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Verenigingsorgaan van de
Eindhovense Studenten Windsurl Vereniging WETH

INHOUD

>
>

Hoi,

Nog lekker gesurfd za? 1k heb er echt split van dat 1k niet gebleven
ben.
> Die dame was niet meer erg geinteresseerd. Vrouwen ?
ksnappurginzakvan. Kom
> 1k op dat feestje, viiegt ze me om de nek om vervolgens de hele
avond nog
geen 5 minuten tijd meer voor me te hebben. 1k heb toen maar
gezegd dat 1k
> erg moe was (wasikook), en ben om een uur of een naar huis
gegaan. Heel erg
> er van balen (van die babe) doe 1k nou ook weer niet want ze mag
dan erg
> mooi zijn, ze is wel vrij blond van binnen. Dat 1k niet in Ouddorp ben
> gebleven is daarentegen onoverkomelijk, 1k moet toch eens wat
tegen hormonen
> zien te vinden. Dit was in leder geval mijn laatste one-nighter (hoop
1k).
>

h.l., Maarten.
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WOORD VAN DE REDAKTIE
Dag lieve mensen. Jullie zulien wei versteid staan van de frequentie
waarmee ons verenigingsblaadje op de deurmat vail. Zo zie je ‘em
drie maanden niel, zo twee keer in zeven weken. Dat deze sWETHs
loch aardig dik is iaat wei weer zien dat weth Ieeft. De zomer zit er
weer aan to komen, maar eersl moelen we nog even funk gaan
profiteren van de voorjaarsslormen. We zijn dan tenminsle getraind
voor de zomer in Porlugai? Op de borrei van Histos (waar waren
juHie) heb 1k ml] namelijk ialen verteuien dat ook Piankenkoorts en
Hardboard naar dil ieuke iandje gaan. Onze indruk op de borrei in
Utrecht was dat onze vrienden ult Leiden eindeiijk eens verstericing uit
Deift hebben gekregen en daardoor errug hardkoor (combinatie van
Hardboard en Pankenkooris?) gaan worden. Resl ons om Aeoius
(Nijmegen) en Spin-oul (Tiiburg) over te haien. Misschien dat we dan
mel zn alien een apartemenlje en een vliegtuig kunnen kopen!
Over de borrei van Hislos vait lrouwens meer te iezen in deze
sWETI-Is, evenals over hel skien, het iaserquesten, hel ieefgedrag
van een tukker (Doe effe normaal!) en dal van een pinguin. Qok van
de laalste roddels zuilen juiiie niel versloken buijven. En om dat zo te
houden moelen wij ook zoveei mogehjk van die vage uilspraken enzo
aangeieverd krijgen. Voor de voigende sWETHs moet dat voor:

DE DEADLINE vanS JUNI
(mel de N van Nico)
Voor de komende lijd wensen wij eenieder veuheul wind, zodat er in
de volgende sWETHs weer ‘s verhalen staan over uitgehaaide en ai
dan niel waargenomen radicale moves op het waler.

VAN DE VOORZITTER
Daar is die weer.
Weinu.
Wij zijn weer behooruijk akllef geweesl mel aueriei zaken de
afgeiopen maanden. Er is in hel voorjaar ai behoorlijk gesurft. Zoais
gedacht met Carnaval weer de eersle WETH’ers op bet waler.
Vervoigens nog sporadisch een dagje en vervoigens mel pasen een
opgesphlst weekend van Goede Vrijdag en Mindere Zaterdag en om
het af le maken vanaf donderdag en het weekend nog even.
Daarnaasl zijn er nog wat enlhousiasle mensen rneegeweest naar de
Pre NSK borrel van Histos op de “oude buis” le Ulrecht. Zeer nultig
om weer eens wat le kwebbelen mel surfers uit de andere
zuslerverenigingen.
Grole aanwezigen WETH, Plankenkoorts alpha en bela en naluuruijk
Histos zeuf. De anderen (lees: Hardboard, AEOLUS, Spin-Out,
Surfdeel van Lagakari) schi]nen bet loch wel waIte gezeluig le vinden
zo’n borrei en blonken dus ult in afwezigheid.
00k is de eerste Auditorium Sportmarkt aiweer gepasseerd. Dil voor
het lubben van surfers bedoelde gebeuren mondt hi] WETH immer
weer uit in een vooral voor de aanwezige WETH-ieden gezeluig dagje.
Op het moment dat deze sWETHs voor je Iigt is de voigende reeks
aan evenementen aiweer gepasseerd, zoals de MEGA-Beach dag le
Katwijk (door Piankenkoorts) (gemisl?? Domme sukkel), en heefl
men zich al vol op middeis bet lesten van nieuw surfmateriaai kunnen
uilleven. Niet getreurd er zijn ook nu nog surfweekenden. Dus
gewoon meegaan. Druk hebben we het aliemaal. Dus heren en dame
see you op bet water.
En vergeel niet: oefening baarl kunst and more.
Henk

totoptwater stelletje vruchtenpunt,ies
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HISTOSRISCH BORRELTJE
Wanneer vergeet je al je goede voornemens en plan je bet one
feestje na het andere? Juist, in de AOR. Afgesproken dus. 21:30
aanwezig in huize SANPAUL, onthaald door Meeuw( spanwijdte
2.50m) loop ik Henk tegen het lift. Ha Henk, waar is die wulpse poes
van jo’ Ze past er niet meer bij” zegt henk met een van enige
droevenis doordrongen stem. Arme henk, is zn vriendin flu al zo uit
de kolen geschoten dat ze zelfs niet meer in eon TOYOTA
COROLLA-hatchback gepropt kan worden. Moeten we niet met in
allen (als broederlijke Wethleden) waken voor het wolzijn van 1-lenk.
Stel je voor dat zo’n dragondor met haar krachtigo schede zich over
Henk’s tere ziel zal ontfermon. Maargoed voorlopig is zo mank, want
ze mist een voet(band). Met een B4 in de rug rollen we (...+Normen
en Sander) richting paradijs, 70% procent van het studie yolk
(Utrecht) loopt daar met lETS rond. To meer vanwege dit heuglijke
felt worden wij gekidnapt door onze hormonen. Voor verdore daden
stellen wij onszelf dan ook niet verantwoordelijk. Even nog wat over
do entourage alvorens 1k me moet verdiepen in water waarvan het
meeste vorloren is gegaan (2,1 promiel). De bar is gebouwd in een
ultra licht moderne monohull, not! Maar wel in eon ultra coole
vrachtschuit. Perfekt gewoon, de dieselgeur en bet met bier
veredelde scheepshout hebben de erotische kracht cup A te
idealiseren tot C-rond. Nu weer verder. De stemming zat er in he, had
1k toch gezegd ??? Nou dan verwacht je een zeer eenvoudige
bestelling, of niot dan. Maar nee? 7UP, spa, jus, bitter lemmon cola en
gelukkig ook flog een paar biertjes. In de loop van do avond werd
echter de bestelling eenvoudiger en eenvoudiger. Zo duurde hot 00k
een tijdje eerdat do gespreksstof zich tot een normnaal niveau liet
verhogen. Surfpraat voerde absoluut do bovontoon. Niets vreemds
op een surfborrel, alleen dat je bijna gelynched wordt als je hot over
andersoortige tijdsbestedingen hebt, tjaa. Integrerend van geest als ik
ben ging ik mee praten. Do killer loop met m’n Mambo en 4.0 maakte
grote indruk, evenals de airgibe afgesloten met een butdip. Het
niveau ging stijgen. Met Paul aan kop, verloren we definitief de
contole, op onze chauffeur Sander na gelukkig. 1k vorgis me, er was
nog iemand. Ja natuurlijk, Henk. Hij zat teveel met zijn gedachte bij
zijn manke liefje en kon niet tot wilde escapades verleid worden. Wij
wel, alleen niemand wilde ons verleiden. Ach, next time, best time.
Gewoon escape dus. Terug naar ‘t zuiden en wel zo snel mogelijk.
Niet alleen omdat het noodzaak is de limioten van elke auto waar je
“

“

in rijdt uit te testen, ook omdat Paul on Henk in eon gevaren zone
zaten, word de 180 meerdero malen geklokt. Terugkijkend op dit stuk
geloof ik dat er aan alle Sweths voorwaarden is voldaan. Verder rest
mij nog to melden: Dit doen we nog eon keer en dan met een hole
Weth- caravaan.
De postbode
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PINGO’S PAASRELAAS
Welnu. Het afscheidsborrel gebeuren van Willem van de Sommen
flog volop in bet bloed Norman duidelijk gemaakt dat het toch echt
beter was om niet donderdag nacht om 12:00 uur alsnog te
vertrekken daar het op donderdagavond in de Krekel toch debielen
avond is. Volgens Normi zouden we zoals gebruikelijk toch.niet
opvallen. Maar gelukkig heb ik hem toch flog op andere gedachten
kunnen brengen.
Vrijdagochtend werd het dus.
Brutus Ducklasser ingeschakeld. Ja, acht uur. Eh. Halluf negen. Baa
Gijsbeer was netjes op tijd. Normi zou wel even mij oppikken. Dat
leverde dus al vertraging op. Het spook was er ook. Ongeduldig
stonden zij alien al voor zich uit te staren. Geen poot verroerend. En
toch zou het wel handig zijn indien zij de trailer alvast opgeladen
hadden. Ook Harrie was natuurlijk van de partij. Hij had het Goede
Vrijdag probleem, zijnde je spullen moeten die ochtend nog
binnenkomen (bij Somers) en je vriendjes vertrekken reeds ‘s
ochtends. Later op de middag zou Rubberen Harrie aisnog arriveren,
gedropt door z’n pa. Maar echt geinspireerd om nog wat rakjes te
gaan peren was hij niet meer. Vandaar dat hij de eerste de beste
Norman hem maar in Zierikzee liet droppen in afwachting van betere
tijden wat zowel de wind als bet feesten betrof.
Met Steen was ook nog lets aan de hand. En Boom die zou vast wel
moeten werken. Niet dus!
Maar eerst vertrokken wijzeli natuuriijk. Tevergeefs die Floris nog van
zUn bed proberen te lichten. GSM’metje in de aanslag. Cola maar ult
zijn nest beilen dan maar. Die VanGeel heeft die telefoon. Doe maar
tien nummertjes. Huhh, zijn jullie nog niet weg dan??? Nee Cola, je
kent ons toch. OK.
Schijnt die VanGeel in een huis van bewaring te wonen ofzo,
gescheiden in twee delen minimaal. Nee, en bij Floris konden ze niet
komen. Wat een intellect die miepen.
Tweede poging dan maar. Wij, de ducklasser in eend oude steil met
weinig PK’s en Normi, Gijsbeer en ik, skeuren weg nadat we Spook
op pad hadden gestuurd om VanGeel eens op te schrikken. Inladen
die vogel. Dus geen feestjes meer geven in je eigenhuis de nacht
voordat je alles in het werk hebt gesteld om je spullen in Eindhoven
te krijgen, of toch gewoon wel feesten en je huisgenoten beter
airichten.
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Na wat haakse bochten en de eerste fotograaf gepasseerd te zijn het
eerste drinkwaterreservoir bezocht. Brutus had ons door. Trapte op
zijn remmetje en kwam in zn achteruit ook eens kijken wat Normpi’s
Pappa’s Beest nou eigeniijk drinkt. Weinu. Zo’n kans moet je Paus
Pingo niet gunnen. Dat is bekend. Hij jumpte in zijn favoriete
Pausmobiel en dirigeerde dit riGhting zn kantoor. Ja, ‘n rijbewijs moet
ik toch mee. Stel nou dat ik bij Kroon tegenover een auto moet huren
and more. Dat zat er wel dik in. 1k en hooguit Gijsbeer hadden bij
voorbaat de commitment toegezegd te blijven totdat de wind zou
gaan liggen. Terwiji Brutus nog wat mijmmelde over duur, pa jarig en
weet ik veel wat.
Ja. Wij zouden die Norman met windsuritrailer onderweg wel weer
zien. Niet dus. Die vogel had zijn speedometer weer eens in de off
mode staan en wist dus bij God weer niet hoe hard hij reed.
Viii minuten, en na wat beter bochten werk, na hen arriveerden wij
dus op de Brouwersdam.
Het was al vol. Oh ja. 1k had Boom ult zn bed gebeld. Pa Eik
gesproken en medegedeeld om tegen Boom te zeggen dat WETH
aan zee stond. Einde bericht. Ja. Die vogel wordt wakker en wat
denkje is natuurlijk weer voor ons aan zee. Ja en dit en dat. Kwaak
kwaak.
Oh ja Casper het Spookje was 00k al gearriveerd. Het zag ergoed ult.
Een Iekker briesje. NW. Dikke zes en soms wat zeven. 4.2tje dus. Het
zonnetje scheen. Het was goedhhhh.
Na enige tijd zag ik een vage flguur en ja het was Steen. Hij had weer
volop avonturen van de verkeerde soort beleefd. Verhalend vertelde
hij poetisch over de hem nou door de heer geschonken ervaring met
een vrouw. Weinu wij begonnen alweer te twijfelen. Anyway we waren
hier voor het surien, dus Steen bek houden en vanavond gewoon
stevig Krekelen. Nou dat surfen datwilde bij hem nog niet zo. Maar
ja, wat wil je als je eind maart pas voor het eerst op het water staat.
Hij bromde wat over wavespuilen e.d.. Meelijwekkend keek ik hem
eens aan. Ja wat viel er nog aan te doen of van te zeggen.
PRIORITEITEN STELLEN KEREL.
Het was een goed dagje geweest. En voldaan keerden wij Kroon
waarcfs. Boom natuurlijk weer als eerste en belandde vol in de Kroon
Kroondochter conversatie over de gevaren van het leven en dat was
weer het begin van de betere verhalen over wat WETH nou wel is en
wat niet. Gevaarlijk? Nee, hooguit onberekenbaar en meer.
Iniedergeval genoeg reden voor de noodtoestand en een algeheel
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uitgaansverbod na halfeif. Harrie was dus bi] Kroon gearriveerd en al
weer vertrokken tezamen met Gordon en Steen had na zijn innige
wederzien met Kees ook maar snel weer de reis naar het fictieve
Twentsche vrouwenfront hervat. En dat terwiji WI] in bet Ouddorpse
bij Kees loch op zn minst al een beest voor hem besteld hadden.
Maar ja. H~ was niet voor rede vatbaar. Hoe minder zielen hoe meer
Kiekel vreugd dus.
Wat was er over. Brutus Ducklasser, Gijsbeer, Boom en ik dus. Ja.
Honger. Saus-bij-dus. De bodem was er. Gijsbeer wilde vanalles
weten en vond het al helemaal goed. Het Krekelen moest nog
beginnen. Eerst even wat geraced, ges(n)huffelboard en toen maar
gaan krekelen. Dat ging ons natuurli]k goed af. Boom ervaarde weer
een mega dip tegen het einde van de avond. Hij had de hele avond
al een wollig schaapbeest in bet vizier en toen op de zoveelste dag
het licht geschapen werd bleek het schaap geviogen en aan de bar
zichzelf aan een lokale dombo verkocht te hebben.
Einde verbaal dus. Voldaan keerden wi] terug, wachtend op de wind

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

REDACTEUR mN
functie-inlioud
U gaat in een klein, slagvaardig team werken aan het tot stand kornen van
de tweernaandeli]kse uitgave van het verenigingsorgaan sWETHs.
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Van een toekomstig redacteur m/V wordt verwacht dat hij rn/V een
constructieve bijdrage weet te leveren aan her totstandkorningsproces in
de vorm van slap gelul of interessante]ournnalistieke
bijdragen.
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van morgen. Daar was hi]. Zaterdag. Smikkelen. Vierplanken op de
Golf en de rest in de Eend. Vergenoegd keek Brutus om zich been.
Het was een braaI beest die eend van hem. Hm. Het is nog niet veel.
De zon was perfect. Geouwehoerd tot we een ons wogen. Wat
gevaren en ]a toen. Brutus had de overkant in de smiezen gekregen
en schi]nbaar ging hO op zoek ofzo naar het meis~e met een arm. Hij
belandde natuurlijk via zi]n Duitse gi]p in het water. En ]a toen was hij
verkocht. Na wat om hem heen gecirkeld te hebben en toch weer iets
richting elders vertrokken te zi]n, ging bet weer idem. Hem
geinstrueerd eens even siesta te gaan houden op het strand. Dat was
dus shit. Tegen de ti]d dat 1k er zelluf arriveerde was ik zo gefrustreerd
dat
ik wist wat er mis moest zi]n. Catso was inmiddels overal en
nergens. Die zou wel ergens rondhangen. En ja, totaal ontspannen
neerhaler. Fuck. 1k wist het wel. Boel gefixed en weer terug naar
Henky-Panky Beach. Op souplesse natuurlijk. De wind hield niet over,
maar het ging. 1k had ‘n 5.Ot]e opstaan.
Ja. Eten. Zaterdag. Dus John was er ook. Even wat gesmikkeld. En
]a boor uren later kwam hij aanzetten. Brutus. Nee, ondergeen beding
wilde hi] Bait achterna en teruglopen. Hij zag de Pinguin al voor zich.
Dan liever uren ploeteren en alles in het werk stellen om terug te
komen. Maar hi] had het weer “geschafr. Bait was al bekaf. Hi] had
gevochten tot hij een ons woog. Had het wat koud gekregen. Wi]
konden hem slechts meegeven: oefening baart kunst. Ducklasser zat
er ook voor even aardig doorheen en keek wat verwaterd om zich
been. Boom zat al lang en breed op de kant en had bet geheel aan
zich voorbi] laten gaan. Hi] vond bet wel best. Een beet]e easy
cruisen.
Bi] Kroon lag de uitnodiging voor de voetbalwedstri]d and more al
klaar. Jullie moeten wel een beetje opschieten. Ja, Kees. Het komt
allemaal goed. Overleg gepleegd. Si] Kees even de wind op teletekst
gecontroleerd. Het was shit. Donderdag zou de wind pas terugkomen.
Dus de trailer instrucies gegeven over hoe om te gaan met Kroon &
Co. en toen maar riGhting huis gegaan. Catso zou Gi]sbeer wel even
in “I Bos]e” afdroppen en ik staple in Boom’s skeurijzer. Ja. En toen
begonnen de plannen pas echt. Eerst Kroon vol stelligheid gemeld:
Tot donderdag dan komt de wind weer.
Ja. Die eend volgde het al viii snel niet meer en zeker niet toen er een
ook nog temporary colorblind werd. Ehhhh. Ja. Het is nu
Don
vertrekt zo rond kwart voor negen. Dan moeten we loch opsehieten.
Dag Don. Ja. Nee. Net lerug. Ja, en we gaan nu stappen en jij ook.
Don was al brak. En hij zei nog wat over de heilige dag van morgen
...

41

•I

12

I

sWETHs

Mei1997

13

LASERQUEST:
SHOOT THE PINGUIN AND THE FRET

en meer en tuurde naar wat paasbrood. OK. Je moet bet zeif maar
weten. Krekelen was goed geweest. En Don trok bet allemaal niet
meer.
Ja. Toen konden we even wat dagen Pasen met de familie gaan
vieren. En dat scheelde weer. Het was prachtig zonnig weer. Dagje
gewerkt. En toen.
Na toch flog in contact te zijn gekomen met Normi en wat afgesproken
te hebben zijn we op dinsdag maar, via afwezige eendenfokker te
Grathem, richting het Vrijthof geskeurd OP onze BIKES. Nou dat kan
ik jullie alien wel aanbevelen. Het betrof inmiddels woensdag en
donderdag stond al voor de deur.
Het volgende avontuur.

Tring Tring Tring
> wereici natuur fonds, goede middag.
Goede middag, met spook. 1k had een vraagje.

.

*

>

Mag er op een pinguin gejaagd worden?
Kan die pinguïn vliegen?
Nee.
> O.k., dan is hij niet beschermd en mag je er op jagen.
Bedankt. En een fret, mag je daarop schieten?
*

>
*

*

See you.
El Pinguino

> Kan hi] zwemmen?
*Nee
> Ja hoor, schiet maar raak.
Nogmaais bectankt.
> Geen dank.
later.
Klik
Helaas schoot de pinguIn terug maar de fret heeft het niet overleefd.
Net was een gezeilig avondje laserquesten. Na een uurtje wachten
was het doolhof exclusief voor ons zessen en kon er gejaagd worden.
In het donker is bet wel moeilijk open. Botsingen met de muur of
iemands pistool bleven dan ook niet uit. Sommigen vonden bet nodig
om de vloer te vegen maar dat kon de score niet meer opkrikken. Uit
gebrek aan animo van dat steiletje lamme suffers had Anton (de Fret)
zijn vriendin Kim meegenomen. Al gauw kreeg ze door hoe cie
redactie aan haar copy komt en zij werd als eerste genoteerd met een
slappe opmerking. Even later had 00k zij een bijnaam Mik. Dii
schijnt ‘snee brood’ te beteken.
Na bet iaserquesten was er WETH Borrel (zoals elke derde dinsdag
van cie maand). Echter de AOR was niet meer in te Icomen. Het was
Europese week of zoiets. Alieen Pingo heeft flog zijn brace tussen de
*

*
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deur kunnen krijgen.
PS laserquesten is kei 9aM. Een ander excuus dan Thet waait, ik ga
surfen” wordt dan 00k niet geaccepteerd. Met buiteniandse studentes
ga je dan 00k niet naar de AOR maar neem je mee naar het
laserquesten.
SPOOK
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MAMBO-AFFAIRE PART TWO
Weledele heer Gaxiola,
Vanaf hier zal 1k, gezien de niet nodige noodzaak, wat minder
beleefd
zijfl.
Zo ben ik op een Zondag morgen de nieuwe 5WETHs aan bet lezen
en valt ml] een artikel op. Namelijk de Mamba affaire. Tot mijn grote
teleurstelling lees ik daar hoe, de naar mijn inzicht onbekwame
materiaal-commissie, Dhr. Verhoeven adviseert zijn rotzooi zo snel
mogel~k bij het grof vuil te zetten of het te doneren aan een of
andere nostalgische surfvereniging.
Aangezien 1k 00k Z0’fl Mamba in bet bezit heb, die zells flog een
aantal jaren ouder is als die van Dhr. Verhoeven, zou ik graag een
advies van U krijgen wat 1k nu moet doen.
Kan ik me nog op straat of op bet water vertonen met zon Mamba,
kan
ik beter zwijgen over mi]n bezit, moet 1k (straks) geld bijleggen wil
ik hem weg doen?
Toch begrijp 1k bet niet, waarom wordt zo’n geweldige plank zo
verafschuwd, want je blijft met zon Mamba veel andere voor of je
reikt er ver bovenuit?
1k ben wanhopig, daarom zou 1k graag zo spoedig mogelijk bericht
terug ontvangen,
Erwin Wiersma.

Mel 1997
Welnu.
Weet je aanstaande maandag en dinsdag doet zich de gelegenheid
voor om jouw
te laten ervaren wet er zo aan sucked.
Het gaat dus een beetje stevig waaien.
Kom het aan zee maar weer eens proberen.
Je hebt zelfs al geen schoentjes meer nodig.
Dus Erwin. Varen vogel.
See you,
El Pinguino

I
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1997 WAVESAIL USER MANUAL
Deze gebruiksaanwijzing bevat al de informatie die nodig is om de
Neil Pryde wavezeilen op de juiste manier op te tuigen. Lees de
instructies aandachtig en volg ze op. Alleen dan kunt u alles uit hel
zeil halen en er oplimaal plezier van hebben.
TUIGGEG EVENS
De tuigafmetingen die geprint zijn op de halshoek van NeilPryde
zeilen bevatten de volgende informatie:
* Top afmeting
* Minimale masthoeslengte
* Maximale masthoeslengte
* Minimale gieklengte
* Maximale gieklengte
Deze gegevens kloppen voor Neil Pryde zeilen!!
Optuigen:
A. Sleek de mast in het zeil. Gebruik de handgreep om de
halshoekkatrol naar de mastvoet toe te trekken. Trek niet aan het
neopreen.
B. Trek de neerhaler iets aan.
C. Klik de giek op de mast. Houd een uitsparing over boven de giek,
zodal het zeil verder kan worden aangetrokken. De meeste wavers
hebben de giek op borsthoogte. Juiste positie voor mensen van
1.8Cm is ter hoogte van de V in het woord KEVLAR op de CK35
mast).
D. Trek de neerhaler verder aan, zodat de katrol minderdan Iwee van
de neerhaler zit.
E. Trim de uithaler zo dat er een lichte postieve spanning is (ongeveer
3 5 cm). Verstel de gieklengte zo dat de schoothoek minder dan
twee centimeter van hel eindstuk afzit.
-

Aftuigen:
A. Zorg ervoor dat de neopreen beschermer vrij is van de matsvoet
en andere tuigonderdelen.
B. Vier de uithaler voorzichtig, totdat de spaning er van af is.
C. Verwijder flu de giek.
D. Vier de neerhaler beetje bij beetje. Slop als de neerhalerlijnen los
genoeg zijn.
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E. Trek voorzichtig cie mast uit het zeil.
Het trimmen van wavezeilen
Een goed getrimd NeilPryde wavezeil uit de 1997 serie heeft een niet
zo los achterlijk in het bovenste gedeelte. Moderne wavezeilen
hebben namelijk een strak (maar wel twistend) achterlijk en positieve
uithaler.
Degene die denken dat een modern wavezeil een extrreem los
achterlijk (loose leech) moet hebben en dat daarom zoveel mogelijk
de neerhaler aangetrokken moet worden en daardoor een negatieve
uithalerspanning aangebracht moet worden in het zeil hebben het
mis.
,

1. Trek de neerhaler zo hard aan dat het achterlijk net vrij van
spanning is in het bovenste gedeelte. Let op dat je niet te veel
spanning geeft.
2. De uithaler is nog niet gespannen (nulpunt). Trek de uithaler vanaf
dit punt (zonder spanning) 3 tot 4cm aan, zodat de schoothoek in het
vlak van de giek komt en de eerste lat boven de gied niet meer
doorhangt. Kijk vanaf het achterstuk van de giek naar het achterlijk
van het zeil om dit te controleren.
COMBAT WAVE
Het achterlijk mag alleen lichtjes los zijn vanaf de top van het zeil tot
de eerste lat. Daaronder beslist niet. Het achterlijk mag nooit
fladderen of vervormd er uil zien.
Bron: NEIL PRYDE
Voor geinteresseerden liggen dit soort manuals ter inzage, neem
hiervoor contact op met de materiaal commissaris.
H~J~t

£Iü≤óJfli.’

q~?~~Jyea? &C4*tN ~

~qø~?

H PHUHLulftWflflHffi (if
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SAIL SAFE, HAVE FUN
Houd rekening met andere surfers en mensen op de kant. Check
voordat U hot water opgaat of or geen boschadigingon zijn aan het
materiaal. Woes op do hoogte van de laatsto weersvoorspollingen en
vraag andere surfers over de omstandigheden op de surfiocatie: zijn
er gevaarlijke stromingen, liggen er rotsen in het water, waar land 1k
als ik pech heb?
Algemeen: WETH’s wave zeilen
(3.7 t.Im. 4.7)
Zware surfers (meer dan 80 kg) willon in net algemeen maximale
power, en varen in het algemeen met minder neerhaler- en
uithalerspanning dan de lichtere surfers.
Al Jo overpowered bent trek net zeil 1 tot 2 cm aan in de giek,. Een
paar millimeter verschil in neerhaler- of uithalerspanning kan do
vaareigenschappen al beinvloeden Als het zeil stijf aanvoelt is het
waarschijnlijk van onderen to hard aangetrokken. Voelt hot zeil
onstabiel aan en is bet mooilijk dicht te trekken tijdens het varen dan
staat er waarschijnlijk te weinig spanning op de uithaler. Een
zenuwachtig varend zeil betekent vermoedelijk dat het zeil in de giek
te strak is aangetrokken.
.

Zeilonderhoud
Bewaar hot zeil altijd droog, notjos opgerold in do zeiltas.
Voorkom dat het zeil kreukelt of andere beschadigingen oploopt.
Laat hot zeil niet uren in do felle zon liggen.
Tips
Tuig bet zoil op bet strand op, en wel op eon stuk waar geon glas on
of stokjesftakjos of dode vogols en of rostanten van vissen e.d.
liggen. Het zand kan in togonstelling tot stoentjes bet zeil niot
boschadigon. Eventueel op het zeil achterblijvend zand bij hot
aftuigen vormt goen enkel probleom. Hot zoil droogt net zo goed, zo
niot boter.
Zorg orvoor dat er bij het optuigon beslist geon zand tussen do
mastdolon van do deelbare mast zit, hotzolfdo goldt voor do mastvoot
en do mast. Hot kleino beetje zand bij hot optuigon vorwijdoron is eon
kloino mooito (oven afspoolon), maar vormt bij hot aftuigon eon
immons probleem (on kan zolfs tot hot afschrijven van spullon
loidon). Zand tusson dolen t.g.v. “wasgangon” is soms onvormijdolijk,
maar t.g.v. andoro oorzakon boslist onnodig.
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CARBON ULTRA REFLEX MAST
USER MANUAL
(CK35 4.30 4.60 / two piocos)
,

Mastpotje of mastvorlongor: minimale longte 11.5 cm
maximalo longte 45 cm.
Lot mot namo op dezo longton, mode ook i.v.m. het afdichtsystoom
om do baso van do mast waterdicht te houden. Afwijking van dozo
waardon Ioidt 00k tot eon niot bereiken van de gowensto
mastkaraktorjstiok.
Handlo wit care!!
Carbon fibre cannot tolerate point loads or severe impact shock
oven if there is no visible damage, the mast may still be seriously
damaged if it is dropped or knockodH!
-

Carbon masts can be crushod and broken by over-tithtoning the
boom. Do not over tighton your Boom. All Boom to mast attachment
systems nave some potential to croate point loading. Use a mast
protoctor to provide adequate protection.
1. Always protect your mast from impact damage or point loading.
WETH has provided for a rocommeded Noil Prydo padded mast bag.
2. Mast bases and all components must be froo from sand and grit. Be
suro to clean all your sail and rig compononts before you rig up.
3. Koop out of the sun when not in use.
4. Whon rigging a two piece mast ensure that tho sections are fully
ongagod after sliding into the luff sloovo. Any separation could causo
the upper section to split under load.
DIT BETREFT DUS DE BIJ E.S.W.V. WETH BESCHIKBARE WAVE
(!) MASTEN.
Doze zijn van suporioure kwalitoit zodat or niot onnodig slachtoffors
vallon op zoo. Ga dus met zorg mot doze spullen om, zodat allen nog
lang plozior aan dit matoriaal kunnon belevon. Levonsduur bij
intonsiof gobruik: minimaal drio jaar.
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Hank Gaaiola
(voorsitler)
2812263

I

I

Carlo de Smet
(aecretans)
(penning nice steP)
2570605

I

I

Casper leennians
(redax)
020.6932478
2834438

Maarlen vandal Steen
053-4895166
0492-524054

I
I

H
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I

I

I

Jeloen van der Veen
2570778

Martki van W11i
2452138
2922622

Norman Verhoeven
2062101

——

i

I

ben Lemn,ena
040-2817582
046-4372588

Jaap OP den 0r~]
2460009
0180-422292

Mark Peels
0413-478929

Martjn van Beurden
0413-365712

Patrlsk BapilmI
2551853
0118-615583

Ban Ghijaela
073-6214753

Stan Kuunders
2111256
0493693181

Marcel van Ree
043-4591867

F
Sander Anthonro
(acledeken co1nrnis~ris) L
I

I

I

I

Paul van dci Krogl

Sander Mo~naai
(redaw)

Arthur van den Boon,
0492-534916

El~nne van Hoot?
2264695

7123941
024-358370

2123941

Chro van Has 9
Bergen op Zoom
0418-514149
Jon: van de Meerakker
Madiid
073-5216846

I

I

I

I

I

I

Jeroen Cats
0475-452852

Jaspei H1.nk
2126798
0493-492971

Stetan van den E1k
2445906

Don Bakeer
2810538

Marcel van Oils
7435494
0162-313474

2859894

l_j

Maico de Wild
7474959

I_____________________

Roger Bgen
0118-413280
046-437762?

Harald van den Hoorn
malereal commesarm)
2831013

2117861
046-4377909

H

Erwin Wiersn,a

1

Fiord van Oral
026-38)7098

I_____________________

Sven Bordes
7440873
22,7667

Stqn Swede
2118682

—l

Vincent de Gorse
2455892

Jeroen Boekema
2124596

Ronald V,eugdenhd
2433264
0578-661616

—I

Anneloes Vteugder4iil
030-26)3134
0574-624036

I_____________________
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PLEELEKTUUR IN DE SNEEUW
Het moment dat in Nederland ledereen de ski’s en snowboards weer
omgeruild heeft voor windsuriboards, gaat Weth toch nog even de
sneeuw opzoeken.
I-let is een eind]e rijden (naar Rucphen), maar dan heb je wel eohte
sneeuw.
Op zo’n kunstskibaan krijg je natuurlijk niet het echte ‘park’ gevoel. Je
kan niet honderden meters achter elkaar sliden, draaien enz. zoals op
een aangelegde buiten piste. De baan is harder, gladder en korter,
maar daar moet je het in Nederland maar mee leren doen.
Eerst even spullen huren en een ‘skipas’ kopen. Vanaf beneden kun
je met twee sleepliftjes omhoog. De ene gaat helemaal omhoog de
andere tot het midden.
Voor liefhebbers was er zelfs een schans, maar daar heeft niemand
van Weth zich aan gewaagd.
Op de avond dat wij er waren was het best wel druk. Opvallend was
dat er veel meisjes/vrouwen aan het snowboarden waren. Wat voor
conclusies kunnen ye daaruit trekken? Is sneiheid iets vrouwelijks?
Houden zi] meer van slanke boardjes omdat ze dezelfde maten
zouden willen hebben? In ieder geval is het zo dat Arthur nog veel
moet oefenen wil hi] indruk op ze kunnen maken.
Een uurtje blijkt snel voorbij te zijn, eigenlijk begin je er dan pas een
beetje in te komen. Gelukkig hebben ze er ook een bar, wat het
verlaten van de baan wel degelijk vergemakkelijkt! 1k vond het zeker
de moeite waard en voor herhaling vatbaar.
Lon Bakker

Arthur wil rechtsaf, brommer rechtdoor en uit de “categorie we doen
allebei wat we willen” volg dan Iogischerwijs boem!
Oké, genoeg slap geouwehoerd, tijd om er een eind aan te breien.
Dus met twee steken links en drie rechts wordt het tijd om je kont af
te vegen en Iekker op de bank te gaan zitten om de rest van de
sWETHs te lezen.
De redax

Zecuwse bokis
verovertde
wereld en Beiglé
Dr Zcc,,wcbojusvcro~ntdc,.r
,rld,c., thtvoo.gcrnvcntt vcvI.
D.m k-f Peter B&kwclq, data,
di~ Iwi ,,W1~bfllMfl nfl
cc,, benkmcdewctr ,nnhldc
vont hctvm~y o7nt.wtvafl dewaz’
mc bakkn. Hot pmbL~an in dc
boIus-cx~o,tnnr N.icen-zoevws,
groedci, Wa ,Wjd dat IwtbaIac)
C~a~ dec~ MrIwIp, bnaI nt,uI
ken eige,,Iijlc op d’ dafdathe, ;‘~
d,o’.enlcwarn, cok ~eoornuinecjd
moenwo.den, Ewibolusraneen

d.gobdkgtal

De redaktie blijft benieuwd of je aan debar 00k een uur nodig flebt om
er in te komen, maar het schijnt dat Weth meer bedreven is in buizen
dan suizen. Hoewel Don vanaf de bar net zo hard kan vallen als op
de piste. Lullig zo net voor carnaval. Gelukkig is na zo’n wintersport
je geld toch open kan je dus sowieso geen camaval vieren! (Don, die
hier naast me zit merkt op dat zijn banksaldo nog steeds in de zelfde
situatie verkeerd (dit hoort met een 1” geschreven te worden, maar
met een “d” wordt de situatie beter weergegeven)).
Na deze zin vol haakjes, maar zonder ogen wordt het tijd orn het eens
over ogen te hebben. F-let volgende verhaal heeft dan ook niks met
skien te maken, maarwel alles met
ogen!

.11

23

Mei 1997

rn,sdn4jli&k.

kern je,eLl
8Iek~j,1 ~dac, alwl tsp’xi
,flcflc.rett, en jia twttertili mar
~cuid hij bet stcepc “ooreal Iákero
ejllltudbhwbvltz.3MN.Iwc Wad.
PenhscblpuMsaactfrlakcn,Lj nn
wife flair de neeata%&~tn~cbic.
den Canada.
iieizcccØkvcakne~cs u~thm
eji ‘bum frolia; c.un ,thn.w bc
ddj~ de zeetwee L’olusbákalj.
wwnee flhjeic bee N&erbnd wil
,er(weren Ltuhea Zc.rkrnth wirtlen
gtcn ccfhtebeha,eawneat,
“Ir.dtdeb.kker, duswa* higtmeer
vcordthatd din 4enp flinhel

Kuflnz flwI’t

.

I~eJa,,J, b,aavbaolj VL’tN
worn&knonj. fr.çgen ~ru,,
jrkLc~ W iMLCIILL7L I Ict ii ~..rkcn
nwtcn~jvokpwv~r. liet krnnt

rletatliddi:bakkrnbck-yc.

Iioudb.re pxuduct’
zqa’ Dert,x,1iL,ar .awdn,.a,.
Matrdtvtnzau LI~en LI~t fla drrdwtxden:wrrdrficlgccnbi.
• de mn~nn Nedeibnd, Th TIeI~fe,i, lies nndekad.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Zaterdag 10 mel
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UIT DE VERONICA GIDS

Over ham Ideeên, verwacbtl
PIdLCU
hun geioof • 100475613
ngen en over
19,57 IX WEET HEY BETER lEO)
Quiz, meL Ben van Leeuwen • 20O74743~
20.25 OLE yEN MS LEN ~NGU1N CEO)
,,Meet fl&tUfl~QCumen~fr~
(he Real Penguins”, NIeuw-z~.
lajidse
Floewet pinguins door veel ulcflsen ncr en
grappig Warden gevonden1 kunnen deze
Weren In het echt aardfg bekvec~~~j~ en is
bun leven VeF.re Van grappig. Ze moeten
zien te overleyen in de meest bane om
Stand1ghede~ Voo~J bet sroocbrengen
van bun Jongen liJkt cen haast oamogelj;Cu

Mega Beach dag, met testvaren en BBQ
Dinsdag 20 mel
Karting, & afterkart (AOR) borrel
Ergensinjuni
Waterskieen, o.i.v. Carlo de waterskicoOrdinator
Zomervakantie-vergadering
Dinsdag l7juni
Borrel AOR

De hele maancijuii
Heel veel surfen
somewhere in August
Intro-barbeque

Meer info? Mee doen?
00k een keer niet te lam? en zelfs geld over??
Call your aetico:
Sander Anthonlo
040-2117861 /046-4377909
mbwtb582@wi0ntys.nl

ke Opd_rach( SVAN
6243377
21.13 OWERELD
VERSCHIL OVER
MORGEN (3) 1~)
,,ReSeflres, nay. Matteas 25: 1-13 ~, 6-deft~e s~ri~

hi~haJcj,iwi.,.

a

Zo zie je maar weer, de mensen van de Veronica-gids weten alles
over onze voorzitter. Heeft le nog geluk dat de documentaire door de
EQ wordt uitgezonden. Kan je er zeker van zijn dat zijn sexleven niet
in beeld gebracht wordt.
VoorgeInteresseerden:
Jammer maar helaas, de documentaire is al uitgezondenl

P

iii
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WIST U DAT..
Maarten graag het rubber van leden aftrekt.

Mel 1997
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Don nog steeds al zijn geld opdrinkt. En daarmee in een verwoede
strijd met Maarten verzeild is.

Maarten de lente in in instrumente heeft.

Maarten niet van vervolgprojecten schunt te houden. Of meer korte
termijn management kwaliteiten heeft wat betreft het werken aan
projecten.

JuuI aan Arthur z’n vlees heeft gezeten.

Er mensen zijn die beweren dater nog hoop is.

Henk in het auditorium radicaler is dan op zee.

Het spook niet naar Engeland durft te varen.
En daarom op de fiets is gegaan.

Bergsurfers last krijgen van hun onderbuik.
Bromfietsters best goed kunnen vliegen.

Hij elluf vriendjes mee heeft genomen om mee te spelen.
Meeuw de zee niet meer kan vinden.

De pingo een windsurt.coordinatiecentrUm begonnen is.
Casper zijn grootste vriend een goeie beurt gegeven heeft.
En dat hij hem nu vier maanden moet missen.
Er naast een zussen-roulatiesysteem nu ook een keukenblok
roulatiesysteem begonnen is.
Anton twee wielen nu ook al genoeg lijkt te vinden.
Bij aankomende goede surfomstandighedefl auto’s veel makkelijker
te verkopen zijn.
Jasper een auto met spoilers en sport-interieur heeft gekocht en
hierdoor beter is gemntegreerd met zijn woonomgeviflg.
De woonomgeving van Jasper een anti-trekhaak omgeving is.
Carlo is verhuisd om meer tijd te hebben voor het maken van een
belboom en ledenlijst.
Er niks grappigs over Gordon te vertellen is, maar wat niet is nog kan
komen.
Carlo een nieuw fietsje heeft.

Lioret de Mar niet aan zee Iigt. Maar toch ook invloed op hormonen
schijnt te hebben.

ii
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DE HEEN, OP ZOEK NAAR DE TERUG
bET BLEEF EEN DILEMA. iN HET HART 00K WEL NAAR DE
mOTORrai WILLEN, WETEN DAT HET WAAIT, EN TIJDENS EEN
DUIKJE AL HALF BEVROREN ZIJN.
bOOM WAS ZIJN BLAADJES AAN HET VERLIEZEN.
kORTOM.
vERZAMELEN IN 7 pINGOHUIS.
ION WAS GROUNDED! no SURFING.
nOTHING ELSE EITHER.
dAN MAAR ZONDER mAYBE HE’LL FEEL BEHER AFTER
READING THIS
fUCK KUT. vERGERTEN DE cAPS lOCK UIT
TE ZETTEN. flU MAAR WEER VERDER.
Not!!!!
Achteraf bleek ook Normi flog op ziin pootjes terecht te zi]n gekomen.
Hoewel wij hem nog steeds niet begrijpen. Op zijn tandem naar de
RAI verkiezen boven one-heck of a SURF day.
Opbrengst: Twee vogels.
Nou zon galant trekt het wel. Trailertje mee, wat zeiltjes, vier plank]es
en meer. Ruimte zat dus. En tijd genoeg. Op de heen naar de heefl.
Op de terug ook naar de heen.
Daar naar videobeelden van het afgelopen NSK-windsurfen gekekefl
en na wat versnaperingefl en investeringen in de toekomst zodat
boom in het voorjaar ook weer van groene blaadjes voorzien zal zijn
weer huiswaards.
In de tussentijd kroon opgeschrikt, geKREKELD, en zondag een
MEGA-dagje meegepakt. 8 Bft. Strakke 3.3 opgetuigd. Wat
ingevaren op Ecstasy. Daarfla Yellow Dragon Day.
Boompje overpowered aan een ZETA ‘96 4.0 (WETH zeiltje) zien
hangen.
Wij voorzien van plezant vrouwelijk gezelschap dat met een 3%je
rand bleef peren en op een oude deur en die Jorn 254’er toch wel
aardig vond. Jorn liet ook zijn neus zien. En natuurlijk Casper het
Spook. Hi] heeft wel gevoel voor timing een Combat Wave’je 3.7
kopefl en meteen zo’n dagje meepakken. Jaartje Adam en Z’voort
hebben ‘m goed gedaan; Jbrn skeurde wat rond op routine.
Ze bestaan!! Blonde SURFBABES die bij 8 Oft. strak een dag lang
rondscheuren. Duits weliswaar maar toch.
Toen de zon bedacht dat net mooi was geweest toch maar ingepakt.
De echte top zou maandag komen. Maar]a, verplichtingen he. Next
time.
Een niet te vangen vogel heading southwards
.
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SUG(CK)O WEEKEND
Ja. Hoe zouden we dat flu eens aanpakken. Die BA Smarti ZOU 00k
weer eens gaan surfen voor het eerst in tijden. Andere lieden lieten
het totaal afweten. Waarom? Joost mag het weten. Het waaide goed
dat was zeker. Ehhh. Ja. 1k neem nag contact op met wat lieden en
dan regel ik het wel. Weet ]e wat pik ]ij mi]n spullenrestant, gewoon
een surftas dus, maar bij mij op dan rijdenwe vervolgens via Oirschot
naar zee. Oat verliep soepel. Op weg naar Oirschot? Ja, ik moest nag
even mi]n Hondag CBR600 Fireblade afdroppen. Martin even achter
me gelaten maar niet teveel, want ik moest de weg wi]zen en op dat
•kleine stuk]e werden we al begroet door minimaal vijf motoragenten.
Dat is dus niet al te best. Oris maar even inhouden dus en gedragen.
Die lieden keken alsof we gek waren. Motor afgedropt en meteen in
een auto met surfshit op het dak springen en off naar zee.
Eerst even K. begroet en daar wat benodigde board]es, twee extra
draken en karel XTC op het dakgeladen en met vier planken en
aardig war andere shit vertrokken. Oh ja, natuurlijk eerst even wat
koop]es in maken.
Nou, daar ging het al.
Appie Happie. Staan wij daar vrolijk ons maalt]e uit te zoeken schi]nen
wi] op of heel hulpbehoevende studenten te lijken of compleet
gestoorde eikels, anyway na wat bemoeienis van de eerste de beste
huisvrouw die naar alle waarschijnlijkheid gewoon nog een dochter in
de aanbieding had, toch maar definitief voor de SUGO gegaan.
Nog wat andere spullet]es, eh voila. Kroon vond het prachtig. Het was
inderdaad donderdag.

TE KOOP
BOA Fanatic, ultra deur.
Iengte: 270 Cm,
gewicht: onbekend.
droog gewicht: hoog.
Prijs: een chinees indisehe rijsttafel.
Op te halen bij Norm’s Barter Centre.
Meer info: 040-2443859 (vraag naar Jenfri)

S.
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16:00 uur dus. Het zou nog gaan waaien. De waarschuwingen 7
waren er nog. En later bleek het ook nag goed gewaaid te hebben.
Vervolgens even traiierbeestje bij Kr. opgehaald en BA Smarti
vertrok als een haas huiswaards. Het had hem goed gedaan.
Eindelijk weer eens wat gevaren. Spook keek ook voldaan om zich
been. Met wat slippende banden/koppeling and more in de achteruit
de trailer de loods ingejaagd, dat beest wilde gewoon niet meer naar
binnen maar wilde spontaan weer naar zee. Toch die oprit maar weer
eens wat verbeteren. Nog dagen lang hebben BA Smarti en ik ons
SUG(ck)O gevoeld Dus ge bent gewaarschuuwd: BLIJF van de
sugo af.
Tot zover dit paasjaar. Volgend jaar hopend op een voile week
storm. We hebben nog uitgebreid herinneringen opgehaald aan die
legendarische goede vrijdag van drie jaar geleden. Dat was nog eens
wat. Die Duitser viel bijna van zijn stokje. Dat 1k dat zo uit mijn
geheugen viste. En begon over allerlei vage verhalen over te harde
wind. Dat bestaat wat ml] betreft toch echt niet. Helaas 00k nog even
moeten constateren dat mijn 4.2tje op was, en mijn 5.O’lletje ook
cassie wijlen was, onderste zeillat rits naar de kiote. Maar ach. Wel
lekker gesurfi. Binnenkort maar weer wat nieuwe spullen dan maar.
Ja. Je hebt niet veel keus. Gesurft moet ertoch worden.
Hang Los,

Grote Surf

Technische Universiteit
Boekhandel
Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Tel. 040

442439
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OFF THE LIP
Jasp :
Carlo :

De duck van Cats moet nog verzonken worden.
Geef maar hier, ik gool hem wel in het kanaal.

Harald:

De draken zijn klaargekomen.
JP heeft het gefixed.

Pingo:

Om bier te werken moet je beroeps lanterfanter zijn.

Gehoord bij GET THE PICTURE (Iv kwis): Deze watervogel met een
P kan niet vliegen.
Casper
: Een pingumn.
Pa van C. : Ah Henk!
Pingo:

Je weet toch dat ik vrouwen afsla

Pingo:

Zit Martin zijn reetharen weg te strijken met zijn
scheermes.

MvdS:

Dat zijn geen echte tieten, dat zijn digitale.

MvdS:

if mijn eigen rubber afrollen.

Casp :
Anton:

1k ga vanavond op pinguIns en fretten jagen
Ehmmmmm
1k ben wel een gemilitariseerde fret,
hoor! Enne kijk maar uit, want die PinguIn smijt met
metalen voorwerpen! (braces en zo)

Kim

Anton knijpt dan lets af en rijdt meteen iets zachter..

:

Pingo:

Anton zat laatst oak op de pook van Martin. Juul oak wel
eens denk 1k. In zijn overdrijf.

Pingo:
Mik :

Kim heet vanaf nu Mik!
Wordt ik hier vergeleken met een snee brood of zo

Cola :

Als het met een jongen is dan trekt Ester het wel.

Jasper:

En opeens kwam er een zeekoe over zijn motorkap
gevlogen met een bromfiets er achteraan.

111J

41
JC:
Pingo:
Zus v Harrie:
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1k wil wel die achterkant wat omhoog
Doe eerst je eigen achterkant maar omhoog
Henk, hebje nog geen balpijn ?

JvdV:
aftrekken.
S+P:

Daar kun je bij die Oost-Europeanen wel een uurtje

N:
Pingo:

Henk, je moet ‘n vrouw kopen of een afwasmachine!
1k vind het niet aardig dat je de zus van Harrie ‘n a
fwasmachine noemt.

JvdV:
Christel:
JvdV:
Ch:
P:

Zolang?

Rechten, da’s echt zo’n huisvrouwenstudie
Wat doe jij dan?
1k doe helemaal niks
ik ben postbode.
Wat zeik je dan over huisvrouwenstudies?
Wie moet die dagvaarding van jou dan
bezorgen’
Nou....?
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H. over zijn zusje en Brutus:

Hij kan het schudden?!?!

Van onze BulgeisDielenPalk (Zoo) Deskundige:
Zebra Activa, 1 cylinder 0 97 mm, maximale slag 76 mm??
viertakt.
Zonder ijshocky-stick.
Wel met puck. Zoncter balletje. En Jaap schijnt er meer van te
weten
Boom:

1k heb niets te melden.

Harrie:

Misschien Iigt het daaraan!?!!

Eerst springt Anton de Fret op de versnellingspook en vervolgens
Waarschuwing: Plaats Mik en Anton nooit onbeheerd achter in een
bestelauto

4

I
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EEN HALF DOZIJN
Welnu.
Zo af en toe komen er nieuwe leden bij.
Velen zijn zo karakteristiek dat een kleine voortgangs-evaluatie
beschri]ving volkomen op zijn plaats zou zijn.
En aldus:
Brokkema (Jeroen) is na een korte tussenstop in Twente bij WETH
beland. Daar heeft hi] door het blijven proberen totdat je erbij neervalt
of het voorradige materiaal op is zijn bijnaam opgebouwd.
Van zoetwaterwatje zonder waterstart, naar startende zeesurfer.
NSK-deelnemer. En meer. Gemotiveerde vogel.
Hi] houdt er echter vreemde hobbies op na als we de redactie mogen
geloven; Na het nodige overleg met de redactie over zijn favoriete
bezigheid, hot REETHONEN, volgde er flog meer.
V.d. Hoorn (Harald). Met dank aafl zijn zus Beppie beter bekend als
Harrie. Gedeeltelijk NSK-deelnemer. Commitment vogel??
Hi] was wat iel. Suride een rak]e en was dan compleet op. Had vri]wel
geen zee-aspiraties of voor echte vogels niet waarneembaar behalve
het bekende poot]e baden op de plank, noch ervaring. Wist wel hoe
te zeilen.
D.m.v. een plannetje em toch maarzo snel mogeli]k een echte surfer
te worden en zijn gewichtsvoordeel em te zetten in een pré kunnen
we zonder meer stellen dat hi] zich al veel meer op zee thuisvoelt met
zijn inmiddels Mistral 253 Special Limited Edetion en wave-zooi. Oat
rakje is 00k al uitgegroeid tot enkele uurtjes. Nog wat extra
trainingsuurtjes en hi] is ready for take-off. Dat vraagt em een flieuwe
flick-flame.
Wiersma (Erwin). Met of zonder VW-bus. Een van de beste
voorbeelden voor degenen die surfen en tech nog geen WETH-lid
zijn!
Met de mededeling “Ja ik surf alleen als het echt hard waait”, was hij
lang potentieel lid. Dus tefl onrechte al vele surfdaagjes gemist, toch
uiteindeli]k een paar keer meegelokt.
Al snel begreep hi] het verschil tussen denken dat ]e kan surfen en
werkelijk weten dat je op zee mee kunt komen.
De surf potentie was er. Het materiaal ook. En viola na een haltjaartje
lidmaatschap en enkele hard-core WETH-weekenden met en zonder
wind verworden tot een vroli]k rondvliegende zeesurfer. Met nog
meer in het verschiet. Echter nog steeds. Er~ghh goed in het net
*

*

*
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vertrekken voordat de wind opsteekt met opkomend ti].
*Leenmafls (Casper). In no-time “Casper het Spookje”.
Hi] moest en zou mee en WETH-lid worden.
Na die eerste surfdaagjes niet meer voor rede vatbaar. Al zi]n
spulletjes vervaflgen.
Totaal ver’waved”.
De redax ingedoken en de WETH-cartoofl(ist).
Met het surfen gaat het uitstekend. Zin in te surfen: Bel deze gek
maar uit zijn bed.
Waar hi] ook zit hij komt wel opdraven als er wind staat!
NSK deelnemer. (Gaat komend ]aar flog gekker worden).
*Vafl Hooff (Ettiene). Botte taal is hem wel toevertrouwd. Rare
Renesse-streken met Duitse vrouwt]es ook ~el.
NSK-deelnemer. Goed gepresteerd.
High-potential. Heeft zijn regelmatige neus vertonen draai nog niet
gevonden. Maar indien hij er is is het top!
Communicatie-miepen Jaap (op den Brouw). NSK Toeschouwer.
In het voorjaar tot do ontdekking gekomen wat eefl bikkel is. Na uit
pure uitputting zi]fl Sn.. bij de McSnack op de toonbank gedeponeerd
te hebben en zich een dag lang verwonderd te hebben over de
“incredible abilities” van een random greep van WETH’ers, snel
voorwaarts gegaan.
Snel ontdekt wat kan en niet kan, wat flog te wensen is en uitblinker
in het melden van relationele botheden die hi] vervolgens 00k nag
waarmaakt.
Helaas denkt hi] recentelijk jets teveel aan hockey, edoch alles wat hij
daar kan zou hi] bij WETH ook kunnen?? Dus Jaap. Back to your
roots!!
Voordat ji] een looping draait vindt ii] tech geen rust. Het matèriaal is
beschikbaar. Nu ii] nog??
-

*

VOLGENDE KEER
MEER.
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LEDENLIJST
Stephan

Erelid
van den Berg

Dude Doelenkade 55

Sander
Don
Patrick
Marlijn
Martijn
Roger
Jeroen
Sven
Jaap
Jeroen
Sletan
Hank
Floris
Bait
Marcel
Vincent
Chris
Jasper
Etienne
Harald
Michiel
Paul
Stan
Casper
Joris
Marnix
Sander
Mark
Marcel
Carlo
Maarten
Slijn
Jeroen
Norman
Ronald
Anneloes
Erwm
Martin
Marco

Leden
Anthonpo
Bakker
Baptist
van Bentum
van Beurden
Bijen
Boekema
Bordes
op den Brouw
Cats
van der Eijk
Gaxiola
van Geel
Ghijsels
van Oils
de Got,.’
van Haag
Hijink
van Hooff
van der Hoocn
Jaarsveld
van der Krogt
Kuunders
Leenmans
v d Meerakker
Meiters
Molenaar
Peels
van Ree
de Smet
van der Steen
Sweere
van der Veen
Verhoeven
Vreugdenhil
Vreugdenhil
Wiersma
van Wilk
deWild

Stuiverstraat 29
5611 TA Eindhoven
Neherlaan 7
5631 NH Eindhoven
Lod. Napoleonlaan 34 5616 BB Epndhoven
Woenselsestraat 365 5623 EDEindhoven
He&eld 6
5464 VT Veghel
Zeilmaffit 18A
4381 BS Vtssingen
Hyppocrateslaan 17
5644 DV Eindhoven
Frankrijkstraat 80
5622 AH Eindhoven
Kempensebaan 105
5613 JC Eindhoven
Beaxemerweg 25a
6096 AR Gralhem
S van Noyestraal 3
5622KG Eindhoven
Johannesburgstraat 11 5642 EK Eindhoven
Ketlingstraat 28
- 5611 RD Eindhoven
Van Musschenbroekslr,20 5223 BR Den Bosch
Veldn. Montgomeryln 861 5623 AZ Eindhoven
Kerkstraal 78
5611 OH Epndhoven
Stuiverstraat Sic
5611 TB Eindhoven
Waterroosstraat 41
5644 ER Eindhoven
Gemini 44
5591 SB Heeze
Pijlkruidhof 5
5672 BK Nuenen
Woenselsestraat 327 5623 ED Eindhoven
Korenbloenstraat 61
5643 HL Eindhoven
Leenderweg3ll
S643AKEindhoven
Moivense Erven 258
5672 HS Nuenen
Hemelrijken 127
5612 LC Eindhoven
Kampakker 49
5625 VD Eindhoven
Korenbloemstraat 61
5643 HL Eindhoven
Heistraat 3
5491 BA SI-Oedenrode
Walem 9
6342 PA Walem
Bredalaan 157
5652 JD Eindhoven
Getjlstraat 8
7532 TT Enachede
Leendeiweg 177
5643 AG Eindhoven
Willemstraat 828
5616 GE Eindhoven
Pomperschans 74
5595 AW Leende
Pisanostraat
3885623 CL Eindhoven
Ebrodreef
303561 JN Utrecht
LangeAkkers33
Ss63BVWesterhoven
outshoornstraat 63
5622 OX Eindhoven
Sienalaan8
S632TVEindhoven

Maarten

Lid van verdlenste
Luyl~
Hertstraat74

1621 BH Hoorn
040-2117861
040-2610536
040-2551853
040-2460662
0413-365712
0118-413280
040-2124596
040-2452820
040-2460009
0475-452852
040-2445906
040-2812263
040-2115039
073-6214753
040-2436494
040-2455892
040-21 16843
040-2126798
040-2264695
040-2831013
040-2437392
040-2123941
040-2111256
040-2834438
040-2439779
040-2422670
040-2123941
0413-478929
043-4591867
040-2570605
053-4332314
040-2118682
040-2570778
040-2062101
040-2433264
030-2613134
040-2017750
040-2452138
040-2415407

6531 KSNijmegen

024-3556323

5707 EW Helmond

0492-534916

Donateurs

Arthur

van den Boom

Lorentzstraat 4b

Marc
Maurice
Edwerd
SiMa
Robert
Arjan
Rob

vandeBroek
Claessens
Dams
de Gast-de Kloe
vanDeursen
de Gast
deGroot

Doornboonistraat22
5081 GpHilvarenbeek
BolheiSO
SSO8CDVeldhoven
Gastakker 388
4817 XJ Breda
Brorneliastraat 6
1338 ZZ Alrnere
AartvandeLeeu*1n984
2624L2Deltt
Bromeliastraat 6
1338 ZZ Almere
Grossmannstrasse38 8049 Zurich (Suisse)

013-5051521
040-2413341
076-5870973
036-5372431
015-2688100
036-5372431
13420619
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Roel

Hoff

Vaarweg4l

3233SJOostvoorne

0181-485162

Coon
Jam
Maarten

Konings
Lemmens
Luyloc

Allersma 147
Sluisslraat 74
20
l-le,tstraat

5655 CD Eindhoven
1075 KS
TE Amsterdam
6531
Nijmegen

040-2520671
020-6721496
024-3556323

Dirl~an
Marc
Auke
Win
Cecile
Frans
Frans
Rob
Bas
Bait
Marc
Carin

Luyloc
Nedeskoom
Osinga
van Rootselaar
Schermer
Schermier
Schoren
Schulkens
Tinner
Wijnands
Vos
Zuiderna

Westersingel 51
Sen. Knooplaan 7
1 HOltje 8
Theter Breughellaan 38
Lage Ham 119
Obrechlstraat 273
Reigerskamp 441
Koninginnestraat 62
Lage Ham 119
Choorstraat
19 15
Jan Steenlaan
Vijtde Buitenpepers 5

3014 GV Rotterdam
5623 MT Eindhoven
5988 CA Helden
3723 PB Bilthoven
5102 AB Dongen
2517 TX Den Haag
3607 JA Maarsen
4818 I-ID Breda
5102 AB Dongen
2681
5591 AP
AH Monster
Heeze
5231 5K Den Bosch

010-4364900
040-2455768
077-3072695
030-2283865
0162-321127
070-3656522
0346-552773
076-5218301
0162-321127
0174-213403
040-2261837
073.6497703

BESTUUR
Henk Gaxiola
Carlo de Smet
SanderAnthonio
Harald van den Hoom
Adres

Voorzitter
Secretaris/Penningmeester
Activiteitencommissaris
Materiaalcommissaris

O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
http:llw~stud.tue.nIftweth

VLA VLA VLA
Altijd als de doodlijn voorbij is. moet de redax gaan bellen en zeuren

cm
de beloolde
schriftelijke
bijdragen
in buitengewone
haar bezit te
krijgen.
Lilt ervaring
weet de redax
dus alvan
dat leden
er soms
middelen
handever
genomen
worden.
Zo ook
dezestage,
keer. ergo
Wil
je eenter
stukje
sneeuwmoeten
enzo, loopt
meneer
Bakker
overdag niet bereikbaar. Paul belt midden in de nacht (9.00 pm) naar
Don en Don die zich geheel aan Paul zijn ritme aanpast blijkt zowaar
thuis te zijn. Gelijk wonit hij gestrikt voor een etentje in huize “Zat in
de bus”, mits hij de beloofde schriftelijke bijdrage meesleept. Aldus
gesehiedde.
Een keer raden wat we als toetje hadden!
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Coif— en iartndsnrfen
‘WVaKe—, sicirn— en
bocifloarcien
3tJ.iegersport
Sno’iarboarden
flockey
rasnion

SPORT CENTER ZUID
Leenclerweg 202a

Eindhoven

tel. 040-2113936

