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Verenigingsorgaan van de
Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging WETH

INHOUD

(advertentie)
Jasper eindelijk heb ik wat input voor de Sweths, namelijk een verkoop
advertentie:
Te koop: Rijdende en in goede staat verkerende witte Volvo 340 met
impenal en gastank zoekt voor de zomervakaritie in buitenland
(heeft voorkeur Portugal) hardcore surfer. Zeer goedkoopl Prijs II
1250Bel 040-2062101 (Norman)
Zo zie je maar weer als het klote gaat op de TU dan kan je altijd nog
autohandelaar worden. Misschien jets voor Cats?
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Sander Molenaar

Alvast bedankt,

Redactie-adres Korenbloemstraat 61
5643 Hang Loose Eindhoven
sWETHs@stack.urc.tue.nl

Norman

Giro-nummer

27.38.453
t.n.v. E.S.W.V. WETH, te Eindhoven
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Woord van de redactie

Van De Voorzitter: Grote Surf

Op 24 maart wordt WETH precies vijftien jaar. Als deze
sWETHs op de mat Iigt is WETH al weer een paar dagen
ouder en is iedereen net weer bijgekomen van een bescheiden
feestje op deze heugiijke dag. Zoals iedereen in de
bijgevoegde notulen van de ALV kan lezen, zal later dit jaar op
grotere schaal gefeest worden. Net is dan immers vijf jaar
geleden dat het vorige lustrum gevierd werd.
Net spijt ons dat juilie een maand lang iedere ochtend op een
lege mat hebben moeten kijken op zoek naar een stukje WC
lectuur, maar hier is ie dan toch. Een voordeel dat hieraan
kleeft is dat jullie de komende vijf maanden drie sWETNsen
krijgen, omdat er tijdens de intro sowieso een sWETHs zal zijn.
Laat dit voor eenieder een aansporing zijn om veel met de
activiteiten mee te doen en daarvan stukjes in te leveren. Voor
de volgend sWETH5 moet dit voor

Na een toch wel erg barre winterperiode hopen we op het
spoedig ontwaken van het werkelijke stormachtige voorjaar.
Met veel wind en warme zuidwesteiijke stromingen zodat ook
wij weer eens weten dat in Nederland ook boven de vijftien
graden gesurft kan worden. En alsof het statistische
kansrekening betreft iijkt ieder jaar weer de eerste goede
mogelijkheid zich aan te dienen rond Camaval.
Vroeger aan de T.U. tweede trimester tentamenperiode nu
waarschijnlijk op basis van het bovenstaande vrij of anders wel
een normaal coliegeweekje. Op de H.S.E. altijd al een periode
van wat vakantiedaagjes. Dus ik zal tegen de tijd dat ik dit lees
hebben kunnen vaststellen wie dit jaar tot de echte BIKKELS
behoren. Een goed begin is namelijk het halve werk. Nu
wennen aan februari en maart is het met Pasen wel waard.
Subtropisch lijken dan de temperaturen, terwiji de overigen
nag siechts naar hun negatieve uitzettingscoefficienten
kunnen turen.
Net is weer een enerverend wintertje geweest: enkele
gezelligheids activiteiten zoals daar zijn het “Messe”-bezoek
Boot Dusseldorf, Gourmetten, Borrelen en natuurlijk niet te
vergeten de VanLintSportweek die met name bij het
waterpoloen tot hiiarische taferelen lei(ij)dde. Dus voor volgend
jaar: neemt alien deel, maar vergeet vooral niet deel te nemen
aan het waterpoloen voor vogels.
De plannen voor de komende tijd zijn zoals immer veel surfen
en staan voor bet overige vermeld in de activiteiten kalender
die ongeveer ais volgt iuidt: if wind then surfen else
gezeiligheidsactiviteiten. Wind behandel ik derhalve als een
BOOLEAN, m.a.w. of er is wind of er is geen wind. Voor
compromissen is op dit punt geen piaats meer. Voei je 00k de
ambitie opkomen om een echte surfer te zijn of op zijn minst te
proberen te worden laat je dan dit seizoen veel op het water
zien zodat je niet alleen zeif beweerd een goede surfer te zijn
maar met name anderen dat van je vinden.

de deadline: 20 april
Mocht je nog niet weten waar je je inspiratie vandaan moet
halen, ga dan met ons mee naar de borrel bij I-f istos op 17
april. AIs het voor die tijd nog mooi weer wordt kunnen jullie
vast oefenen in het nuttigen van al dan niet aicoholische
versnaperingen tijdens de mooi-weer-borrels, midden op bet
Floraplein (wel zeif drank meenemen) Voor meer info: bel de
NSK’96-hotline, die inmiddels net zo koud is ais het bier (en als
m’n voeten). Daarom moet je ook je elgen bier meenemen,
want wie weet smaakt het ook zo.
Voordat we deze pagina helemaal vol hebben, willen we even
melden dat de redactie een vooraanstaand, windows ‘95bezittend, lid is kwijtgeraakt. We willen Jasper hartelijk
bedanken voor zijn niet in woorden uit te drukken (doen we dus
ook niet) toewijding de afgelopen vier jaar. Kun jij net zo slap
zwetsen, of denk je op een andere manier een bijdrage al dan
niet te kunnen leveren of wel, kom dan eventueel per ongeluk
ons redax-team versterken. Bezit van windows ‘95 is niet
verplicht. Wij zijn in voile afwachting.
Spook, Yoki en de Meeuw

See you,
Radical Penguin
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WETH Activiteiten AGENDA
NOG ALTIJD:
Surfen als bet waait
MAART:
Dinsdag 25-3
Info:

SKI
Skieen/snowboarden, for all.
Plaats nog niet bekend, maar zal
waarschijnlijk anders zijn dan
de vorige week. (18-3)
(Echte sneeuw?)
29-3 tm 6-4 PAAS(pinguin)-SURFEN
Place:
Krekel?

APRIL:
Dinsdag 15-4
Place:
Time:

BORREL
AOR
vanaf 21:30
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all the week FITNESS
Place:
Time:

Sportcentrum
Fitness: bel Henk
2812263, rooster van tijden

verkrijgbaar bij SC
EN NOG STEEDS GEZOCHT:
goede ideeen met betrekking tot ons 3de lustrum in

Maart

MEEDOEN?? VRAGEN?? OPMERKINGEN??
Bel de actico:
Sander Anthonio 040-2117861
0464377909
of mail:
MBWT8582@wft.hse.nl
Met vriendelijke groet van uw aller actico: Anton
Hang los.

MEl:
8-5 tm 11-5 HEMELVAART (Redsull dagen) (00k surfen)
16-5 tm 20-5
PINKSTERSURFEN
Dinsdag 20-5
BORREL
Place:
AOR
Time:
vanaf 21:30

Op onze afdeling professional nonsens publishing is een vacature in de
functie van:

REDACTEUR rn/V

JUNI:
Dinsdag 17-6
Place:
Time:

BORREL
AOR
vanaf 21:30

JUL1/ AUG:
BINNEN I BUITENLAND VAKANTIE
Portugal I Spanje I Schotsman
00K NOG ALTIJD:
‘s maandags ZWEMMEN
Tongelreep
Place:
Time:
van 23 tot 24 uur
Wil je ook een keer gaan? Bel if, anders ga
Info:
je waarschijnlijk remi.

functic-Inhoud
U gaat in ecn klein, slagvaardig team waken aan het tot stand komen van
de tweemaandelijkse uitgave van het verenigingsorgaan sWETHs.
functie-cisen
Van een toekomstig redacteur in/V wordt verwacht dat hij rn/V een
constnictieve bijdrage weet te leveren aan het
totstandkorningsproces in de vorm van slap gelul of
interes
sante journnalistieke
bijdragen.
informatie
Voor meer info kunt u zich wenden redax-pe
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9

MrVerhoeven:

COMMITTEE:
Subject: Slalomplank!!
Beste heer Verhoeven,
The WETH advise committee has found you guilty of owning a
slalomboard, i.e. a FANATIC MAMBO (overaged).
Disciplinary action will have to be taken. In order to prevent
such an action scheme we won’t press charges if you admit
your guilt, as well as promise to take action in the near future
in this respect.
The Advise Committee on Advanced Windsurfing Materials
J. Cats
H. Gaxiola
To the President of the Advise Committee on Advanced
Windsurfing Materials

elke da~ anders

woensdag 3 u11
Theater:
Open Podium
21.30 uur
~ de AC~
films
Oflbeperkt open[H bands
theater
Vanaf 6 juli is
speciale koffie
do AOR gesloten..
swlngen
events

moor WIj zljn vanof
1 2 augustuS
wee open~
1
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If in near future other accusations will be made I will be forced
to take drastic measures. That’s when first you get your own
facts ,ight and next dismiss J. Cats from the committee as he is
the owner of a Fanatic Pure Mamba. (Pure sucks!)
So get a life and piss off,
Sincerely,
Norman the Great.

COMMITTEE:
Dear Mr. Verhoeven,

4efl5J~-~

Het Studente café

To my respite I’ll need to inform you of a false accusation
concerning a possible ownership of a Fanatic Mambo. I am the
proud owner of a Fanatic ULTRA MAMBA a wofid-wide
respected windsurfingboard. This caused as the board has
already proven it’s well far-advanced capabilities and
technology to the majority of the hard-core wave/slalom
surfers. As this technology is so well advanced, that even 1997
models cannot compete in any league with this board I am
keeping the board in my ownership.

jazzcafé
speciale bieren
voetbal
2410S3:

Due to a type-error by a tiepmiep, against whom disciplinary
action in the form of spanking and more has been taken, your
MAMBA was mistaken to be a MAMBO. The MAMBO however
is a favorable dance on which I can advise you in which way to
proceed before following an advanced course. So first arrange
for a SIJRFBABE.
Back to your MAMBA ownership.
This board sucks. It does not only suck in general but more
specifically also sucks water. Apart from that it has an average
weight of more than 8 kilograms which is out of an other time
era.
To give you the opportunity to correct your intolerable behavior
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Wist u dat
we propose to arrange a tailor-made course for you under the
guidance of a well trained surfexperts committee.
This comprehensive offer has been given the support of the
famous GARY, and he also adds to this that you even get more
than not only this. And all that for the price of some flappo’s.
Unbelievable GARY.
The Committee for Disputes in the Open Forum Discussion
J. Cats
H. Gaxiola
Mr Verhoeven
Well, if! may be abrupt, the fact I am stating with the ownership
of such board, within our windsurf community is that you’ll need
to respect the old before you even can appreciate the new.
The Committee of Advanced Technology is therefore a fake,
and I believe the Committee should be rebaptised to the
Committee of Advanced Stupidity.
Furthermore I like to point you on your intolerable behavior in
this correspondence. I do not wish to be trained by a welltrained windsurfing expert especially when he is called GARY.
Which could again be a probable type-error and states GAY.
Whom I detest, only windsurfingbabes are allowed to teach the
inevitable or in an another perspective the facts of life and
windsurfing. See, the need and the desire go parallel.

Pingo Katharina Keil een erg gevoelige vrouw vindt?
Normie drie origesteldheden geeft gehad?
Anton de F nog niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij baat bij
een vriendin heeft?
Brutus Ducklasser naakt door de sneeuw rent om zo aan de
vrouw te komen?
PinguIns loop(se) vogels zijn?
Catso klootzak betekent in ltalie?
PinguIns in de winter vetbollen uit de tuin eten?
Pinguin Manon wil blootleggen?
Pinguins veel onzin uitkramen en hierdoor vaak geciteerd
worden?
Cats een B.H. heeft gekocht, maatje BX.
Henk wel vaker uitgescholden wordt voor een 35+er.
Henk ook uitgescholden wordt voor een Brabo en daarna voor
een Tukker.

The request to transfer J.Cats from the committee of Advanced
Stupidity to the Committee of the Satisfied when Welding has,
I believe, not been taken in consideration. This has been a
great disappointment Not that either membership to a
committee has any effect on the potency of this man. The man
keeps on constructing instead of destructing, which is so
unilke the WETH-attitude.

Stijn de steiger zo erg mishandeld heeft dat ie afgebroken is.

With deep regrets,

Norman zijn vriendinnetje in wil zetten in de zussenpool.

N.E.T.Verhoeven

Paul gacastreerd is.
De ledenlijst eigenlijk niet meer op 1 pagina past...

Brokkema ziJn Pee gehaald heeft.

De zus van Harald als testpersoon dient voor de nieuw te
ontwikkelen producten op het gebied van dameshygiene.
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Off the lip
Hans:
P:
A:

Zit de Pingo tegenwoordig in de coke?
He Anthon, zeik die milkshake-beker effe vol I
Dan moet 1k eerst m’n snikkel uit Arthur z’n rug halen.

Hans: Loopse vogels zijn Iaagvliegers.
N:

Zeg Henk, ben jij toevallig een pratende kut aan het
kweken?

P:

Harrie heeft er een handje van

Casp: 1k kom U portaal schoonbezemen
N:

Maak ji] een vrouw onbeperkt zwanger?

N:

daar doen we aan verlossings techniek

Casp: We hebben op weg naar BOOT vier dooie konijnen,
één dooie vogel en één dooie fazant gezien
5:
Arthur reed zeker voorjullie
P:
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IIVDOQRNSKWINDSURFBORREL te UTRECHT

17-APRIL-97
Even de sleur van het studeren breken. Op
de boot van de U.S. Histos geeft de
surfcommissie van deze vereniging een
feest voor surf end, studerend Nederland.
Een opening van het seizoen voor jullie,
zal het waarschijnlijk niet meer zijn.
Daar wij dit jaar het NSK organiseren,
vinden we dit echter een gezellige
mogelijkheid eikaar reeds te ontmoeten.
Vanaf 21.3Ouur zijn jullie alien welkom.
Het feest in de nacht van donderdag op
vrijdag biedt de mogelijkheid de eerste
trein terug te nemen.
Het NSK-windsurf-weekend zal op vier- en
vijf oktober plaatsvinden. Daarover
krijgen jullie later nadere informatie.
Adres van de U.S. Histos
Vondellaan ic

Normi heeft last van zijn ontsluiting

Boom: die foto voor op de December sWETHs, ben 1k dat?
(haha hihi mocht je willen, redax)
J:

Zijn tafel staat nog steeds bij mij. Volgens mij zit hi) nu
dan ook naast de katten van de grond te eten.

H:

Mhuuu, als je dit nu ongeveer, mmh 60 keer doet dan
begintje been te trillen.
Dat moetje niet aan iedereen vertellen, Henk.

N:

Maart 1997

HvdH: 1k heb Somers gebeld en de draken zijn
laargekomen;

Technische Universiteit
B oekhandel
Den IJolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel. 040 442439
-

sL

£661. ~JeE~Aj
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vinnentasjes a 10,- DM bij de Wethieden een gewild accessoire
bleek. Je maakt deze aanschaf helemaal legitiem als je voor je
saxootje een gif groene X-ESS blade 340 koopt.

Das Boot ‘97
leder jaar doet zich hetzelfde fenomeen bij menig Weth surfer
voor; in de broekzak gaan de zo solide DMjes jeuken. Wie
zekerheid wil hebben of ‘t er wel is gaat vroeg, maar de
ingew~de veteraan neemt risico en rekent zich al rijk.
VOORDEEL!

Maart 1997

‘ALLES RADIKAL REDUZIERT!!’

Tja dus ook dit jaar vertrekt op een vroege zondag morgen een
aantal Wethleden en aanharig (zoals ondergetekende) in
glimmende nieuwe bolides naar Dusseldorf. Reden we yang
jaar nog in grijze smurrie met risico op fatale spin-out, dit jaar
in januari geen sneeuw dus rond koffietijd bij het Messe
Gelande. Wederom bij de overvolle parkeerplaatsen de truuk
toepassen om op de Iinkerbaan 5 inritten rechts te laten liggen
en zo voor de bushalte te kunnen parkeren.
Na enkele minuten voor de ingang te hebben gestaan, en
menig bolle Duitser met de grootste pret uitgelachen te hebben
konden we naar binnen. De Boot veteraan hoeft in de massa
hallen niet lang te zoeken, linea recta naar Halle Zwei, daar ligt
al het ‘96 surf materiaal op je te wachten. Of nu komt voor een
mega licht ultra snel board, een 2.8 wave zeiltje, een degelijke
giek, een extra lange yin voor ‘fruhes angleiten’, een stoere
nylon masthoes, vloekende trapezetouwtjes, trendy sweat
shirt, een hele jonge ‘extra-light’-type mannequin (met
lachkramp), een eendelig full neopreen suit, vinnen tasje of
een strak badpak voor je vniendin. Geloof me 00k op de laatste
dag ligt het allemaal voorje klaar (resp. het loopt nog rond). En
nog veel goedkoper (aldus de vele bordjes) omdat het de
laatste dag is. Fazit: nooit akkoord gaan met de eerste
prijsdaling er zal best nog wat extra marge af te knibbelen zijn.
Hoe voordelig das Boot werkelijk is hangt van je eigen opportu
nisme af, helaas staat de DM en HFL nog niet 1:1, niets kopen
is 00k maar niks. Wellicht dat daarom de multipurpose

De Boot veteraan heeft een scherpe blik, een ijzersterk
geheugen en kan zo na twee uur rondstruinen de balans
opmaken en zijn slag slaan. Veelal volgt dan het tweede deel!
Rond kijken naar alle andere dingen, zaken zoals vrouwelijke
schepsels op de catwalk onder genot van een Duitse
Rheinwein. Met de biertap inclusief gratis prachtige glazen van
Gatzweilers was de drankvoorziening in 1995 beter geregeld,
hoe meer je zoop hoe groter je bier servies. De prijs van de
veelvuldig aanwezige merkkleding was even zwaar gepeperd
als een doorsnee Duitse biefstuk. Dat viel ditjaar echt tegen.
Voor volgend jaar geldt: TO BOOT OR NOT TO BOOT!
Hang Loose, see you op de brouwersdam,
Hans

18
Van Lint door het Lint
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Ret gebeurde vorig jaar.. Een aantal WETHpeople had het plan
opgevat zich eens op sportieve wijze in het sportcentruni te
manifesteren. Gezweten moest er worden, cok ge- en verzopen in de
Tongeirape. Ret was weer Van Lint-sportweek.
Op de eerste dag stond basketbal op het programma. Met een aantal
guestplayers lukte het om ongeslagen uitgeschakeld te worden, maar
dan toch in elk geval ten koste van isisis(wat?). Best moeilijk om die
bal in dat netje te mikken, maar toch simpeler dan eroverheen, zo
merkten we later in de week bij het volleyballen, waar we tenminste
terecht werden uitgeschakeld, na een paar erbarmelijke wedstrijden,
die zelfs niet op een hoger niveau gebracht konden worden door het
inzetten van een echte crack (wat deden we daar ook eigenlijk, geen
water en voor de winden moest ook nog gezorgd worden) Dit alles
werd uiteindelijk afgesloten met de teamsport van dejaren ‘90, het
touwtrekken. Komt volgend jaar allen helpen ! Tegen een paar
zwaargewichten model Erica Terpstra, man dan spieren konden wij,
tengere mannetjes, niet op, zodat we eerder in de AOR waren dan zij.
Nee, dan het weer buiten; ijs- en ijskoud, de vroegere stek van WETR
keiliard bevroren.
Toen we dit eenmaal gezien hadden moest de strijkplank van huize
‘Zat in de bus’ er toch echt aan geloven, en zoals je voorop deze
sWETHs kan zien, ging het ijselijk hard (als de tot ijssurfer
getransformeerde strijkplank achter in de auto lag) Als het nog es echt
waait en er hgt ~js, dan volgt de volgende test, maar tedereen kan flu
zien dat niet de stoere bikkel die verderop wat over Jagenneester
brabbelt de eerste was die dit jan gesurft heeft....
Terug nan Van Lint, alles wat 1k van het waterpolo heb meegekregen
is afkomstig van onze reporter ter plaatse, die het hiernaast staande
verslag heeft samengesteld en daannee tevens de tactiek heeft
blootgegeven. Volgend jan maar eens proberen of er op een andere
manier wat voor onze prijzenkast valt te regelen.
En lever de volgende keer alsjeblieft wat stukjes in voor de sWETHs,
zodat die niet gevuld hoeft te worden met verhalen over
gebeurtenissen die je je (en 1k me) niet eens meer helder voor de geest
kan halen, laat staan dat het nog mogelijk is om details erover op
papier te krijgen.
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Er waait een frisse wind door de TV
Nou de temperaturen weer bijna tegen het algemeen
geaccepteerde minimum aan beginnen te kruipen, begint voor
de meesten van ons het hoogseizoen weer waar het gaat om
stiekum tijdens werk of studieuren naar buiten loeren. Zou het
van het weekend kunnen..., moet ik die wagen van pa vast
annexeren
of zou het weer zoals vanouds doordeweeks
waaien en in het weekend windstil zijn?
Teletekst moet uitkomst bieden, maar zelfs als pagina 704 de
hele week ZW6 of W7 belooft, liggen de zeta’s nog te vaak
droog in de bak, terwiji het surIkonvooi alweer richting
Eindhoven dendert en de surfboys wel aan het bier moeten
gaan om de stemming er nog een beetje in te houden. Cm
deze nachtmerrie van elke McDrive-filiaalmanager in het
vervolg te voorkomen is het misschien een goed idee om in
de overwegingen met betrekking tot westwaardse reizen ook
pagina 707, meteo schiphol te betrekken, zodat een geplande
expeditie bij totale windstilte eventueel nog afgelast kan
worden.
In tegenstelling tot pagina 702 die de wind op korte termijn
globaal vermeldt en pagina 704, bijgenaamd kansspelen voor
meteorologen, geeft pagina 707 namelijk een behoorlijk
betrouwbare weergave van de windrichting en -kracht op alle
plekken waar het interessant is om te vliegen, and that’s what
we want Je moet alleen even wennen aan dat rare taaltje
dat die vliegers plegen te spreken, maar aangezien half
WETH het tegenwoordig alleen nog maar over vliegen schijnt
te hebben moet dat geen al te groot probleem vormen.
Naast de verwachting van het weer in de komende periode is
natuurlijk vooral het actuele weerrapport interessant. De
plaatsen waar je volgens de schipholici goed kunt vliegen zijn
in die tabel enigszins cryptisch omschreven, zo staat ‘EHKD’
voor Den Fielder en 1EHFS’ voor Vlissingen, de rest weet ik
ook zo niet uit m’n hoofd, maar die lui van Schiphol surfen
liever bij Vlissingen dan op HP-beach denk ik, want Vlissingen
Iigt het dichtst bij onze stek (Ikzelf stel daarom voor om EHHP
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aan de lijst toe te voegen) Achter;igj HBfl1’ ~Kñ:V mis km/h
deze plaatscode staat een 50
cijferig getal, waarvan de eerste
0
0
drie de richting waaruitde;wind
,l
2.
1
4
komtweergeverjjn grad~n met 2~
2’~”
6~
‘3
11
de kiok mee vanaf boven ‘en de
laatste twee de windkracht in
3
10
5
18
knopen. Aangezien wij meestal in
4
14
7
25
Beaufort surfen heb ik het hierbij
afgebeelde conversietabelletje
~ 18
9
achterop mijn afstandbediening.
6
fl
,12.~
43
geplakt (svp niet in die sWETI-Is
7~
31
16
~
gaan knippen, maaak maar een
kopietje!), waarop verder 00k nog
8
~
19
68
meter per seconde en kilometer
~
43
22
79
per uur staan om compatible te
zijn met Belgie. Na die 5-cijferige
10
51
26
94
code staat soms een tg’ met nog
11
58
30
108
een getal, dit betekent
12
~
35
126
windstoten tot dit aantal knopen.
Dus EHFS 21030g42, zoals
13
76
39
140
vandaag, betekent dat ik als het
14
84
~
geen cârnaval’geweest was en
als ik een auto had ~ehad aan
15
95
49
176
zee gezeten had; want het is
namelijk een wind uit ongeveer
zuidzuidwestelijke richting (210 graden met de klok mee van
bovenaf) met een kracht van 40 knopen, ongeveer 7 BFT met
viagen tegen de negen. Daarachter staat nog hoe koud het is, dit in
graden celcius en niet in centimeter.
Verder vind je op pagina 707 wat verwachtingen, de windsterkten
op 500, 1000 en 1500 voet voordeechte radical-vogels en 00k of
het koud is daarboven.
Nou eIleen nog hopen dat de weermeters in Vlissingen
betrouwbaarder zijn dan de voorspellingen van het KNMI....
~
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Nieuwe Nieuwc Rubriek
1k zal me even voorstellen. 1k ben Dart Ohysels. 22 jaar, HEAO 2e
jan en net lid van de vereniging en state popelen voor mijn eerste
keer
Mi] n eerste keer
Nog even wachten en het is zover. Eke dag kijk 1k er steeds meer naar
uit. 1k merk het wanneer 1k mijn kop koffle pak uit de automaat op
school. Nec, dit is niet gewoon. LIke dag neemt de trilling wat meer
toe. Wat zo nu en dan resulteert in morsen. Zorgwldig ruim 1k het op
en doe alsof mij dit niet opvalt. Vooral in het weekend wordt mij het
meest aan deze enorme behoefte herinnert. De weekenden zijn nu nog
man vrij gewoon. Totdat het grote moment is aangebroken. Want dan
begint pas het echte leven zeggen ze. 1k heb er wel over gehoord maar
nog niet volledig gedaan. Hoe zal het zijn? Hoe zal 1k me voelen? Is
het genieten7 Is bet de ultieme orgasme? De adrenaline, weet 1k nu
wat ze bedoelen? Ben 1k dan ook een echte vent? 1k heb me wel
voorgenomen om het veilig te doen want veiigheid gaat boven alles.
1k meeter niet aan denken dat 1k jets op1oop. Tegenwoordig kunje
meteen al bij de eerste keer iets oplopen. Net ongeduld neemt toe. De
vergeetachtigheid wordt steeds reusachtiger. De paracetamol is net
aangevuld. Mijn fàntasie slaat steeds meer op hol. 1k ben zo’n persoon
die als ie het beleeft niet meer in bedwang te houden is. De stoppen
zijn dan doorgeslagen, denken aan maar één ding: Het moment
surfprème. Gelukkig kan 1k dit al op papier krijgen. 1k voel al iets
rustiger, relaxter. Deze week hoef 1k geen paracetamol te slikken. 1k
kan me nu tenminste al iets ontspannen, man hoelang nog
B.Ghysels.stud~ft.hse.nl
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In ons managementsteam is een vacature in de functie van:

PENNINGMEESTER rn/V
functie-Inhoud
U gaat in een team
vereniging

met uitsluitend surf-addicts de financien van de

a s.w.v. WETH beheren.

functie-elsen

Van de kandidaten worth verwacht dat ze tot tien kunnen tellen en de
middelen aanwenden ten behoeve van het surfgenot van elk lid, niet
alleen van zichzelf.
Info zm at Ic

Voor meer meer informatie kunt U zich wenden tot de
Pingu-line, tel 040-2812263.

KOPIEREN

9 CENT PER A4

FULl. COLOR YANAF 2 GULDEN

n flflflc~I~I n
nc
rnw~n r
bledi can studenten van
de TUE en ruin,. service
op hel gebied vail kopliren.
lichtdruidcen en atwerlcing

(Is dit bet eerste volledig digitale lid van WETH 7, red.)
Voor meal lntonnatle;
floproshop
Hal hootdgobouw
Tat. 3376
Technache U&vecsiieit

tij3

Ein&,oven
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Seizoen geopend!
Jawel, jullie horen het goed : het surfseizoen is weer geopend. De eerste
vorstvrije periode in Nederland ging zoals elk jaar gepaard met de eerste
vooijaarsstorm. Dit konden de echte bikkels binnen WETH natuurlijk
niet ongemerkt voorbij laten gaan en ze zijn stilletjes weggeslopen uit
het carnavals gedruis om de eerste rakjes van het jaar te varen. Om te
bewijzen dat er inderdaad gesurfd zon gaan worden is nog even te hard
gereden op de Kennedy
ban voor een foto. Dit is
nog een keer herhaald bij
Breda om te laten zien dat
we het niet halverwege
koud hadden gekregen.
De eerste dag waren we
met zijn vieren : Henk
(vanzelfsprekend),
Casper, Jaap en Jeroen
Cats. Het begon rustig met
eenwindjevan5Bfr.Jaap
had eerst nog wat
smoesjes
over
verjaardagen en vergeten
mastvoeten maar hij moest er snel aan geioven nadat Pingumn hem zijn
reserve spullen had gegeven. Onze grootste iappen hebben we daarna
opgetuigd (5-6m2 want groter mogen we van de voorzitter niet varen) en
de eerste rakjes waren spoedig een feit. Al gauw begon de kou zich te
laten merken. Jaap kon alleen nog maar de woorden ‘Icut koud’
uitbrengen en mijn (haarloze) schedelpan begon tekenen van frostbite te
vertonen. Ook Henk kreeg last van de kou en begon ondanks een
vliegverbod spontaan weer te springen.
De dag daarop waren alleen Henk en 1k nog over. Jaap had vennoedelijk
zijn koude kut gevonden en Cats zat weer aan zijn ducks te werken. De
wind was nu 7 Bfr en de goiven deden weer van zich spreken. De regen
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zwiepend in het gezicht en schuim om de oren, het seizoen was
definitief geopend. Half bevroren moest Ak toch toegeven aan de kou
maar de Pinguin heb ik met een lasso van het water moeten halen.
Inmjddels woei er een voile windjcracht 8 en we hebben de auto in de
luwte van de duinen moeten opladen. Karel Ecstasy nam nog even de
benen man kon een stukje verder in de duinen weer gevangen worden.
De volgende dag zag ik het niet meer sullen en ben op de kant gebleven.
Na een seminar van onze surf leraar Gary (Henk) over hoe je een
Combat optuigt schoot zelfs de wind in een deuk en kwam ook niet
meer terug. Inmiddels kwamen al ivat vogel spotters aangereden toen
het gerucht zich .de ronde deed dat er een Pinguin op het water was
gesignaleerd.
Na de gebruikelijke vette hap zijn we weer op huis aangegaan.
Inmiddels is al menig wet lid op zee gesignaleerd
El Duende
I

T1

Cats heeft zijn Pe !
ou kan ie weer naar zee.
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treNd
Stephan

-________________________________________________________

040-2117861
040-2810538
040-2551653
040-2460662
0413-365712
0116-413280
040-2124596
040-2452820
040-2460009
0475-452852
040-2445906
040-2812263
040-2115039
073-6214753
040-2436494
040-2455892
040-2118843
040-2126798
040-2264695
040-2631013
040-2437392
040-2123941
040-2111256
040-2834438
040-2439779
040-2422670
040-2123941
0413-478929
043-4591867
040-2570605
053-4332314
040-2116682
040-2570778
040-2062101
040-2433264
030-2613134
040-2017750
040-2452138
040-2415407

Maarten
Arthur
Marc

van den Boom
van do Brook

Lorentzstraat 4b
Doomboomstraat 22

0492-534916
013-5051521

Maurice
Edward
SiMa
Robed
Arjan
Rob
Rod
Coen
Jem
Maarten
Dir)~an
Marc
Auke
Win
Cecile
Frans
Frans
Rob
Bas
Marc
Bait

Claessens
Dams
do Gast-de Kloe
van Deursen
do Gast
do Groat
Hoff
Konings
Lennens
Luylcc
Luyla
Nederkoom
Osinga
van Rootselaar
Schermer
Schermer
Schoren
Schulkens
Tinner
Vos
Wijnands

Bolhei 30
5508 CD Veldhoven
Gastaklcer 388
4817 XJ Breda
Bromeliastraat 6
1338 ZZ Almere
Aait van de Leeuwln 984
2624 Il Delfi
Brorneliastraat 6
1338 ZZ Almere
Grossnanostrasse 38 8049 Zurich (Suisse)
Vaarweg 41
3233 Si Oostvoome
Allersma l4~
5655 CD Eindhoven
Sluisstraat 20
1075 TE Amsterdam
Hertstraat 74
6531 KS Nijmogen
Westersingel 51
3014 GV Rotterdam
Gen Knooplaan 7
5623 MT Eindhoven
I HolIje 8
5966 CA Helden
Pieter Breughellaan 38 3723 PB Bilthoven
Lage Ham 119
5102 AS Dongen
Obreohtstraat 273
2517 TX Den Haag
Reigerskamp 441
3607 JA Maarsen
Koninginnestraat 62
4818 HD Breda
Lage Ham 119
5102 ABDongen
Jan Steenlaan 15
5591 AH Heeze
Choorstraat 19
2681 AP Monster
‘r*4 n,w..,,,ono,c c
c’ll alt ~ D,—k

r’~.I..
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van den Berg

Oude Doelenkade 55 1621 BH Room
Laden
Anihonlo
Stuivorstraat 29
5611 TA Eindhoven
Baldcer
Nehedaan 7
5631 NH Eindhoven
Baptist
Lod Napoleonlaan 34 5616 BB Eindhoven
van Bentum
Woenselsestraat 365 5623 EDEindhOven
vanBeurden
Helvetd6
S464VTVeghel
Bijen
Zeilrnarkt ISA
4381 BS VIlssingen
Boekema
Hyppocrateslaan 17
5644 DV Eindho%en
Bordes
Frankrijkstraat 80
5622 AR 8ndhovon
op den Brouw
Kempensebaan 105
5613 JC Eindhoven
Cats
Beaxemerweg2sa
SOSGAPGrathern
van der Eijk
S. van Noyostraat 3
5622 KG Eindhoven
Gaxiola
Johannesburgstraat 11 5642 EK Eindhoven
van Geel
Kettingstraat28
5611 RDEindhoven
Ghijsels
Van Musschenbroekstr20 5223 BP Den Bosch
van Gus
Veldm, Montgomeryln 861 5623 AZ Eindhoven
de Gouw
Kerkstraat 7B
5611 GH Eindhoven
van Haag
Stui.erstraat Sic
5611 TB Eindhoven
Hijink
Waterroosstraat 41
5644 El’ Eindhoven
van Hooff
Gemini 44
5591 SB Heeze
van do, Hoom
Pijlkruidhof 5
5672 BK Nuerren
Jaarsveld
Woenselsestraat 327 5623 ED Eindhovon
van der Kragt
Korenbloonstraat 61
5643 HL Eindhoven
Kuunders
Leendervseg 311
5643 AK Eindhoven
Loonrrians
Mohense Erven 256
5672 HS Nuenen
v. d. Meerakker
Hemelrijken 127
5612 LC Eindhoven
Meijers
Kampakker 49
5625 VU Eindhoven
Molenaar
Korenbloemstraat 61
5643 HL Eindhoven
Peels
Heistraat 3
5491 BA St-Oedenrode
van Roe
Walem 9
6342 PA Walem
de Snot
Bredalaan 157
5652 JD Eindhoven
van dci Steen
Geulstraat 8
7532 11 Ensohede
Sweere
Leenderweg 177
5643 AG Eindhoven
van der Veen
Willemstraat 82 B
5616 GE Eindhoven
Verhoeven
Pomperschans 74
5595 AW Leende
Vreugdenhil
Pisanostraat
3885623 CL Elndhcven
Vreugdenhil
Ebrodreet
303561 iN Utrecht
Wiersrna
Lange Akkers 33
5563 BV Westerhoven
van Wujk
Outshoomstraat 63
5622 GX Eindhoven
do Wild
Sienalaan 8
5632W Eindhoven
LId van verdlenste
Lu~t
Hedstraat 74
6531 KS Nijrnegen

Sander
Don
Patrick
MartUn
Marlijn
Roger
Jeroen
Sven
Jaap
Jeroen
Stefan
Henk
Flods
Bait
Marcel
Vincent
Chns
Jasper
Etienne
Harald
Michiel
Paul
Stan
Casper
Joris
Mamix
Sander
Mark
Marcel
Carlo
Maaiten
Stijn
Jeroen
Norman
Ronald
Anneloes
Erwin
Martin
Marco

Maart 1997

Donateurs
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5707 EW Helmond
5061 GP Hilvarenbeok

B

B

B L.A....

E.&W.V. WETI-I
Bestuur
1-lenk Gaxiola
Carlo de Smet
Sander Anthonio
Harald van der Hoorn
Adres

O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW Eiridhoven
http //www.stud.tue.nI/—weth

024-3556323

040-2413341
076-5870973
036-5372431
015-2668100
036-5372431
13420619
0181-485182
040-2520671
020-6721496
024-3556323
010-4364900
040-2455766
077-3072695
030-2283885
0162-321127
070-3656522
0346-552773
076-5218301
0162-321127
040-2261837
0174-213403

nrtRso77n~

Onze trouwdeg Wits
onvtrgetd~jk “ann! dett sclgtli3rende
pbS op aardc’ wHie we
I~<~Ca~ IITCrVOO

haildijlc ctankcn.

Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Activiteitencommissaris
Materiaalcommissans
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C-ott— en
dsnrfen
liVaJce—, eIcinL— en
bodyboarcien
Ifliege
port
Snovvboarden
floclcey
Fa~h ion

SPORT CENT
Leenderweg 202a

Erndhoven

ZUID
tel. 040-2113936

