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AND NOW TO SOMETHING COMPLETELY WETH:
Fijn Spook
‘tag Carlo, met Vincent.”
“Vincent.... Vincent jongen, ‘t spook van de WETHI1jst!”
Best ‘n grappige ontvangst, maar 1k had t me toch anders voorgesteld. Fijn is ‘t
tochom na 6 maanden “at ease” ‘t TUE-membraan te mogen doorprikken om
vervolgens de komende vijfjaar niet meer aan de anclere kant te komen: Fijn
vooruitzicht?
Fijn was ‘torn op de Uni aan te komen en te horen dat ze fijn van een 4- een 5jarige opleiding hebben gemaakt, in blokken zijn gaan werken en of 1k ffeen
keuze wilde maken. Daar moet 1k eerst ‘t fijne van weten en na maarliefst een
fajne week is ‘t toch duidelijk geworden dat 1k me fijn te laat heb ingeschreven
voor het heel eng klinkend project en zodoende met ‘n dictaatje bouwtechniek
I en ‘n hoop vragen naar huis kon rollen. 1k heb dtis onnoemelijk veel fijne
vrije tijd, dus:

vrQe tijd
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Redac tie

Jasper Hijink
Sander Molenaar

V

Redactie adres

Waterroosstraat 41
5644 EP Eindhoven
tel. 040-2126798
sWETHs@stack.urc.tue.nl
http://www.stack.urc.tue nl/—cats/weth.html
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WOORD VAN DE REDACTIE

Inmiddels is bet aiweer even nadat de streep gestorven is, maar dat krijg je als
de net niet volledige redaxogroep als NSK-organisatieveteranen-in-spé
afgepeigerd ligt te zijn na een weekendje fulitime bezig zijn en roadtesten van
de vehikels van de Steliendamse VW-deaier. Deze sWETHs zal dan ook niet
de meest originele uit de Weth-historie worden, maar dat is wellicht met meer
sWETHsen zo geweest. In elk geval is ook in deze sWETHs weer een stukje
van de harde realiteit in cartoonvorm vastgelegd, tot meerdere glorie van
visverkopend Nederland (en Volendam) en ook bet interviewroulatiesysteem
is weer in voile glorie voorigezet.
Verder zullen de vele spontaan ingeleverde NSK-versiagen deze sWETHs tot
één van de dikkere van de afgelopen periode maken, dit alles aangevuld met
‘Het NSK-the true story’. Laten we er trouwens voor zorgen dat we volgend
jaw ook met bijna twintig man het NSK bevolken.
Eigeniijk is het stukje van de redax misschien ook we! heiemaai niet bedoeld
om aivast te verkiappen water allemaal in deze sWETHs gaat staan, want in
dat geval is bet al niet meer nodig om de sWETHs zeif nog te lezen. Maw dan
hebje weer geen excuus om even te stoppen met de voorbereiding voor al
lend vage tentamens of om gewoon te weigeren de enorme afwas die nog gri
jnzend op bet aanrecht staat te wachien nu eindeiijk es aan te pakken.

Vanaf deze plek is het in elk geval wel gebruikelijk iedereen mee
te delen dat de volgende sWETHs-deadline vail op

1 december
dus allemaal voor die datum stukjes inleveren, etiketten printen

en aktiviteiten verzinnen s.v.p.!
En iaat bet nu eerst maw weer es gaan waaien, zodat de NSK-/redaxcie ook
een keertje met echte wind op onze eigen topspot kan gaan surfen. Hopen dat
er dan ook weer zoveel Wethianen op zee te vinden zijn.
Hang loose!
De redactie.

septemberlO9G

WOORD VAN DE VOORZITTER
Nieuw sWETHsje nieuwe van de voorzitter. Eerst even wat kiagen natuuriijk.
Beste leden kom eens wat massaler op de WETH borrels! Daarnaast kan een
avondje zwemmen zo bij tijd en wijlen ook noolt kwaad. Gezien de kunsten
van enkelen op het NSK Windsurfen ‘96 kan zelfs bet zo af en toe wat vaker
meegaan surfen geen kwaad. En zoals daar ook nog eens overduideiijk te zien
was kan een hal~aartje WETH-lidmaatschap wonderen verrichten.
Tegen de tijd datjullie dit onder ogen hebben heb ik juilie reeds mogen ver
rassen met enkele nieuwe bestuursleden. 1k zal ze nogmaals even voorstellen
voor eenieder die niet aanwezig was op de afgeiopen a.I.v.: 1k kan jullie naast
de oude garde ook nog watjonge nieuwe garde voorstellen, te weten: Sander
Antonio, de nieuwe activiteiten commissaris en Haraid van de loom de
nieuwe materiaal commissaris. Daarnaast zal of is er inmiddels een ac
tiviteiten commissie in bet ieven geroepen resorterend onder de bezielende
leiding van de matico
Nu even terugkomen op bet NSK Windsurfen. Het was een zeer we! geslaagd
evenement. Voor enkelen was de zee op met name zondag toch iets te machtig
gebleken, zodat ook zij voidaan huiswaarts konden keren met bet huiswerk
voor de voigende gelegenheid op zak. Bij deze nog even: felicitaties aan de
NSK-cie. bestaande uit Arthur van den Boom, Paul van der Krogt, Sander
Moienaar en Jasper Hijink die allen door een enorme inzet dit evenement tot
een daverend succes hebben gemaakt. Want met zon wind en zee te mogen
surfen op zon surfstek, daar droomt toch iedere rechtgeaarde surfer van.
Gelukkig heeft WETH ook weer vele nieuwe leden mogen begroeten, geheel
overeenkomstig de gedane inspanningen op de diverse sportmarkten Nu nog
even bet najaar een aantal geslaagde en oergezellige weekenden beleven met
veel wind, veel aanwezige WETH-leden en nog enkele vage niet in woorden
te vangen belevenissen en WETH kan met ventrouwen de toekomst tegemoet.
Het derde lustrum komt eraan. Mensen die zich geroepen voelen om hiervoor
ideeen naar voren te brengen en meer, zijn van bane welkom. Vergeet ook
voonal niet je e-mail adres door te geven en zo af en toe de WETH homepage
te bezoeken, misschien kom je er jezeif wel tegen. Surf ze.
Radical Pinguin Henk

— ~—
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RELAAS VAN 1W MACO:

NIEUWE NIEUWE RUB1{IEK
Dc nieuwe nieuwe van deze rubriek heet deze sWETHs: Sander Anthonio.
Effe voorstellen: ik ben 20 jaar oud, normaal gesproken vaar ik een Bic
Electric Rock en in de gijp zwem ik er meestal achteraan. Voor insiders: 1k
heb nog een vriendin, maar die vaart niet, (die rijdt..j(Ze is wel slimmer dan
mijn Bic dus 1k hoop dat ze dit niet leest)
‘

Lid worden van Weth was voor mij een logische stap, want reeds 1.5 jaar
geleden werd deze ‘nieuwe” bij Weth geIntroduceerd.(door Roger, via Joost
via Jorn) Toen was 1k nog een absolute < 6 bft. binnenwater (=grindgat)
surfer. Na I weekend Bràuwersdam, Kroon en Kreek(el) weet je dan wel wat
je wil: SBS6 N (Dat weekend heb ik niet veel anders gedaan dan achter mn
board aan zwemmen, tegen de rotsen gespoeld worden en leipo’s aan alle
kanten langs me door lien viiegen....)
Het nadeel van studeren in Eindhoven is dat goed vaarwater en surfwind nogal
ver te zoeken zijn. (1k weet nu waarom al mijn vroegere surf vrienden in Den
Haag zijn gaan studeren en in Scheveningen zijn gaan wonen maarja, die
halen dan ook alleen studiepunten als het windstil is.) Gelukkig zijn er bij
Weth enkele bikkels die bereid zijn tegen vergoeding hun voertuig helemaal
vol te laden met surfers en materiaal en vervolgens langzaam, maar zeker
richting zee te rijden. Na zon weekend surfen ziet zo’n surtbus er dan uit alsof
Ic 2 jaar op het stort heeft gestaan en er een beetje een zandstorm voorbij
kwam, en dan gaat een grote chaos vol zout, zand, ice en gore uitgeputtc
surfers weer richting Eindhoven. En dan zeg ik tot volgend weekend, CU on
the water,
In afwachting van een oude oude” rubriek,

Sander
Volgende keer toch geen oude, maar een hele nieuwe:

Etienne

Nijnseiseweg 25
5492 RD Sint Oedenrode
Telefoon 0413 472893
Telefax 0413 476989
-

A AN HANGWAGENS

fl

7

september1990

-

verkoop, verhuur. service

Zoalsjullic misschien a! bemerkt hebben, de NSK was fantastisch!ll! De
organisatie ad dat voor clkaar gekrcgcn wat nog nooit een organisatie van ecn
NSK gelukt is, er was wind en alles was perfect geregeld. Misschien was de
aankomst van de WETH delegatie niet helemaal vlekkeloos verlopen naar na
wat gcGSM en een pooP die alicen op zn ducklassers te openen was kon het
feest beginnen. Zaterdag ‘s ochtends om 6 uur een tent opzetten zodat er
•gegeten kon worden en de mietjes die niet het water op durfdcn ook cen pick
om tc schuilen hadden. Over mietjes gesproken, er waren weer menscn van
WETH die dachten dat ze it spektakei gcrust konden ovcrslaan. NOU DAT
WAREN DUS MOOl DE IKELS VAN HET JAAR. Zo was cr centjc die
zijn surfspui biijkbaar nic
dc trcin gepropt icreeg en vond dat hct maar
gchaaid moest worden, ye er ~#er nog iemand die na 20 vage £xciø~
vane
lustrum via offdcup vlicgen tot vniendin, bet g~$ejØ~lf toch
niet
ate
toch eve angs tej~pmen. Nou 1k ho~j~c1~ ~j ê~spijt vn
hee na dc o
ndighed
ezj~g1t~ hebben. H4n j~gd 4rden, zn
vri in was in en geva
ed’i~at. (hij ook tro4eip~ Maar ja, hct NSK
w
us perfect e hierbij
ik toch ev~jn~ee1~J~%Phiep hoeraatje voor de
NS organisatie. Hbt viel
wcg~ ookj~4Fd& meeste mensen zondag op
het ten, van W
ware ‘ncll~sf dfrjl’ninatorWETHvoonzitter. ook
maar en hicp hiep
raatj ~ooi~4~. joals a! gezegd, Zondag waren dc
n pe
t maa~jateM9~41vist cnc Brokkcma a! een van de
tc si n. Vel4kr viel t gel op van materiaal gelukkig erg
.

,

.

4’

tjjatuunlijk I
c s seizoen wee
gonnen. Dc herfststormen
weer v
c en ik Ii
dater vee esurft gal wordcn. Er zijn
mensen die al j en hun
fd nict m liebben laten zien en het
moet nu toch eens afg
n met d
auwe
uusjes zoals: 1k heb geen tijd,
1k heb (geen) vriendin e dc altijd fa
e
de 1k mag nict van mijn mama
Ooh ja, voor 1k het verg t, koud is het op dc noordpooi, niet op onze
surfstek! Verder heeft
TH nu een aardig ansenaal surfmateniaal
opgebouwd voor dit s
omstandigheden, dus als je en nu eens goed over
nadenkt is er gewoon g n reden meer om niet heel veel te gaan surfen.
Misschien zijn er mensen die voor de komcnde tijd van plan zijn matcniaal te
kopen. In dat geval kan een nieuwe pagina op dc WETH homepag
en
behulpzaam zijn. De pagina heet WETH Advise en is te vinden o
www.stack.urc.tue.nlI—catslwadvise.html
Vender wil 1k ook even wijzen op de pagina spcciaal gemaakt voo
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ACTIVITEITENPROGRAMMA

voorzitter: http://www.stack.urc.tue.nIJ—cats/heflk/
Jan Ic kicker in frustraties botvieren.

NOVEMBE

45

Als er nog mensen zijn die suggesties voor de homepage hebben, hoor 1k dat
graag. 1k heb zeif niet al te veel ideeen op dit viak en hoor graag ens wat
meer comznentaar als alleen de typefouten. Verder zijn er ook nog bar weinig
suggesties gedaan door WETH leden.
Waarschijnlijk is tegen de tijd dat jullie dit in de brievenbus vinden de ALV al
weer geweest en zijn er wat bestuursveranderingen doorgevoerd. Als je niet
precies wet hoe en wat was je waarschijnlijk ook weer te lani om hier eens je
booM te laten zien!

15
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5

Gourmetten

19+20

Surfen

9+10

Surfen

22

Poolavond

16+17

Surfen

26+27
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Tot op het water!
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Jeroen Cats
Materiaal commissaris
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Nec de race eend is nog niet af en vliegt dus ook nog niet naar de
Brouwersdam.
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NSK DOOR EEN. COMMISSIE-BRIL
Bij verschijning van deze editie van de sWETHs is het aiweer zo’njaar
geleden dat WETH de organisatie van bet NSK-windsurfen 1996 op zich nam.
In eerste instantie zijn Arthur en Paul begonnen met bet uitkiezen van een
geschikte locatie en het bekijken van water allemaal bij zon organisatie komt
kijken. Al gauw kwamen zij tot de conclqsie dater zeker twee extra personen
nodig waren om bet NSK tot een geslaagd evenement te maken. Op de ALV
van afgelopen voorjaar werd de commissie dan ook versterkt met Sander en
Jasper. Vanaf toen kon begonnen worden met bet echte werk. Ten eerste
moest er een vergunning van de gemeente Goedereede komen, hetgeen niet
eenvoudig was, daar de NSK ook op zondag zou worden gehouden
Met
alleen een vergunning van de gemeente benje er nog niet. Ook Rijkswater
staat moest een vergunning verlenen, evenals de politie. Om bij oostenwind op
de Grevelingen te mogen surfen, moesten bet Grevelingenschap en weer
Rijkswaterstaat vergunningen verlenen. Pas met a! deze vergunningen op zak
konden we sponsoren gaan benaderen.
Berst hebben we zon veertig bedrijven per brief benaderd, hetgeen nauwelijks
succes had. Sommige bedrijven stuurden direct een negatief bericht terug,
andere bedrijven hielden ons eerst nog even aan bet Iijntje. De hoofdsponsor
was we! direct bekend: Sport Center Zuid, de hofleverancier van WETH wilde
zijn naam we! aan de NSK verbinden, zodat vanaf toen bet NSK de naam
Sport Center Zuid NSK-windsurfen 1996 kreeg. Ook de camping was snel

a
n

gevonden. Camping de Kiepperstee in Ouddorp had de bate faciliteiten en
vooral de beste barman. Hierna kwam de stress langzaam maar zeker
opzetten. De posters moesten ontworpen worden, evenals de inschrijfformu
lieren en dat terwijl nog niet alle sponsoren bekend waren. Na een telefoontje
naar en andere hofleverancier van Weth, Smulboek de Brouwersdam, John
voor intimi, hadden we de sponsoring voor de flyer rond, maar de poster bood
nog ruimte. Na aandringen van de NSSS besloten we de adverteerders op de
poster er later op te kopiëren. Later nog even de medailles regelen en nog
even naar Ouddorp om daar wat lokale adverteerders te regelen. Een X-tal
telefoontjes naar de importeur van Volkswagen leverde en typische WETH
sponsor op: drie auto’s, beetje decadent, maar uiterst handig. Dat X-tal
telefoontjes werd en X)CX-tal, mar leverde nog meer sponsoren op: Heinz,
Peijnenburg, O’Neill, Somers, de Zomermarkt, de Koninklijke Landmacht,
Vrumona, Rabobank, La Belle Flew, Cafe Sante, Bakker Welten, Camex, Top
Food en Funland. Ecn hele reeks, die wij nogmaals willen bedanken.
Begin September wren de inschrijfformulieren en posters de dew uit, en zijn
we op de Lustrum Quatralon van Aeolus deelnemers wezen lubben.
Plankenkoorts was dan helaas niet aanwezig, mar bij Hardboard en Aeolus
hadden we de harde kern we! enthousiast gemaakt. Dc laatste drie weke v r
de NSK zijn we bijna full-time bezig geweest, mar waaraan wete
men precies. In ieder geval met telefoneren. Zelfs en doorgewint
telefoonmiep als Jaco kon bet beheren van bet secretariaat van de
niet meer aan. Gelukicig begonijen de deelnemers zich langzaam i te
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schrijven en zag bet er steeds meer naar nit dat de NSK-96 een uitermate

UITSLAGEN SPORT CENTER ZUID NSK

geslaagd evenement zou worden. Zeker nadat de wedstrijdleider van Zuidwest
7 en zijn assistent medewerlcing hadden beloofd.
Bram en Stefan, nogmaals bedankt!
Ook de Kreek had op bet laatste moment nog een deal met de reddingsbrigade
gesloten, zodat we op de begroting wat ruimte kregen. Alles begon dus een
beetje op rolletjes te lopen
En op ~eltjes, want we hebben heel wat
autokilometers afgelegd. Prijzen, tenten, t-shirts en portofoons dranken, brood
en ecn volleybalinstallatie moesten naar Ouddorp worden vervoerd.
Op vrijdagochtend de 27e september om 7uur ‘s ochtends gingen we dan op
weg naar de camping om een tent op te zetten, de laatste dingen door te
spreken met de camping, de Rabobank, Bloemtique La belle fleur, Ed en
Kroon. Nog een keer terug naar Eindhoven om de BBQ, het vlees, troep en
het aggregaat op te halen. ‘s Avonds waren we dan klaar om de deelnemers te
ontvangen.
Hopelijk heeft iemand van WET!-! een versiag gemaakt, zodat julie ook
impressie krijgen van het weekend zelf. Van wat we allemaal na bet NSK
hebben moeten doen, zullen wij julie niet mee lastig vallen, want daar wilden
zelfs sommige bestuursleden niets van weten!

nr. Deelnemer
1. Noordegraaf, Alex

Plaats
Groningen

Vereniging

2.
3

Schuttert, Hans
Monsma, Douwe

Bergum
Enschede

PzVdeWielen
Hardbo&d

4.
5.

Jong...d, Dylan
Berfelo, Brik

Leeuwarden
Kaatsheuvel

PzvdeWielen

6.
7.

Wiersma, Erwin
Jeroen

Westerhoven
Nijmegen

WETH
Aeolus

~

8. Roosjen, Marnix
dames

Bergum

1.
2.

Dijke_v, Marieke
Schalkwijk, Karin

De Heen
Woerden

3.

Beek_v, Genevieve

Nijmegen

,9 1L

Aeolus

De NSK-cie.

Hogeschool
boekhandels
C:
C,

••

AH

GESCH

EINPHO

Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Factulteit Techniek en
taculteit Economle

Faculteit Zorg

Rachelsmolen 1
Eindhoven
Telefoon (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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Hulk Ganiola

BELBOOM
Canto de Sinai
(secretans
2570605

Caspee teenmans
(redan)
020.6932478
2134438

Maa,teer wan dci Steen
0534895166
0492.524054

Erwin W inesnia
2017750

Jeroen van del Mccii
2570778

I

Mactin van Wilk
(pennlnguiaeesler)
2461061

Normien Veehoeven
2062101

Mark Peels
0413.478929

Chris wan Haag
2116843
0411-514149

Sander Molenaar
(NSK I nedas)
2123941
2859894

Patrick Baptist
2551853
0118-615583

Sun (udder:
2111256
0493693181

Marcel van flee
043.4591867

Eslonne van Hooll
2264695

Marco dew lid
2474959

Jeroen Cats
0475.452152

Flonis van Gnat
026-3811091

Sons vat de Meerakker
Madrid
073-5216846

Vincent de Gtnw
1455192

Dennis de Grant
2812299
072-5894253

Ataneloas Vneugdenlaul
0174-824038

Sander Anthonio

Roger Bunt
030.6567861
046-4377628

Haraid van den Hooen
(malenaat commisnanis)
2131013

Arthur nan den Boom
)NSK)
0492-534916

Meedoen aan een activiteit:

Snap op den Brouw
2460009
0180-422292

Marlijn van Beurden
0413-365712

Sander Asthonlo
(acliviteiten commissarls)
2117861
04 6.4 3 17909

Pant van dci Kro9l
)NSI< I redax)
2123941
024-3593707

J6 rn t.emnaens
020.6121496
046-4312588

~eI

tie actico

2117861

Jasper Hijink
(HSK I redax)
2128798
0493-492921

en Bordes
2440873
2287667
Jeroen Bo.kenaa
21243)8

Stetan van der Eijk
2445906

Don Baker
2810538

Stun Sweere
2118682

Ronald Venngdenhut
1433264
0578-661616

Marcel van Gils
2436494
0162-313474
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ICII MUCTITE EIN EISBAR SEIN IM KALTEN
POLLAND
Dc beaufort’s spetterde weer de hele week van teletekst af en er zou hoe dan
ook gesurfd worden. Na veel gebel en geregel van Pingo en Norman kon ik
met Norman op vrijdag meerijden en zou Erwin zaterdag met de bus komen.
Zondag zouden er, als het waaide, nog meer Wethers komen en: PinguIn zou
meegaan. Helaas was bet de Nederlandse teletekst en waaide het alleen op
donderdag en vrijdag.
Yrijdag de )3’;
Inderdaad vrijdag de 1 3t• Van Paul en Sander hadden wij at gehoord dat bet
hard waaide en we besloten om de 4.0 Zeta en Gun mee te nemen. Na beiden
geconformeerd te hebben dat bet de GUN 4.0 was, hebben we het zeiltje in de
loods laten staan, vergeten en zonder 4.0 vertrokken. Tevens heb je voor de
Zeta 4.0 een 4.30 mast nodig. Het was dan ook een vette 7 Bft en mijn eigen
4,4 Radwav was wel te varen maar niet comfortabel. Met behulp van een
spanband paste de 4.0 Zeta ook op een 4.60 mast dus Norman kon relaxed’
surfen.
s Morgens was bet vlak, ‘s Middags bij vloed: 1.5 a 2 meter hoge brekers.
Kicken en Heavy dus. Toen bet echt op zijn ergs was kwam ‘HARRIE’ van
den Room (bane volgens de zus van Harald) ook op bet, eb sorry, in en on
der bet water. Na 15 minuten hield bij bet uitgeput en onderkoeld voor gezien.
Ook 1k beb bet geprobeerd en bet was inderdaad van bet kaliber: ‘Grote was-

Silt Ikbenm~n
gel vergeten. Heb
~ mlschlen gel
b~je?

Nonnan

Casper
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jes, Kleine wasjes’. Alleen Norman kon nog een beetje wegkomen.
5’ Avonds ging Norman na bet douchen karten met zijn vriendin in Zwijn
drecht en hij liet mu alleen achter bij de familie Kroon
Re N: als son in law. Wat een voorrechtHfl”
Zaterdag de 14’
1k werd door Norman om 12:30 weer opgepikt maar de wind was toen al gaan
liggen. Met onze grootste lappen konden we in totaal een kwartier surfen.
Behalve natuurlijk onze vrolijke vriend Jeroen ‘reet honen’ Boekema. Deze
heeft de hele dag ‘gesurfd’. Van Pingo moest ik de nieuwe leden in de gaten
houden. Deze, voor zover ze bet water op gingen, bleken goede surfers. “N:
Tuurlijk, beste surflui staan aan wal Jeroen was ik alleen in één keer kwijt.
Hij was ver afgedreven en Erwin heeft tot drie keer toe de dijk afgereden “N:
in zijn I wanna be a womo but I need more cash now” om te kijken of bet nog
wel goed ging met Jeroen. “N: jaja hij was gewoon op zoek naar een tweede
Pamela” VIak voor de basalt kust riep hij dan lachend dat alles goed ging om
vervolgens weer een poging tot surfen te doen. “N: Ieidt surfen tot waanzin ?“
Uiteindelijk is hij dan ook bij Arjan (NoWind-Surfing Renesse) opgehaald.
Erg is dit niet was bet niet dat gelijk met hem een jongetje van ongeveer 10
jaar gestart was op een BIC kids plank. (Jullie weten wel zo’n geel l,75m
board van pvc + pvc zwaard en yin met een I .8m2 monofllm zeil zonder cam
bers, laden of verstevigings banen.) “N: hadden we deze maar voor vrijdag
dan had ik zeker gecheeserolled met een voet op de dijk” Deze ‘Robby to be’
voer door de haven, 200 meter daarbuiten en ZEEF weer temug. Hier kwam
dus geen ophaaldienst bij kijken. “N: we! Dirk de zeehond”
We hebben ook weer staan gruwelen hoe de Duitser zijn spullen opruimt : Op
de basalt keien dit keer.
Na een goed diner in Steenbergen zijn we maar weer naar huis gegaan. De
wind was OP.
“N: nou, nou, die shoarma heeft toch wet thuis een kleine thermiek veroor
zaakt”
“

Casper <cc085@hi.ft.hse.nl>
(onze sWETHs-illustrator)
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OFF THE LIP
IC.: ledereen heeft sleutels, beha!ve Henk, want die is niet debiel
mobiel.

eb

H.: He, daar een mooie vrouw, ho, stop, terug
N.: Zitje brace een beetje strak, Henk ?
M:Op vakantie ben 1k van achteren genomen door een dronken Fransoos
IC.: Hebje dat bij Naish we! eens gezien ? Die stopt rn er tot z’n enke!s in.
H: Jongens, binnenkort is t weer zwernmen.
JC.: Wanneer ga je weer naar de Brouwersdam?

fielmofld Te’.
WIST U DAT:
Henk in ouwe sok te groot was en dat hij daarom zn rubbertjes op maat !aat
maken.
Henk a!s hij weer gaat surfen grote overeenkomsten met de terminator gaat
vertonen (2 kniebraces, 2 enke!braces, 2 e!leboogbraces) We! makke!ijk a!s je
hem kwijt bent: dan pak je gewoon een sterke magneet.
Henk ccii beugel-BH aantrekt op de motor, om zijn nieren te beschermen.
Henk vrouwen zat heeft.
Arthur een andere definitie van fleppen heeft dan de algemeen geaccepteerde;
hij beweert ni op Cén avond met drie vrouwen geflept te hebben. Wij noemen
dat een blauwtje !open”!
Inge ter vervanging van Jasper een hond heeft genomen.
-Ze bewust een mannetjeshond heeft.
-Deze hond haar tenen beter masseert dan Jasper.

M.: Marketing, daar moet je geen mondeling in doen, dan moet je we! met een
he!e vieze mond aankomen.
P.: dan krijg je tenminste nog lets warms binnen
I.: da’s dan nog een he!e kluif.
H.: Saus bij 7
-Dill komin!
-DI I! bier.
-Staat er stroming daar?
-D’r staat geen stroming, dr zit geen vis he!emaal niks.
P.: Mn zonnebri! bes!aat ze!fs.
H(ans): Dan moet je b!owenjôh!
P.: Dc Kreke!, daar zitten a!!emaal jonge vrouwen....
JvdV.:Maakt niet uit, ze zijn al met 13 begonnen boor!
JvdV.: 1k heb we! zin om m’n piemel op te warmen in zo’n !ekkere Reke!se
tro!!
J.: We hebben trouwens ‘n hond.
A.: Een kleintje dan...
J.: Hij kan net je Ieutererafbijten.
A.: Dan is ‘t we! een he!e grote
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J.O.H.N. OP DE QUATRALON.

S.: Jasper, jij blaat wel erg goed voor een geit.
3.: ??
S.: Je hebt vroeger zeker ook can sik gehad.

Soms zouden we willen dat we flog op bet VWO zaten. dan hadden we tenminste wat ann die agenda gehad
Maar laten we creel. modaal stukje van maken en bij bet begin beginnen.
We schrijven vrijdagavond. 20.30. We reden met 140 naar Heimond, aiwnar we ook nog een Boom tn deal
overvolle Peugeot laadden. Dit beperkte ooze top voor bet vervoig van de re’s tot de toegestane
maximumsnelheid. Eenieder die bet lukte on. in (a bale,., was daarmee strafbaar en werd gelijk geflitst. Jammer
dat we geen bevoegdheid hadden om oak de bijbehorende boetes te innen. Het was maar goed ook dat we niet
harder konden dan 120, want anders waren we er .1 bijna geweest op het moment dat we erachter kwamen dat
de roolebeschrijving nog bewaakt werd door Inge. Gelukkig is de omgeving van Nijmegen niet gezegend met
erg veal waler, zodat de kans dat dat ene poeletje dat we tegenkwatnen inderdaad het beoogde recreatiegebied
was. We zijn verschillende vomlen van (re)creatie tegengekomen. maa, uiteindelijk vonden we toch wat lieden
die bij complete windstilte in een schuur ean zeiltje aan het optuigen ware,.: Aeolus. Hoewel, zo windstil was
het in de schuur niet, binnen waaide bet harder dan buiten. No.. gaan we vertellen dat ze bier hadden.
Ze hadden bier, gratis zelfs (en oak spa). Het bier was van en alom gewaardeerd merk, logisch dos dat
Hardboard er deze avond 00k al was. Logisch ook dat de bezoekers, in tegenstelling tot de commissie, pas
gingen slapen toe,. de kratjes allemaal leeg waren. Omdat we bang wareti te smilkelen over de mensen die In de
muffe legertent lagen te meuren, wierpen wij ons op Ms struiketobject voor vroegejoggers. door buiten op bet
pad te gaan siapen. Buiten is hel eerder licbt dan in carder genoemde muffe legertent, dus ben it buiten
weliswaar eerder maar toch hisser wakker. Ontbijten is een noodzakeiijk kwaad. dus dat vond plaats. Sommi.
gen prefereerden een rondvaart met de koffiemolen van de ‘reddings”brigade. Na enig gepn,ts kwam bet
reddingsopperhoofd melden dat hij de dodemansknop in bezit had en dat bet dos geenszins mogelijk was wider.
dan peddelend ten rondvaart te maket.. In welke uithoek ze oak wonen; niemand stopt en technisch student!
Na tijdens de skippersswimmersbikerspaddlersmecting te zijn gewaarschuwd voor ongelukken met dodelijke
afloop kon het festijn beginnen. Maar vooral niet te fanatiek. want we wilden niet in de finale komen. Toen
Seabert web stomend en puffend bet water uit sprintte, was bet zonde om de opgebouwde voorsprong zotnaar
uit handen te geven en leek bet crop dat WETH wider de scbuilnaam J.O.HN.S. V.E.T.K.OJ. voor bet cent
serieuze titelaspiraties bad bij een activiteit die buiten eel. kroeg piaatsvond. Na twee voononden stondet. we
dan oak in de finale. Uiteindelijk wonnen wij kanon. Het katoen met lange en bet katoen met korte mouwen
gingen net ann onze neus voorbij. Een voordeel van de derde pri$ is, dat je de liend kan zetten door van alit
dames van Aeolos felicitaties te verlangen.
Mensa-food is sometimes good! Mensa-pindasaus always sucks!
Van buitensport naar binnensport. Titelaspiraties hadden we nog te over, evenals inschrijffonniilieren voor bet
NSK. Helaas geen vage spelletjes met bier, zodat we op eigen kracbt zat moesten worden (en op eigen koslen
dit keer). Pit lukt zeus op spa gezien bet feit dat we de volgende ochtend weer buiten wakker werden. ondanks
de vorst ann de grond.
‘rijdens hat ontbijt bebben we nog en lubactie ondemomen voor bet NSK, zodat de expeditie op alle fronten
geslaagd was.

Meerderen) Carlo is een lamme tak
Harrie & (Co.) H) Carlo moet een telefoon naast zijn bed zetten.

.) JuuI had een natte droom.
Zelfcitaat) N. heeft Zl~fl sn

afgeknepen.

..(Meerderen)..) N. moet die 2 Belgische meisjes terugbrengen.
H) H. zijn TV heeft het maandag begeven (rond de klok van 22:00 uur)
..) Norman heeft leren gabberen van de chef-kok.
..)

N. slikt te weinig XTC.

H) H. kikt op Raveteven (Gaberinnen).
Bagstan) Straks ben ik afgestudeerd en heb ik nog geen vrouw!
Dan lukt het heletnaal niet meer.
Stan’s stelling: De vakken zijn a! gevuld.
* Stan vult vrouwen bij de edah?!
Er zitten geen meisjes in de vulploeg?!

5: Deze computer is geen lap-top... het is een table-top.

Aeolus bedankt!
Jo
Organiseert

Hot
jautuw
.auaaQ ln,nt

~1
a

Ho.
iriagain wr na I.. tech ,aa
dagalijo ~oiiia ‘is komi
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Nsk
Surfen
Yerzint
Echter
Tegelijkertijd
Kompleet
Onzinnige
Teamnamen

Yogi & tie Meeuw

22

SWETHS

INTERVIEWROULATJESYSTEEM

23

september1996

natuurlijk in eigen hand. ..ehhhh...nou ja hand moer houden

Seabert interviewt Hong-Kong-Stefan

-We zien wel weer dat je het er erg druk mee hebt gehad. Is er daar lokaal nog
we! wat te krijgen?

-Ha die stefan....hoe lopen de zaken tegenwoordig?

> Ja hoor, je kunt ze in her verre Oosren op elke straarhoek voor een prikkie
mee krijgen, war erg handig is in het geval van stevige trek.

>Hâh ?

-Je bent toch in Hong Kong geweest?
>ja, maar dat was niet voor zaken...

-Is het belastingklimaat in Hong Kong nag een beetje gunstig voor kleine
zefstandigen?

-Hoe ben je daar dan terecht gekomen?

extra aftrekposren te vinden, dat heb ik dan oak ruimschaots gedaan.

>Nou, eh. .. via een vage subconstructie via cannecties die m’n pa daar ter
plaatse nag had, is her getukt een plaatsje Fe vinden.

-Je produkten warden dan in het algemeen we! !ekker gevonden?

-Wat doet je pa daar dan?
>eeeh....hij zit in de handeL..hij handelt in primaire vleseliJke genoegens!

>Nou, in de branche waar ik akrief geweest ben is he! niet zo moeilijk am wat

>Ondanks her feit dat er erg hoge gevangenissrraffen staan op misbruik, war

in de hele wereid inmiddels wet bekend wi zUn, vinden de produkten toch wet
aftrek, vooral hi] de war Jongere toeristen, die op zn r&d we! war heets
kunnen gebruiken.

-Heb jij dat yak van je vader geleerd?
>Ja. dat was niet moeitiJk met een pa die ziJn werk steeds mee naar huis nam.

4~th je bet nu over !oempia’s?

-Heb je dan we! een beetje een norma!e opvoeding genoten?

ooghaeken naar buiten trekken).

>NatuuriiJk heb je op dat gebied wet een wat afwijkend gevoel voar norm en
en waarden meegekregen door een thuissituatie waarin pa ziJn eigen
handelsonderneming heeft in goederen die door sommigen voor niet eerbaar
aangezien warden, maar ik ben zelf maar eens naar het verre Oosten
afgereisd om te kiJken of 1k zelf oak miJn sporen kon verdienen op het gebied
van de internationale handeL

>Ja, saus bif ??(en dan natuurliJk op z’n Hongkaans met de vingers de

_________________________________

K OP i ER EN

CENT PER A4

F’JLL coio~ YANAF 2 GULDEN

-Dus je bent daar toch voor zaken geweest, heb je nag wat aan die zaken
kunnen verdienen?
>Nou, als dat zou kunnen, dan zou 1* nu niet zo krap zitten.

-Ja dat za! we! ge!ukt zijn, want ze komen daar vo!gens mij sowieso maar tot
je navel, maar vo!gens niij zie je de zaken toch we! wat gek!eurd.
>Vooral blauw, daarvaor hoe!je nietperse naar de Krekel toe.

R PIR?O)St P
bledi v, studenten van
d TUE nn vuirne nr~ce
op bet gflied van koplinn,
IIct,tdnskfln an atw.rking

-Kunje in Hong Kong dan net zo goed b!auwtjes !open a!s in de Kreek?
>Nou, laten we her dan toch moar over Hit aosterse exportprodukt hebben,
want nu gaat het een beetJe de verkeerde kant op.

-Verte! op.
>Het belangrzjksre van alies is natuurliJk de kwaiiteitscontrole, dieje

T&thtd,a
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EEN NSK
voor ccci gemiddeld genomen bestuurslid begint zo om vrijdagavond 7 uur.
Dan stapt hij in zijn gammele bak voor degenen onder de lezers die niet op
de hoogte zijn van de definitie van een gammele bak; heeft men in zijn bezit
een auto van het kaliber Ford Escort, Ankara of Istanboel, dan komt men al
aardig in de richting om alle andere, niet van een gammele bak voorziene
bestuursleden op te pikken. Aangekomen bij de WETH-containers, waar alle
gretige, niet in het bezit van een eigen plank zijnde WETH-ers staan te
vechten om bet bezit van een BIC Electric Rock, begint dan zijn taak om de
WETH trailer te voorzien van de nodige versieringen. Met een beetje hulp van
enige omstanders neemt dit zon half uur in beslag, waarna den trailer aan den
gamznele bak kan worden vastgelast. Nu weet een ieder wel, dat Pinguins geen
klok kunnen kijken. Daarom moest de bemanning van den gammele bak,
incluis een vage ducklasser, een half uur op moeder Pinguin passen, terwijl
den Pinguin zijn zwembroek aan bet opvissen was. Na eze amusante vertoning
kon den gammele bak, gevuld met een drietal bestuurders vertrekken naar den
Brouwerskleppersteepankydam.
Nu wil het lot dat in bet plaatsje de Heen een surfplank lag te wachten op
vervoer naar de Brouwerskleppersteepankydam. Geen probleem, met een
gammele bak komje overal. Gelukkig is bet WETH bestuur in deze high-tech
tijden voorzien van een Ge-esemmetje zodat even kon worden nagegaan of
bovenstaande verplichting nog moest worden nagekomen. Nu kunnen ze bij
LIBERTEL nog niet zo goed met een toetsenbord omgaan, want pas de derde
telefoniste kon ons van bet correcte nummer voorzien. WAT ZEG JE DAN....
DANK JEWEL En inderdaad, bet was in zijn geheel niet meer noodzakelijk
om den surfplank op te halen (wel mochten we van pa nog even langskomen
voor een baksken leut
ALSJEBLIEFT ZEG). Met drie personen aan boord
en een toch aanzienlijke trailer aan zijn achtereind, haalt een gammele bak
toch al snel de respectabele snelheid van 80 km!uur. Zo kwamen wij dan ook
precies vijf minuten over elf aan bij de Kiepperstee, waar de slagbomen na elf
uur geen trek meer hebben in een partijtje op en neer bewegen. Als zij bet niet
doen, dan doen wij bet wet Er bestaat altijd nog zoiets als een BACO, die
uitstekend dienst kan doen voor bet demonteren van slagBOOMobjecten.
Als WETH bestuurslid bestaat bet leven af en toe uit mooie momenten als je
fijn in plaats van in een tent mag slapen in een bed. Daar staat dan wel
tegenover dat je om zes uur een gratis wekservice hebt verdient in de vorm
van een BOOM, MEEUW, SEABERT en YOKI. Nu is bet algemeen bekend
dat ducklassers makkelijk zijn te overtuigen, maar dat de ducklasser in
kwestie zich zo makkelijk laat omlullen om om zes uur s ochtends mee te
helpen met bet opzetten van een tent verbaasde ons nog zelfs. Het opstaan
-

-
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werd aanzienlijk versneld door een meer dan aardig aantal windkrachten.
Perfect surfweer dus. Na een goed dagje NSK-en en wat iets meer zij was het
‘s avonds smikiceltijd. Voor bestuursleden van WETH staat dit garant voor een
flunk partijtje uitgerookt worden achter de barbiknoei. Dc ribjes smaakten
goed, tenminste we nemen aan dat al die mensen niet door de NSK-cie waren
ingehuurd om te zeggen perfect ribje sailor Er schijnt trouwens tijdens deze
smikkelpartij een niet nader geIdentificeerde dronken barkeeper gesignaleerd
te zijn die het wereldrecord fustleeglatenlopen op zijn naam heeft staan.
Een WETH bestuurslid die bet privilege heeft om zijn nacht door te brengen
in een stapelbed moet daar helaas het een en ander tegenoverstellen. Zo
mochten penno en secretario samen met respectievelijk SEABERT en YOKI,
Henky Panky beach voor diefstal behoeden in de nachtelijke uurtjes. Penno
had bet drukker met het wakker houden van SEABERT en secretario had af te
rekenen met een fiks aantal niet te versmaden stinkbommen van ene YOKI
(hoe krijg je bet in godsnaam voor elkaar). Maar niet getreurd, we konden
uitslapen. Dc wind was inmiddels nog aardig toegenomen. Het zand begon
alweer te stuiven en dus werd bet tijd voor het optuigen van de driedrietjus
Ret NSK werd gelukkig op tijd afgerond met, ja daar kunnen wij toch best
trots op zijn, een tweetal WETH-ers in de finale.
!‘.

Na de openingsalinea in omgekeerde volgorde te hebben uitgevoerd, kwam de
gammele bak met bestuursleden ÷ Etienne om 10 uur ‘s avonds terug aan bij
de containers. Dan nog zit bet werk van bet willekeurige bestuurslid er niet op.
Snel schoolt hij zich om tot taxichauffeur, waarna hij dan toch om II uur at
bet zand van zijn Gerrit kan spoelen. Alles bij elkaar toch een perfect
weekendje.
Een willekeurig bestuurslid
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E.S.W.V. WETh

Sieplian

Erelid
van den Berg

Oude Doelenkade 55

1621 BH

loon

Sander
Don
Pairick
Maevqn
Manuin
Roger
icroen
Aaihur
Svcn
Jaap
Jeroen
Siefan
Heck
Floris
Marcel
Vinceni
Clans
Pieke
Jasper
Eiitnne
Harald
Michiel
Paul
Sian
Casper
Ion
loris
Marcia
Sander
Mark
Jochem
Marcel
Carlo
Maanen
Jemoen
Nonnan
Anneloes
Ronald
Envin
Manin
Marco

Ledea
Anihonio
Baker
Bapsist
van Bentum
van Beurden
Bi,jcn
Boekeina
van den Boom
Bordes
qpden Brouw
Ca’s
van der Eijk
Gaxiola
van Geel
van Oils
& Gauss
van Haag
Hendnks
Hijink
van Hooff
vt loom
Jaarsveld
van der Krogi
Kiannders
Leenmans
Lenianens
van de Mcemakker
Meijers
Molcnaar
Peels
Peciers
van Ree
de Smel
van dee Siecn
s-an derVeen
Verhoeven
Vreugdenhil
Vreisgdcnhil
Wirrama
van WijIc
de Wild

Sluiverslraal 29
Nehcilaan 7
l.od. Napoleonlaan 34
Wocnaelsesiraai 365
Keiveld 6
Smalleweg 2A
Hippocralealaan II
Loreriizslraai 4b
Franknjksuaai 80
Kempenset.aaai lOS
Beaxemerweg 25a
S. van Noyesiraai 3
iohannesburgslraai ii
Medemblild,of 78
Nijhofflaan 4
Kerksizaas 78
Slrnverslraal SI C
Wausi,aai 9
Waierroosstraal 41
Gemini 44
Pijlbuidhof 5
Woensrlvesimaai 321
Komenbloemsiraai 61
Leendenve~ 311
Molvense Ervcn 258
Sluissiraa, 20
Keinelnjken 127
Kampaldeer 49
Korenblocmslraal 61
lleislraal 3
Koppelsiraal 20
Walem 9
Brcdalaan 57
Sweelincklaan I I
Willepnslraai 82B
Ponipersehans 74
Denser 32
Pisanosla-aai 388
Lange Aklcers 33
wallslraai 58
Sienalaan 8

5611 TA
5631 NH
5616 BB
5623 ED
5464 VT
3981 EQ
5644 DV
5707 EW
5622 All
5613 JC
6096 Ar
5622 KG
5642 EK
6843 BT
5624 3K
5611 OH
5611 TB
5621 AG
5644 El’
5591 SB
5672 BK
5623 ED
5613 KL
5643 AK
5672 HS
107511
5612 LC
5625 VD
5643 IL
5491 BA
5741 GC
6342 PA
5652 3D
5707 Ri
5616 GE
5595 AW
5600 AW
5623 CL
5563 BV
5621 AK
5632 TV

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
VeghtI
Biannik
Eindhovcn
Helmond
EindhOven
Eindhoven
Graihem
Eindhoven
Eindhovcn
A,nhem
Eindhoven
Eindhoven
E,ndhoven
Eindhoven
Eindhoven
Heeze
Nuenen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Nuenen
Amsierdain
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Si-Oedenrode
Beck en Dock
Walem
Eindhoven
Hclmond
Eindhoven
Leende
Eindhoven
Eindhoven
Wesierhoven
Esndhoven
E.ndhovcn

040-2111861
040-2810538
040-2551853
040-2460662
0-413.365712
030-6567861
040-2124596
0492-534916
040.2440873
040-246~9
0475-452852
040-2445906
040-2812263
026-3817098
040-2436494
040-2455892
040-21 16843
040-2452281
030-2126798
040-2264695
040-2831013
040-2437392
010-2123941
040.2! 11256
040.2834438
020-6721496
040-2439779
040-2422670
040-2123941
0413-478929
0492462879
0433591867
040-2510605
0192-524054
040-2570778
040-2062101
040-2463201
040-2433264
040-2017150
040-2461061
040-2474959

Maancn

Lid van verdiensle
Layks

6531 KS

Nijmegen

024-3556323

Roe1
Aniosne
Marc
Maurice
Edward
Robe,,
Asjan
Rob
Roe!
Ad
Silvia
Cocn
Dirkjan
Marc
Ask.
Wim
Cecile
Frans
Cecs
Frans
Rob
Ban
Marc
Jacco
Baa,
Cain

Do
us-s
Backbier
van Bree
van de Brock
Clae,aens
Dams
van Deursen
de Gail
& Groom
Hoff
van Kessel
de Gag-dc Kb.
Konings
Luylcx
Nedertoomn
Osinga
van Rooiselaar
Schenner
Schenner
van Schie
Schoeen
Schialkens
Tinsarier
Vos
Wierama
Wijnands
Zuideina

Hcrsslraal 74
Donizeiiilaan 41a
Kspsiraai 163
Doombooinslraac 22
Bolhei 30
Gasiakkcr 388
A, v,d. Leeuwlaan 984
Bmoneliasiraal 6
Gmoslanannslzasse 38
Vaanvee 41
Pres, 3, Lelssiraai II
Bromeliasiraal 6
Allerasna 147
Wesiersingel SI
Gen. Knooplaan 7
5 Holije 8
P. Breughellaan 38
Lag. Han, 119
Obreclslswaal 273
Reino,ailaan 278
Reigerskamp 441
Koning,nncairaai 62
Lage flam 119
Jan S,eenlaan 15
Ged, Kaiiendicp6O
Molensiraai Sc
VijI’& Buiienpepers 12
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5653 BA
3011 ZX
508 I OP
5508 CD
4817 XJ
262412
1338 ZZ
8049
3233 Si
3ISISG
1338 ZZ
5655 CD
3014 GV
5623 MT
5988 CA
3123 PB
5102 AB
2517 TX
5665 AG
3607 JA
4818 ID
5)02 AB
5591 AK
9711 pp
268! BL
5231 OK

Eindhoven
Rolierdaan
Fiilvarenbeelc
Veldhoven
Breda
DrIft
Alnicre
Zurich (Suisse)
Oos,voone
Hockvan Holland
Alinere
Eindhoven
Ronerdam
Eindhoven
Helden
Billhoven
Dongen
Den Haag
Geldrop
Maarssen
Breda
Dongen
Heeze
Groningen
Monaler
-s Hersogenboseh

040-2519113
010-4334578
013-5051521
040-2543262
016-5870973
015-2688100
036-5372431
13420619
0181-485182
0174-385391
036-5372431
040-2520671
010-4364900
040-2155768
017-3072695
030-2283885
0162 321127
070-3656522
040-2867586
0346-552173
076-5218301
0162-321127
040-2261837
050-3183815
0171-213403
013-6497703

Bestuur

Henk Gaxiola
Carlo de Smet
Martin v. Wijk
Sander Anthonio
Harald van den Hoorn

adres

O.L. Vrouwestraat I
5612 AW Eindhoven
http:llwww.stack.urc.tuenl/—catslweth.html
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‘Fckenwaren
Sch rijfwaren
C 0 in a c t (I I S CS
Computers
Telefoons
Rekenmachines
F o to a fw or king
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Foto-artikelen
IliFi
AilcTio/’V~ deo

accessoires

T-sh iris
Co III p iter accessoires
en nog v el meer!
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Gkol.f— en wtndsnrfen
‘YWaI~e—, sicirn— en
bodyboarden
• 3tliegersport
• Sno-inrboarden
• floclcey
• Fashion

SPORT CENTER zui~
Leenderweg 202a

Eindhoven

tel. 040 2113936
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