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Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging
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1k ben zat. En martin is ook zat. Carlo is het zat en norman is zijn giek nan
het aflikken.
Hij proefde een ander smaakje. ad dat ding nou niet in je ho! gestoken.
Arthur
Hopende U hiermede voldoende geinformeerd te hebben en op een
spoedige reactie Uwerzijds, verblijven wij,
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Activiteitenprogramma
Nestor bokaal Workum

Belboom
Een nieuwe nieuwe rubriek
Goeroehoekje
Rode stier in Ouddorp
Off the lip
Ledenlijst
Bla Bla Bla

4
5
6
7

9
12
14
17
18
22
24
26
27

(wij weten hier geen raad mee, jij misschien Flenk?, red.)
Mensen die niet de route weten naar portugal moeten mar Henk zijn
staart volgen. (nieuwe-Norman-zinsbouw, red)

Jaap heeft geprobeerd om een Amsterdammertje te pijpen: 4 verbrijzelde
kiezen en 10 hechtingen. IDe moette ward ‘?, red.

De aWE Hs verschijnt ook in electronisch formaat. 1-kb jij een e-mail
account, maar geen electronic sWETHs ontvangen? Dan wordt het oog
tijd dat je een mailtje stuurt naar de redactie: sWETHs@stack.urc.tue.nI.
flit verzekert jeer van, datje de volgende keer we! de verse roddels weet,
voordat de papieren versie bij de anderen op de mat valt.

Redactie

Jasper Hijink
Sander Molenaar

Paul van der Krogt
Jeroen Cats

Redactie adres

Waterroosscraat 41
5644 EP Eindhoven
tel. 040-2126798
sWETHs@stack.urc.tue.nl
http://www.stack.urc.tue.nl/—cats/weth.html

Giro nummer

27.38.453
t.n.v. E.S.W.V. WETH
te Eindhoven
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WOORD VAN DE REDACTIE
Hebje weer ongeveer twee maanden geen sWETHs-en in elkaar gedraaid,
vindt de scanner opeens dat hij er geen zin meer in heeft. Heeft vast wel
van alles met IRQ’tjes DMA’tjes en meer van dat soort enge
scheidwoorden te maken. Misschien de computer er een nachtje rustig
over laten slapen, en dan doet ‘ie het weer. (?!) Anyway, de gewenste
plaatjes staan er nu toch in. Dus tijd om even ter zake te komen.
Zoals je natuurlijk al meteen hebt gezien, toen de sWETHs weer op de
vuile deurmat lag: hij is in een nieuwjasje gestoken. Daarnaast staan er
ook weer hele andere verhalen in, zijn er weer wat lidjes bij gekomen, en
ouwe lullen afgevloeid. Wilje dit precies weten, dan moet je de ledenlijst
maar eens onder de loep nemen. De nieuwe uitvoering van de sWETHs
lijdt ongetwijfeld nog wel aan een paar kinderziekten, maar deze zullen
voor de volgende keer opgelost zijn. Dus svp een klein beetje begrip...
Dan willen we even van de ene hak op de andere tak springen: Je merkt
pas echt dat je bij de oude garde gaat horen, op het moment dat je te horen
krijgt, dat mensen die nog samen met jou lid zijn geweest van één of
andere surfvereniging, opeens de huwelijksplank opstappen. Ok, wie zijn
dan de gelukkigen (?):

Sylvia de Moe & Arjan de Gast
Het vonnis zal op 28 juni voltrokken worden. Hoe de twee daarna door het
leven zullen gaan, is de redactie nog niet bekend. Er zijn sterke
vermoedens dat de tak de Gast bier zal eindigen, en dater dus op bet
geglazuurde tegeltje naast de deurpost van bet rijtjeshuis zal komen te
staan:
Sylvia en Arjan de Kloe
(÷ kindjes de KIoe), want de kinderen mogen sinds kort ook de naam van
de moeder overnemen.
Maar over dit twistpunt zal de ledenlijst van de volgende sWETHs
ongetwijfeld uitsluitsel geven....
svp dit doorgeven voor de deadline:

1 augustus 1996

juli 1996
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Een overdenking van het voorseizoen.
Wat heeft dit voorseizoen zoal gebracht.
Weinig wind en toch gaat het wel goed met WETH.
Opbrengst aan vreemde beesten: twee flamingo’s en wat zeehonden
(eventueel ook nog mee te tellen: een reddingsboot en een helikopter).
Het NSK-’96 komt al dichterbij en bij deze wil ik jullie allen WETH’ers
oproepen om toch maar vooral veel te gaan trainen (surfen dus) om te zor
gen dat wij die felbegeerde titel (weer eens) binnenhalen. Pak je agenda
maar even: 27, 28 en 29 september 1996 NSK ‘96 windsurfen, te Ouddorp.
Eenieder die nog wilde plannen heeft die misschien tot een nog gezelliger
NSK zouden kunnen gaan leiden wordt bij deze opgeroepen deze even
door te mallen naar de NSK-cie.
Ret rek voor een dertigtal windsurfplanken is gereed en heeft net als de
containers een blauw kleurtje. Dus alsje in het donker de container bin
nenloopt en tegen een rekje aanloopt of zomaar op de containers denkt te
kunnen gaan slapen en je herkent jets blauws dan is het bet WETH-surf en
slaaprek.
Inmiddels is een aantal van de WETH-leden bij die gelegenheden dat we
aan zee waren en er een briesje stond begonnen met bet uittesten van de dit
jaar aangeschafte surfspullen. Een eerste impressie: die F2 boardjes staan
bij weinig wind stil en hebben erg veel wind nodig om goed op gang te
komen. Ms het eenmaal lekker waait een 5 of 6 Bft. dan varen ze prima.
Vooral de 250cr versnelt als een gek, is daarnaast ook nog spiegelglad en
houdt erg van vliegen. Trimmen en “tunen” van de boel is erg belangrijk.
Spin-out is ook een erg gewilde move van dat Polakow-beestje. Aanbe
volen zeilmaat: 4.5 m~ of klelner. De F2 255 Wave vaart als een conven
tioneel waveboard, vrij gemakkelijk dus, is niet super-radicaal maar vaart
perfekt als die eenmaal goed op gang is. Aanbevolen zeilmaatjes: 5.3 m2
en kleiner. Diverse mensen hebben al op de Fanatic Pure Gecko 265 van
WETH gevaren en allen zij n zeer tevreden over bet presteren van deze
voor zijn soort ietwat vreemd gekleurde rode woestijn hagedis. Nu ook
alle andere spullen voorhanden zijn kan ikjullie WETH-leden slechts een
ding advieseren: Surfen
See you,
El pinguino

4-
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NSK WINDSURFEN
Eerst even ter zake
reserveer:

144ycqe74~4

27 28 -29 september 1996
-

En nu dan to the point
Zoals jullie kunne zien, staat hierboven een datum, en nog iets verder naar
boven ten evenement. De weldenkende surfers onderjullie, correleren
deze twee natuurlijk meteen, en denken:
1K DOE MEEEEEEEEEE !!!
Laat dat denken maar zitten.... gewoon doenfl!
Laten we even wat meer informatie over het NSK geven:
Het NSK staat voor Nederlands Studenten Kampioenschap. Dit begrip
staat al jaren voor een heleboel gezelligheid, wedstrijden varen, en vooral
studenten-surfers uit heel Nederland ontmoeten. Deze traditie zal WETH
als organiserende vereniging graag in stand houden.
Len andere traditie, het afwezig zijn van wind, zal dit jaar verbroken
worden. Het gaat dus waaien. Daar de levertijd van wind op viak en zoet
binnenwater veel langer was dan die van wind op de kustwateren, hebben
wij voor de locatie Brouwersdam gekozen. Zoals ieder WETH-lid al weet,
is de Brouwersdam gevaarlijker zonder wind dan met wind. So: don’t be
afraid to take a shot at the national title. Dc zandbank die ca. ten kilometer
uit de kust ligt, zorgt ervoor dat ook dit stukje zee begaanbaar is voor niet
gevorderde surfers.
Tevens zal dit jaar de titelstnijd uitgevochten worden op eigen
surfmateniaal. Dus als jeje snelheid uit het mateniaal moet halen, moetje
voor de 27~ nog even bij de surfshop langsgaan. Als je, net als wij, weet
datje techniek bepalender is voorje prestaties, kunje ook je overjarig
inodelletje meenemen (denk even aan al die Duitse AHD’tjes op de kant,
als het maar een beetje gaat waaien).
Dus wij verwachten dat ook jij je neus zal laten zien....
De NSK-commissie ‘96.
(voon meer info: http://www.stack.urc.rue.nt/—cars/weth.hrml)
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Don voor de mooie vrouwen naar Friesland gaat.
Jeroen een yin koopt van 40 centimeter en dan gaat lopen klagen dat ie het
voor geen meter doet.
5856 de lifestyle is voor de huidige generatie?
(Surfen, Bier en Sex, en dat 6 keer per dag !)
Martin met de dochter van Kroon heen en weer gegaan is en de blaren op
zn snikkel heeft afgeplakt met pleisters uit de verbanddoos van de leswa
gen van de moeder van Norman.
Henk nog heeft meegegraven in de 6-daagse oorlog, maar nooit heeft
meegevochten. omdat hij zijn loopgraaf pas na 7 dagen af had.
Sander met Hans een rondje gaat trekken.
Arthur Inge klemgezet heeft.
Je om bij Don koffie te krijgen eerst zijn paal eruit moet trekken.
Dc ballen van Boom tijdens een wilde nt op koninginnedag zijn ge
sneuveld.
Jasper thuis geen sexleven heeft; dat ligt op de tennisbaan.
Je Dimitri niet lastig moet vallen voor het telefoonnummen van Simmer
Style, maar dat hij wel het nummer van de glazenwasser van de koningin
kent.
Paul hij de batavierenrace 1 op 10 gelopen heeft.
Arthur in een WETH-huis woont.
Carlo de nawenking van ten chilimaaltijd in kaart probeert te brengen.
Jasper zichzelf overkoepelt.
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Carlo bij zijn schoonouders de hoel heeft verhouwd.
Norman met hem mee wilde gaan.
Arthur snel aan de vrouw moet, want hij hegint al kaal te worden.
Cats vervalst is.
Sander niet weet hoe de dildo die bij Jasper op de kast staat werkt.
Arthur bij toeval ontdekte hoeje ‘m gebruikt.
Paul er na even oefenen ook achter kwam.
Conclusie: een dildo werkt alleen alsje er hard in knijpt
A: Als dit er in komt belt Maarten direkt....die wil

‘t

ook weten.

Stan niks draagt onder zijn surfpak.
N: is dat interessant ?
5: dat met die kilts in Schotland vindt iedereen toch ook leuk?
N: alleen de vrouwen, denk 1k.

•J1~TIJ

ACTIVITEITENPROGRAMMA

Ben Indische dame één van Booms ballen aan gruzelementen heeft ge
goold.
Henk nog niet volgroeid is.
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8-9
14
15-16
18
22-5
7-4
13-14
16
20-21
27-28
30
3-4
10-11
17-18
20
26 I
Eerste
6-7-8
14-15
28-29
-

JUNI
JUNI
JUNI
JUNI
JUNI-JULI
JULI- AUGUSTUS
JULI
JULI
JULI
JULI

Surfweekend
Videoavond
Surfweekend
Waterskien en Borrelavond
Papoua-vakantieweken Schotsman
Portoweth-vakantieweken Portugal
Surfweekend
Poolcompetitieavond en Borrelavond
Surfweekend
University of Speed weekend op de
Brouwersdam
JULI
Turbotollendag, zwemparadijs
Tongelreep
AUGUSTUS
Surfweekend
AUGUSTUS
Surfweekend
AUGUSTUS
Surfweekend
AUGUSTUS
Introsportmarkt barbiknoeien
met op daarna containers de
AUGUSTUS-SEPTEMBERIntroweek
2 weekenden van September Beginnerscursus
SEPTEMBER
Aeolus LUSTRUM Quatralon
SEPTEMBER
North One Hour Classic
SEPTEMBER
WETH NSK

Norman de laatste tijd niet meer zo goed dekt.
Henk spontaan zijn snor eraf heeft geschoren toen Nanda, de vrouw van
John, hem 22 schatte.
Ms Carlo de telefoon niet opneemt, hij aan het fleppen is. Of Carlo aan het
fleppen is als Esther de telefoon opneemt is onbekend.

Zo, zo dat is weer gebeurd! Ben slok RED BULL en... swing.... een ac
tiviteitenprogramma in elkaar gezet. Het geeft me gewoon zin....zin in te
SURFEN! Nothing more, nothing less.
Natuurlijk denkt nu elke hardcore surfer: “get to the point ik wil surfen,
vertel me wat, wanneer en waar!” Dat zieje in de agenda. Deze agenda is
bedoeld om alle Wethers zoet/zout te houden voor de komende maanden.
Nu even een vage uitspraak:
Len frequent gepekelde Wether gets tanger mee dan een zone Wether.

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

AANHANGWAGENS

-

verkoop, verhuur, service

Terzake:
1k wil jullie eventjes wijzen op een paar puntjes. Ten eerste 18 juni wordt
niet alleen benut om die dag jezelftotaal lam te zuipen onder het mom van
ik doe een beetje gezellig en straks ga ik brokken. Maar ook wordt die dag
benut om een beetje tegen de klok, op twee/eenlmisschien nul speed-
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needles te gaan slalommen achter een stukje touw (dieje in feite vast be
hoort te houden). Natuurlijk wordt ook van die dag gebruikt gemaakt om
de plannen voor de komende vakanties met weth verder aan te scherpen.
1k heb drie vakanties voorjullie. 1k bied:
Vakantie op de Schotsman.
Vakantie in Portugal
Vakantie in Ouddorp en surfen bij de Brouwersdam
Mensen die nu aangetrokken voelen voor een van deze vakanties met
Weth mogen,... correctie doen er verstandig aan om mij (Norman) te
bellen zodat zo’n vakantie een beetje georganiseerd verloopt (NOT!!!).
Thuisblijvers, betreft de mensen die niet naar Portugal gaan, kunnen hun
hart luchten bij de University of Speed, 28 juni. Die dag is bedoeld omje
surthunsten nog verder te ontwikkelen enje volledig op te hoogte te
stellen van wat kan, wat niet kan, what’s hot and what’s not (een aantal
brokkenpiloten zullen verplicht gesteld worden om aanwezig te zijn. 1k
noem geen namen!). Dus zeker de moeite waard om van de partij te
wezen. Inschrijfgeld is fi 12,50.7 en half pieken erbij en we krijgen nog
wat te bikken.
Mochtje nou denken: ik wil eens een keertje mijn surf spullen laten rusten
en eens Iekker te gaan zwemmen, dan stel ik voor om met ze allen de tur
botol in de tongelreep te gaan verstoppen, 30 juli. Be there!
Natuurlijk zal Weth aanwezig op de sportmarkt en beter dan ervoor! Surf
videos, ruige muziek, skatesurfen en nog veel meer, zullen we deze zomer
gaan gebruiken om de onwetende eerstejaars aan een nog meer radical
leven te helpen.
Be Warned!

juN

1996
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WETH NSK, eWe wether is sowiezo ingeschreven voor het NS1C mensen
kunnen zich alleen maar afmelden en zelfs dat wordt niet geaccepteerd.
Weth zal volledig aanwezig zijn bij het NSK! Deze NSK zal de beste NSK
ever worden. Be there
Surfers die nog niet kunnen surfen en zich toch stiekem surfers noemen
bieden we een surfcursus aan. De datum is nog met precies bekend, behalve dat het de eerste 2 weekenden van september is maar dit terzijde, bel
de actico maar wanneerje interesse hebt.
Nog veel surf plezier,
Damn, ik bedoel,.. surf s up, live radical en have a nice windy life.
NORMAN (2062101)

Hogeschool
boekhandels

Ak
[INOHO

I-IOGESCH

Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Factultelt Techniek en
faculteit Economie

Faculteit Zorg

Rachelsmolen 1
Eindhoven
Teletoon (040) 260 53 26
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur

Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 260 59 06
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 9.30 tot 13.30 uur

—

—

—
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NESTOR BOKAAL WORKUM
11 en 12 mel was er dan weer de eerste van dit surf-seizoen: een surfwed
strijd om de Nestor-bokaal. Met Pasen was een eerdere poging afgeblazen,
maar dan niet door een harde wind. Ondanks dat de weersomstandigheden
in Workum nagenoeg hetzelfde waren a!s de weersomstandigheden met
pasen (alleen de wind in acht genomen, want de rest is niet relevant voor
het surfen), ging het dit keer we! door. Workum, een ver oord in Fries!and,
was dus de locatie die de organiserende vereniging had uitgekozen voor
wedstrijden ‘mastwerpen’, ‘strandkuilgraven’, ‘handrembochtjes draaien’
en natuurlijk
surfen.

13

juli 1998

dus !iever geen race-boarden, want bij race-boarden-weer word je toch nog
gepasseerd. zoals b!ijkt. Wat dat betreft zit het WETH materiaa!be!eid van
de afge!open jaren we! op de goede weg. Ten s!otte werd de fina!e gewon
nen door Hardboard, die eveneens met een he!eboe! mensen aanwezig
waren, zodat WETH de vo!gende keer toch we! zeer veel rnensen komen
opdraven, wi!!en ze ditjaar nog een
kansje maken op de bokaa!.

IJselmeer

Tot slot nog even een beschrijvinkje
van de spot WARKUM:

....

0

Helaas was ik de enige persoon van WETH, die de moeite deed om naar
Fryslân af te reizen voor een weekend vol gezelligheid, tevens ontmoeten
van de andere surfverenigingen, en vast een voorproefje nemen op het
NSK, om te zien hoe sterk het deelnemersve!d dit jaar is. Jammer van al!e
organisatorische inspanningen die door Hardboard verricht zijn, want ik
vind dat dit we! een grotere opkomst waard was dan Ca. 2% van de
WETH-!eden. Maar goed, ik hoop dat ook WETH de vo!gende keer met
een grote afvaardiging aanwezig is, om te !aten zien dat de vereniging uit
Eindhoven leeft.
Maar dan nu even verder over het evenement; zaterdag heeft het weinig tot
niets gewaaid (roep nog even de zaterdag van het afgelopen NSK in
gedachte, en dan weet je ongeveer hoe er gedobberd werd om de drie
boeien heen. Maar goed, WETH wist toch de finale te ha!en, die de vo!
gende dag zou worden gevaren.
Maar eerst moest er nog een ‘surfp!ank’ (>4m) rituee! begraven worden.
He!aas va!t bet graven van een kuil van 4 meter op het strand niet met,
zodat de p!ank ongeveer nog voor de he!ft boven de zandspiege! uitstak.
Dit zou de volgende dag ten mooi baken zijn waarjeje op kon richten,
mochtje de richting op het IJsdmeer kwijt zijn geraakt. Maar voordat het
zOver was, mocht Sneek nog onvei!ig gemaakt worden. Met a!!e 24 dee!
nemers in Ca. 4 auto’s gepropt, was dat onvei!ig we! gewaarborgd.
De vo!gende dag waaide bet ongeveer twee maa! zo hard, nog niet vee!
dus, maar dit was toch wel genoeg om met de 9.0 in2 en Mistra! One De
sign van Aeo!us aardige rakjes op en neer te kunnen varen. Maar toch
b!eek een 7.5 m2 met Mistral Shredder nog net iets harder te gaan. Koop

olficialbool

Ondiep water (enke!- tot midde!diep)
S!echt voor dure, lange vinnen
Ver weg van Eindhoven
Zoet IJselmeer
Zou we! erg lekker kunnen waaien

Camping

Jasper.

KOPIEREN

9 CENT PER A4

FULL COLOR YMIAF 2 GULDEN

n flnfl~~
rnw’~s
fl

1

(N

bledt aarl studenten via
do WE en ruline service
op hat gebled van koplë.en,
llchtdrukken en afwerldng
Voor moor lnforn.ntlo:
Reproshop
I-la’ hooldgobouw
Tst. 3376

Ted.nischo Unhorsteiltü3Ei,dtven

fl
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BELBOOM

Casper Leenmans
020.6932470
2834438

I

[j

Maarten van dee Steen
2525018
0492-524024

Pieke Hendriks
2452281
0464-514346

IlL.

Henik Gaciota
(voornilter)
2812263

Carlo do Sniel
(secoelaris)
2570605

I

[

I

-

Michiol
2437392
0495-533809

I

L

Edgar Snelders
2437392

Sian Kaandees
2111256
0493-693160

r
I

Sandee
{NSKInedaxI
2123841

1

{

1
I

I
Aooeloes Vreogdenhil
2463201
0574-624036

Arthur van den Boom
INSK)
0492-534916

Hara d van den Hoorn
2031013

[Joel5 van do Meerakker
2439778
073-5215846

Marco dew Id
2474959

H

~

Sven Bondes
2440873
2217667

Marcel van Roe
043-4591867

Jeroen Cars
(in alniaal cominossaris
0475 -4528 52

_____

Jasper Hijink
(NSK I redaxl
2126798
0493-492921

2859~J
Geerl van dci W eide
0411-678684

Stelan van dci Eijk
Hnng-Kong
06-lI

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa, daar is ut’ie dan
de geheel vernieuwde belleboâm (nog bedankt voor het intypen Norman (bhGGQOhhhh = vies geluid),
red.). Dus nu allemaal bellen. 0 ja, bij de weg, er zijn een paar veranderingekjus, dus we! if goed uitkijken dus. Kom je jouw naam tegen in de be!boom kan kloppen. Klopt het telefoonnummer niet... dan even met de redax bel!en (zie voor telefoonnummertje
de belboom).
Greetings.... de redax.

Don Bakkeo
2010538

Marcel gall Oils
2436494
0162-313474

Slijo Severe
2118682

Mainix Meyer
1412 67 0
0486-241992

—,

I.

—

Dennis do Graal
2812281
072-5094253

...

Rogei 61100
030-6567860
046-4377628

2551853

Sanden Antonio
2117861
046-4377909

joaem
Peeteos
0492-462879

Coils van Haag
2116843
0410-514149

-~

Jaap op den Drone
2460009
0100-422292

0413-365712

Hoiman Veohoeoen
{aclivileilen corn missaris)
2062100

j

_

Join lemmeos
020-2450291
046-4372588

070-5215490

Mark Peels
0413-478929

Paul van den Krogl
INSK I redao)
2123941
024 -3583707

Marlin van W ijk
Ip000ingmeesteo)
2461061

~

I
II

1111T I~J

15

Ronald Vreogdenhil
o~i~:~l6

J2_~_tt~

16

EEN NIEUWE NIEUWE RUBRIEK

~

ole,
I,

4.

4,
V

a

anders

•~

woensdag 3 juti
Theater:
Open Podium
21.30 uur
4 en 5 juli
is de AO~
onbePerkt open!
Vanof 6 juli is
de AOl? gesloten...
moor Wj] zijn vanaf
12 augustus
west open!

Het Studente café
F

r

‘in 3 So 2 AR L.dlw.cn 010 2l1063~

AOR op interna: httpiftw~.gewb.win.tLanUiItO/aOr
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films
bands
theater
speciale kcffie
swingen
events
jazzcafé
speclale bieren
voetbal

Ret ledental is weer met x + 1, waarbij x de oude populatie WETHers
voorstelt, uitgebreid. Met dit stukje geef ik namelijk zwart op wit te ken
nen dat 1k lid ben van WETH. 1k moet zeggen jullie hebben humor. Neem
nou de SWETH’S (sWETHs svp, red.). Dat drukwerkje hangt van onzin
aan elkaar en gaat echt helemaal nergens over. Prachtig!
Op de één of andere manier trekt de club ook een uitgebreid scala aan op
merkelijke figuren aan. De een is heel fanatiek, zoals Carlo. Die zet zijn
vriendin gewoon op de trein als hij wil gaan surfen. Jammer voor hem dat
er dan slechts 3 rot 4 knopen over de Grevelingen blazen. Norman ziet nog
steeds niet bet verschil tussen een boardbag en een slaapzak. En Arthur is
een TV-beroemdheid. Zo heeft hij al meerdere keren de hoofdrol gespeeld
in het programma ‘Blik op de weg’. Maar hij is niet de enige die aan zijn
bekendheid werkt. Twee andere leden proberen het via het inschakelen
van de reddingsbrigade en hopen dan dater een camera van ‘06-11 Week
end’ aan boord is.
Alle leden hebben zo hun eigen karaktertrekjes. En niet voor niets wordt
dit hele zootje geleid door PinguIn. Op dagen dat bet zo zacht waait dat de
bomen achteruit bewegen, legt hij zijn 3.3 klaar. “Om de wind uit te da
gen”, meldt hij. Wijselijk neemt hij dan toch maar een 5.5 mee om zijn
geliefde banaan van 2.55 voort te bewegen. Heen gaat bet nog wel, maar
terug moet hij toch echt getrokken worden door ccii paar zeehonden! Nu is
dit geen probleem voor onze pinguIn, die is namelijk heel goed met water
dieren. Zo heeft hij vorig jaar nog een dolfijn leren waterstarten. En in een
februaristorm heeft hij in de luwte van John’s frietkot nog twee flamingo’s
geleerd hoe ze een Spectro moeten optuigen.
Alle leden hebben echter één ding gemeen, namelijk opmerkelijk hoog
blufgehalte. In de sWETHs zijn nogal wat subtiele hints te vinden, die
naar dubieuze fleppartijen verwijzen en aan de bar is de concentratie loop
ings veel hoger dan op bet water.
Nu hoop 1k dus dat ik zelf ook maar niet valide genoeg ben om in deze
grote familie te worden opgenomen. Om daar wat vaart achter te zetten
heb ik mezelf onlangs een flinke hersenschudding bezorgd. Resultaat zal
bij de eerstvolgende bedevaartstocht naar de Brouwersdam en boer Kroon
1k kan me nog steeds niet voorstellen dat zijn dochters zo lelijk zijn dat
zelfs zwaargefrustreerde, met alles genoegen nemende
,~
WETH-afgevaardigden plotseling ineens zomaar uit het
C
niets principes krijgen moeten blijken.
p~jp
-

-

Jaap ‘nog bijnaamloos’ Op den Brouw
~g;otiS

toegong
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type), dat zij in fase gaan meevibreren. Op een gegeven moment treedt een
kettingreactie op; alle windmoleculen in een bepaald gebied vibreren in
fase, met als gevoig dat bet waait.
Uit de theorie blijkt (en experimenten hebben dit bevestigd) dater 12
typen windmoleculen zijn, met ieder hun karakteristieke drempelwaarde.
Is bijvoorbeeld de type 5 drempelwaarde overschreden, en vibreren alle
type 5-windmoleculen (notatie W5) in fase, dan is het windkracht 5. De
typen windmoleculen hebben oplopende drempelwaarden. Zo is er pas een
kans dat een type 5-windmolecuul gaat vibreren, als alle type 4windrnoleculen in fase vibreren. I-let kan dus pas windkracht 5 worden als
het al windkracht 4 is.
Deze resultaten leiden tot een vaststefling die verbazend sterk in overeen
stemming is met de werkelijkheid: Er zijn slechts 12 discrete windtoes
tanden mogelijk, windltracht I tIm 12 Beaufort had dit goed gezien toen
hij zijn schaal instelde Of het is4 Bft, of het is 5 Bft, nooit is het 4,5 Bft.
Dit komt omdat er slechts 12 verschillende typen windmoleculen zijn
Wind-dichiheid

GOEROEIIOEKJE
Bij deze willen we de opvatting dat in he: verre achterland van ons
prachtige koninkrijk geen fundamenteel onderzoek gedaan word: bestrif
den. Di: zal gebeuren door integrale publikatie van een wetenschappelijke
verhandeling over een nieuwe wind-theorie, die in 1994 in he: NSK
boekje voor he: eerst opgang deed. He: betreft het resultaat van een
we:enschapper, die in de wandet-, atsook de surfgangen bekend swat als
goe roe.
Komt 1€

Deze keer zal ik jullie op populair-wetenschappelijke wijze iets proberen
uit te leggen van de Stufenmeister-theorie, een alternatieve theorie over het
ontstaan van wind. Hoewel deze theorie nog in de kinderschoenen staat,
zijn er al opmerkelijke succe water (vandaar dater altijd erg weinig wind
is onder water). Water is daarentegen een zeer goede katalysator voor bet
doen vibreren van windmoleculen, zodat bet juist boven water altijd erg
bard waait.
Het vibratieprincipe (het zgn. principe van Timofeeff) is als volgt: Een
windmolecuul (van een bepaald type) kan, door allerlei externe oorzaken,
in vibratie raken. Boven een bepaalde drempelwaarde beInvloedt een
windmolecuul zodanig de omringende windmoleculen (van hetzelfde

De kans op een kettingreactie waarbij plotseling aBe windmoleculen van
een bepaatd type gaan vibreren is athankelijk van de dichtheid. Wind
moleculen zijn ongelijk verspreid. Boven water zijn er bijvoorbeeld meer
“hogere windmoleculen” (windmoleculen van de typen 6 tIm 12, verant
woordelijk voor de stormwaarschuwingen). Ook op bepaalde stekken,
zoals bijvoorbeeld Viana do Castello, Guincho, Tarifa, kan een plaatseli
jke hoge dichtheid van hogere windmoleculen (notatie Wh) optreden. In
Twente daarentegen hebben we een gebrek aan Wh. Dc aanwezige Wh zijn
bovendien zeer instabiel. Na de kettingreactie leidend tot Timofeeffvi
bratie kunnen ze plotseling weer terugvallen, wat Ieidt tot een zeer
viagerige wind.

Windmolecuien met rotatie en spitz. Links een W6-L, rechts een typ
ische W3-H.
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Naast vibratie hebben windmoleculen ook rotatie (spin). Linksdraaiende
W (notatie W-L) zorgt voor een lagedrukgebied, rechtsdraaiende W (W
R) zorgt voor een hogedrukgebied (Volgens de wet van Buys Ballot is dit
op het zuidelijk halfrond uiteraard precies andersom). Een overgang van
een hoge- naar lagedrukgebied gaat dan ook met een hoop onrust gepaard:
een warmte- of koufront. Dit komt doordat grote hoeveelheden wind
moleculen plotseling hun spin omdraaien.
Water

Zoals gezegd heeft water een katalysator-functie bij het Timofeeffprincipe,
vandaar dat er boven water vrij veel wind is. Dit zorgt echter ook voor een
turbulente laag boven het wateroppervlak. Dit nu leidt tot de vorming van
golven. Op bepaalde plaatsen gaan H20 en W tijdelijk een binding aan,
waardoor een golftop ontstaat. Direct daarna raakt de W in vibratie, met
een golfdal als gevolg (kijk maar eens aandachtig naar het wateropperviak
als het waait, je kunt dit principe prachtig in werking zien).
Echter, op de grens van water en land, of als de golven te steil worden,
wordt bovenstaand golfeffect te sterk in relatie tot de omgeving. Door een
teveel aan turbulentie worden de windmoleculen “gevangen’in water. Er
ontstaat branding. Het schuim dat daarbij te zien is, is dan ook niets anders
dan plaatselijke wind in bet water. Daarom heerst er ook zon enorme
kracht in de zogenaamde ‘wasmachine” (probeer het maar eens). Het
stormt gewoon heel hard daar. Alleen zijn de windmoleculen in water hun
gevoel voor richting kwijt, ze vibreren niet meer in fase, maar willen zo
snel mogelijk weer uit het water, waardoor het een zootje wordt: branding.
N.B. Het is dus geen lucht wat in het schuim aanwezig is ! (Anders had je
daar wel adem kunnen halen !)
Ingewikkelde computerberekeningen hebben dit deel van de theorie reeds
bevestigd. In bijgaande figuur wordt daarvan een sterk staaltje getoond.

•L

21

juli 1996

Wind en hersenen

Een tot nu toe onverklaard fenomeen is het effect dat wind heeft op de
menselijke hersenen. Vele wetenschappelijke experimenten hebben aange
toond dat boven windkracht 6 de agressie toeneemt. Ook blijkt dat dit ef
fect per persoon kan verschillen.
De Stufenmeister-theorie geeft hier nu een verklaring voor. Het blijkt dat
de hypothalamus, een onderdeel van de hersenen dat zeer belangrijk is bij
emoties, zeer gevoelig is voor de vibratie van windmoleculen. Als reactie
hierop wordt adrenaline geproduceerd. Uit hersenonderzoek is gebleken
dat surfers, in tegensteiling tot bijvoorbeeld zeilers, vaak een ernstig ver
grote hypothalamus hebben (zie figuur). Een grote hypothalamus reageert
sterk positief op met name Wh.
coipus cailosum
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Surfers hebben dus andere hersenen dan normale mensen. Je kunt dit heel
leuk zelf testen. Drink daartoe een hele fles bitter lemon (kinine I) bij een
deane 5 Bft en kijk of de pupillen zich blijvend verwijden. Zo ja, dan heb
jij ook surfershersenen!
De Goeroe
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RODE STIER IN OUDDORP
Bieeep biecep, klik, met Martin van Wijk, mdl Henk. Oh bel je met je GSM
uit Zeeland? Nee, ik ben weer eens aan het werk sEnds lange aid. (Veel
mensen denken dat Henk zijn handen vol heeft met zijn promotie, maar
sinds kort werkt hij ook bij een shoarma/pizzeria restaurant) Ja maarje zou
toch vanmorgen naar Cees toe gaan om te surfen samen met rneeuw? Op
teletekst staat ZW 6 en in de loop van de avond waarschijnlijk toenemend
tot ZW 7 Beaufort. Huuuuh, dan ga i/c flu loch surfen, ik haal die meeuw op
en zieje over ccii uur!

Je begrijpt bet natuurlijk wel, Henk zal en moet surfen en een uur later zit 1k
met pingo (in zijn shoarma outfit), meeuw en zijn kanarie in de blauwe
ghammele polio.
Tijdens het rijden zijn we tot de volgende, voor sommige schokkende, con
clusie gekomen: Na veelvuldig empirisch onderzoek is gebleken dat de kort
ste afstand van de Weth-containers tot de brouwersdam 150 km is. Voortaan
is bet bestuur dan ook genoodzaakt om maximaal 150 km te vergoeden.
Vooral omdat een aantal leden nog steeds willen genieten van bet Brabantse
landschap en het stelselmatig presteren om met meer dan 200 km op de
teller op de dam te verschijnen.
Red Bull geeft je vleugels’ zeiden we tegen de Duiters die we zwaar uit
geput aantroffen op bet strand aan het begin van de avond. Ze hadden al
zoveel gesurft die dag! Wat een onzin, onze combats liggen te gillen in de
kanarie om te mogen varen. En met trots mag ik dan ook vermelden dat we
ondertussen locals zijn geworden, want bet begon gewoon keihard te waaien
zoals we voorspeld badden.
En niet alleen die dag maar ook de dag daarop. Ook geldt bet nog steeds
dat als mensen weggaan, het gaat waaien (Gordon en meeuw kunnen dat
eventueel bevestigen). Met name gaat bet waaien als de hele dag veel
Duiters en deuren aanwezig zijn op bet strand. Het lijkt crop dat zij
gedurende de hele dag veel lucht richting zee staan te verplaatsen op de door
bun gebruikelijke rituelen en daarmee een grote overdruk creeëren die zich
weer wil vereffenen als die duiters met bijbehorende deuren weg gaan. Met
als resultaat dat wij tijdens de avonduren zonder Red Bull ook vleugels krij
gen en dat het bij Cees zelfs rond bet huis giert. Dit betekent dat zelfs John
en Cees op stok gaan voordat wij uitgesurft zijn.
,
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Wat doe je nu gedurende de rest van een gemiddelde surfdag? Je gaat een
beetje shoppen bij de middenstand van Ouddorp, vervolgens probeerje
om een parkeerplaats te bemachtigen. Het bemachtigen van een parkeer
plaats tijdens een pinksterweekend in Renesse is overigeens heel een
voudig. Je parkeert je surfcombinatie in voile lengte achter de net ingepar
keerde Duitse vrouw en zegt met vol vertrouwen, in shoarma outfit, datje
de hele middag gaat shoppen. Waarna zij spontaan haar parkeerplaats
opgeeft omdat ze de bang werd dat wij dat toch echt meenden.
Copello’s aflikken en proberen Manon uit de tent te lokicen met een bolus
behoren tot de Weth activiteiten. Ben serieuze poging van een gabber on
dernemer in smartproducts om
enkele weth leden zijn poed
ertjes aan te smeren
mislukte. Guaranawortels,
Female Afterglow,
een wondermiddel waarvan
de vrouw een erotisch getint gevoel van kreeg
in haar schaamstreek,
sloeg ook al niet aan bij Weth (tip v/d
week: is wel goedkoper dan
een BMW en schijnt hetzelfde effect te
hebben).
Na deze activiteiten overdag
moet er aan bet begin van de avond
natuurlijk nog wel gesurfi
worden. Sommige leden en aspiranten
bikkels moeten nog een beetje wennen aan deze levenswijze en zijn dan
ook al snel uitgeput als bet echt begint te waaien. Een echte bikkel houdt
pas op met surfen als hij door de invallende duisternis de golven niet meer
van elkaar kan onderscheiden. Misschien moeten we maar van die grote
Iichtmasten op Hanky Panky Beach en de zandbank laten plaatsen om op
timaal gebruik te kunnen maken van de wind tegenwoordig. HUUUUIJH
geef mij maar gewoon Red Bull dan ga ik eens kijken of er nog meer van
dat princesse spul rond loopt.
Hang niet te veel aan de rode stierl, Martin.

P.S.:
Geschrokken?, natuurlijk is bij de stichting correlatie een
routebeschrijving te verkrijgen. Oh, bevat veel cafelne en niet gebruiken
tijdens de zwangerschap en manisch depressieve buien (kan verkeerd
vallen).
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H: Voor de waarde van de nieuwe clubmast kun je de hele surfzooi van
Norman kopen.

OFF THE LIP
Reactie op Doe Effe Normaal van Stan, door Sjaak: en je wordt er ook nat
van
M: 1k zag Stan we! met een handdoekje om zijn midde!, da’s inconsequent!
5: Beter inconsequent dan incontinent!
J: Beter de me!k over tijd dan de vrouw.
Inge: We hebben een nieuw bed, dat g!ijdt lekker
5: Ze zitten we! over 600 !amme katten te zeuren, maar dan moeten ze
inaar ns op donderdag bij de AOR komen kijken.
D: Nee, ze hoort niet bij de snol!en van Heeg; die heb ik a! gehad.
J (80 jarige huisbaas van P&S) over de buurman: Bertje is zo nieuwsgierig
as unnen hond me zeve !ui!en.
M tegen vriendin: Je haar ruikt naar poep
H: Er zijn trouwens !eden die Kroon’s dochters wel wat vinden....ik vind
dat ze hun eisen maar wat op moeten krikken.
5: ik hen benieuwd waar de buurman mee aan komt zetten a!s ie ziet dat ik
bier gordijnen zit te naaien.
P: Met een condoom?
Pa & ma: Je zussen nemen hun vriendjes mee, dus jij mag ook we! een
vriendinnetje meenemen.
D: Dat wordt er dan we! eentje voor twee weken
Pa & Ma: Ja, dat is prima.
Juu!: He Henk, hoe is
gered moet worden?

ju!i 1995

‘t

om voorzitter te zijn a!s je !id door ‘n he!ikopter

Medewerker facu!teit E: A!sje ‘n kru!!ebo! heen en weer ziet springen, dan
is ‘t Henk.
A: Met Inge kun je a!Ieen maar over sex praten.

M (op 30 april): De beste roddel komt flog: 1k heb morgen een date!
P: Met de koningin?
M: Nec, ze is we! rijk, maar niet oud genoeg.
5: Dc koningin?
P: Norman, mag ik wat zonnebrand voor op mn neus?
JC: Ja, ik ook.
N: GVD. hoeren zijn tI
S. na weer gesurfd te hebben: Nu nog een vrouw en dan heb ik aI!es gehad.
N tegen Henk: Straks smeer ikje ba!!en uit over de Brouwersdam hoor, a!s
.ie niet ophoudt.
M: Hoe kan dat nou ? Een ges!aagde ruksessie zonder Stan’s geoefende
rechterhand
Gisteren kon hij ook niet gemist worden.. .toen zat ie ook
we! erg vast.
.

N over Maarten: He’s back..., and worse than before.
M: Vo!gens mij hebjij vaker bij Ytke in bed gelegen dan 1k.
P: Maar niet !anger.
M: Die belbezem van Henk

oehoeh

die moet gaan!

A: Don kon zo voor f 850,- p.m. in Eindhoven op stage.
N: En waarom doe je dat dan niet?
D: Weet ik veu!.
A: Zeekoeien, dat zijn !euke beesten.
B: Ja, maar het is zo !astig me!ken.
C: Ja, want die emmer drijft te!kens weg.
C: Als ik ‘m er bij jou in steek, dan wijst ‘ie 45 aan, en a!s ik ‘m er bij
mezeif in steek 33.
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Beste mensen, het leven gaat niet over rozen, en evenmin over wietplanttjes. Ben
schuine bilk naur rechts op bet wandklokje op de schouw, ieert ons dat deze, toch
vrij passieve, beweging ons in kennis kan stelien van de flu geldende tijd, naar
schatting met een afwijking van I seconden in de miljoen jaar, aldus de gebruik
saanwijzing van de, op de Duitse atoomklok afgesteLde en daarom daarmede
gesynchroniseerd geachte, klokje ons doet geloven. Nu kunt u natuUrllJk enerzi
jds, wanneer wij u vertellen dat dit apparaat de stand aanwijst van 1:35:46, vol
gens bet aigemeen geaccepteerde principe, dat de ujd worth aangegeven in uren,
minuten en seconden, waarvan er respecttevelijk 24, 24*60=1440 en
24*60 60=86400 in een dag gaan, de stand van de kiok met geloven, ofwei onze
competentte tnzake bet afiezen van uurwerken, zoals na gedoceerd te zijn vanaf
de kleuterschool, welke elke inwoner van Nederland verpitcht is te voigen vanaf
een leeftijd van 5 jar, waarna, bij geschiktheid, namelgk over voldoende
geestelijke capaciteiten en sociale vaardigheden beschikkend, doorstro ing naar
vervolg-onderwijs doorgestroomd kan worden, in voldoende mate, da wil
zeggen Ca. 20jaren (dit IS ca. 25% van een mensenleven. met een kleine afwjk
ing nar boven of naar beneden, amankelijk van de sexe van de be effende p r
soon. maar dat ter zijde), geoefend is kunnen worden, in twijfel tre en. ofwei
anderzijds onze constatering voor waar aannenien
Waartoe u ook mag besluiten, wij gaan slapen.
(de redax)
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