
van den Goon.
Boede.
op din Omuw
Cat.
van dir E9c
GaxIob
van Gb
di Gouw
di Grail
van Haag
Hend.lca

lilT bE MATERIAALCONTAINER I IN bE MATERIAALCONTAINER

Oudi Doelenkade 55

Hulk

Huhaa
Jaaravele
Kannh
van dir lOogI
Kugndera
La.nn.ana
LINTIIOS

van di M.erekkar
Mile,.
Mobnnr
Pitt.
Pests,.
van Rn
di Snwt
Saudi,.
van dir Ste..
Saieere
Vemoivin
Vriugdinhl
van dir Wild.
van Wik
di Wad

5672 HS
1075 TE
5612 LC
5625 VO
5843 It
5491 BA
5741 CC
6342 PA
5652 JO
5623 ED

EWI6IIOVSn

Ekidlloven
H009.bol
Eb,dlloven

Aan deze Iijst hoof 1k ditmaal weining toe to voegen. Een opmerking
voistaat: bet ligt klaar voor intensief gebruik door weth-leden;
P2 WAVE 255 ‘96 skill mtThg: 5 + 6
(see the WETH-homepage (or page 5) for more info).

040-2117861
040-2121747
040-2810538
040-2551853
0413465712
Onb.kead
0492434926
040.2440673
0404460009
0475-452652
040-2445906
040.2612263
04044364W
0416.376165
040-2812281
040.2116543
0404452281
040-2126796

040-243733)

040-2437392
0497463419
040-2123941

040-2111256

040.2634436
0204450291
040-2439779
040-2422670
040-2123941
0413478929
0492462679
0434591657
040-2570905
040-2437392

5543 AG
5595 AW
6623 Ct.
5283 XJ
5621 AX
5632W
5641 AD

Nunn
M*tardni
Elndlioviil
Etadhovin
Elndl,oven
St-Oedenrode
Sesk iii Dank
Wahn.
Emdhoven.
Ekidhoven
Mnhem
Eifloven
Leandi
Ekidhoveti
BOxtat
Ekidhovin
Ekfliovin
Ekaoven
~

0244558323

040-2116582
040-2062101
040-2433284
0411478684
040-2461061
040-2474959
040-2817359
040-2519123
010-4334578
0134051522
0404543262
0765870973
025-2688200
036-5372431
13420819
0181485162
0174-35391
0365372431
040-2620671
020-4354900
040-2455766
077-3072695
030-2283885
0162421127
0704856522
040-2887586
0346452773
076-6218301
0162421127
040-2261837
050-3183815
040-2545512
0734497703

-.

Als de stichting Korrelatie niet opneemt kunt u, na bet lezen van deze
sWETHs, aItijd nog contact opnemen met:
WETH-board
Henk
2812263
vooizitter
Carlo
2570605
secretafls
Martin
2461061
penningrneester
Jeroen
0475-452852
mateda&commissaris
Norman 04020-62101
activitwtepccmmissa,js
t ballen ‘nor activiteiten

ç~f
Redukti~buçq
/fJ

JEK.n~a4Ios. 3,561 2A5 &da.t kkOi0-2440366
~n~.gth~%,: macnd,g V.. “74,g ‘23DM 1830 ra

‘l’cLeniv~i ren
Schrijfwaren
C-’ ~ Ill I) ~l C Itli ~
Computers
Telefoo is
Rekenmachines

Foto—afn C lid ug
Foto-artikelen
I-li F I
.~utiio/\ idea accessoires
F s ii itls
-

Coiiiputer accessoires
Cii 002 ‘.

el meer.

IO1~1L~i!i:ii: 1~J

~“sL4rf&51~i
-l--Th

INDOORSKI

~‘BIGGELAAR
IJZ

R

JAVALAAN
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MA
EINOHOVEN

Kompleet in:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Windsurfing
Alpine Ski
Snowboarding
Inline-skates
Stunt-vllegers
Beach-Wear
Ski-lessen
Surf-lessen
Feesten en partijen
Kielne

A

Berg 61
5611 JT Eindhoveri
040- 442616

