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Uit het electronische leven van een redax-lid
Oja ik heb ook flog een Xantoscup Story geattached...
1k zal wel proberen bet in DOC en TXT formaat te attachen, zodat je
niet hoeft te knippen en plakken.
Jullie kennende duurt het nog een paar weken voor de 5WETHs
uitgeprint wordt.
Ps 1k verlang naar vakantie en droom van portugese vrouwen, witte
stranden, veel wind en hoge golven. 1k wordt er ziek van.
> in-Reply-To: <1 99705290703.AAO1 667@utep.el.utwente.ni> from
“Maarten vd Steen” at May 29, 97 09:03:36 am
> X-Mailer: ELM Iversion 2.4 PL231
> Content-Type: text
Weleens
gehoord
van
het
INTERVIEW
ROULATIE
SYSTEEEEMm?HH!
Nu denk 1k dat je Meeuw en Yoki werlcelijk getriggered hebt.

Ofnietsomsredax???!!
The original message was received at Mon, 26 May 1997 230814
+0200 (MET DST)from silicon.tue.nI [1 31.155.2.10]
Luiwammes, is zeker met andere meeuwen naar het noorden
getrokken of zo.
This is a multi-part message in MIME format.

Verenigingsorgaan van de
Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging WETH

INHOUD
4
5
6
8
10
11

woord van de redaktie
van de voorzitter
WETH-aktiviteiten
Geneesmiddel voor surf-virus?
Het materiaaI
Uhhhh
Xantoscuppen in Roermond
Vakantiesmikkeivaagheden
Moederdag en de tien uur ervoor
Beiboom
Vrouwen....
Haastige spoed is aItijd goed
Beioofde interview

12

Power up and blow these suckers
Ledenlijst
Bestuur

13
14
16
18
20
22
23
24
27
28
29
30
31

Via via vIa

31

Tijdloos

Spot guide: Danmark

Wist u dat
Niet interessant, maar toch...

Redactie

Paul van der Krogt
Casper Leenmans

Sander Molenaar

Redactie-adres Korenbloemstraat 61
5643 Hang Loose Eindhoven
p.a.molenaar@stud.tue.nl
Giro-nummer

27.38.453
tn.v. E.S.W.V. WETH, te Eindhoven

an
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VAN DE REDAX
De vorige keer dachten we dat de periode tussen de twee sWETHsen
eon beetJe kort zou zijn....nu is dat ocht zo! De bruine zeeberen
kunnen de komende maand waarschijnlijk weer es funk gaan
vormageren, want op die one incidontele pinguin na zullen or tiJdons
de tontamens woer niet veel sappige surferijes to verorberen zijn.
Hopenlijk weet deze sWETHs hot leed in barre tijden wat te
verzachton, het is loch heerlijk om na een verknald tentamon even op
de pot weg to zakken met wat Ieesvoer dat op je geestelijke toestand
van dat moment aansluit. Of op de achterbank tijdons de nt naar
Portugal, ais Jo op knooppunt Leenderheide genoeg kriJgt van dat
eeuwige “we ziJn d’r biJna....maar nog niot helemaal!”
Kortom, flog even doorbiJten en dan is ie erweer, do endless summer,
die op do smikkel in do pub al uitgebreid besproken is. Er is nog maar
een ding dat iodor zichzol( respectorond WETHIid tiJdens deze
periode moet doen en dat is hot opschrijven van alle bizarre, vroliJke,
geinige, goile of anderszins al dan niet interessante vakantievorhalen,
om deze vervolgens voor

de deadline, I augustus
naar de redax to sturen, mailen, faxen (kan ocht, wol eerst even
bellen dat r eon fax aankomt), postduiven of wat Jo als creatieve
ingenieur-to-be ook maar kunt verzinnen om hot hier te kriJgen. Als
iedereen hier aan meodoet zal de introsWETHs weer net zo dik zijn
als do FastEddieBsWETHs, zodat er weor veel weotnogniet
enthousiasten meegesleurd kunnen worden in het introweekend.
Op do TUintrosportmarkt zal deze introsWETHs natuurlijk 00k voor
de menson die al eons zo slim waren gelubd te worden volop
verkrijgbaar ziJn.
En voor ledereen die hot rodaxteam niet durfi te komen verstorken
vanwege de tijd die dat zou kosten eon zatordag-halvemiddag en
-avond is voldoende. Stroomt dus allen toe, zodat de sWETHs weer
eons een beetJe vorverst wordt!
Rest ons iedereen eon lo(o)s(e)hangende vakantio too te wenson,
Do redax

S
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VAN DE VOORZITTER
Het is wel behoorliJk snol. Nu al weer wat schriJven. Eon pinguin heeft
nameliJk maar eon beperklo schriJfcapaciteit. Nou schijnt hot zo to ziJn
dat men onderzook aan hot doen is naar miJn soort. En wel naar
scheepsaandriJving met bohulp van miJn soort staart. De famouzo
PINGO-Drive dus.
Zonder onderzoek kan ik reeds melden dat doze prima funktioneert.
Dat wat betroft do “wilde vogols doze maand”, nu weer do rest.
Ja, ik ben wat afwozig. Do wind is ook rogelmatig afwozig gewoest.
Het 5WETH5JO zal dan ook bol staan met onzinnigheden van andere
WETH aktiviteiton. Wat hobben we wel gezien? Enkole schaarse
daagJos met Hernolvaart, do MEGA beach dag dus, en daaraan
voorafgaand voor onkolen nog twee uitstekendo daagjes aan do
Brouworsdam. Sommigon schiJnen toch echter eon nieuwo weg in to
willen slaan en woer op binnenwater to gaan surfon (Haringvliot),
omdat Jo dan t.o.v. die sukkols daar vool radicalor IiJkt. Horen die zich
aan doze praktijkon schuldig maken: jullie bent gowaarschuuwd. Do
voorzitter trapt daar niet in!
What else? Eh. Ja, ik heb miJn voorzittorstaak serious gonomen en
ben voor al onzo loden Danmark gaan verkennen, zodat wiJ dit
najaar daar met do voroniging misschion eons oen kiJkJo /‘
kunnon gaan nomon. In do horfstvakantio ofzo voorzovor
zoiots uborhaupt nog bestaat.
/
Do Wosto-Havn hobt ik gochockt. Daarover eldors/
moor.
En heugliJko mededeling dat Erwin Wiorsma/
WETH’s ponningmeostor wordt. Uitkomst van/
hot zomorsmikkelvakantio ovorlog: nu JiJ dit/’
best zitton onkolo hardcoro dudos in~-’
Zuid-Europa. Om to beginnen in/
Portugal.
/
Rest mij oeniedor eon prottigo /
zomer to wenson met veol /
ontspannen surfdaagJos /
in binnen of buitenland.
Honk
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WETH ACTIVITEITEN
Windweekenden
Windsurfing Ouddorp
Als het waait zijn er altijd lieden die weten waar ze moeten zijn!
lTjuni
Waterski + Sorrel
Weth zal onder leiding van inmiddels ervaren waterskier Cola
zich eens over het water laten sleuren op de kabelwaterskibaan
te Aquabest!
Zeilen thuislaten dus...
Meer info volgt
juli-augustus
Weth Summer Holidays
Portugal (Viana do Costello
Spanje (Tarifa)
Schotsman e.d.

Juli 1997
En Verder
Met een sportkaart kun je iedere maandagavond zwemmen in
het 50-meterbad de Tongelreep.
Met een sportkaart kan je gebruik maken van de cardio-fitness
ruimten in het sportcentrurn. Voor vrije trainingsuren zie flyer
(balie sportcentrum)
Met een sportkaart kan je gebruik maken van de fitness ruimte
van het sportcentrum.

MEEDOEN??? VRAGEN??? INFO???

CALL YOUR ACTICOM!
+

Quincho)

Woensdag 20 Augustus
T.U.E. lntro-Sportmarkt
Plaats: Studenten Sportcentrum
Voor: Alle WETH leden en potentiele leden.
Leden lubben dus.
Tijd: Hele dag.
Tevens: ‘S avonds bij de WETH containers
Second Annual WETH Summer BBQ
Verder: Videos and more.
25-30 augustus
Weth intro
Als super ledenwervingactiviteit gaan we dit jaar weer naar
Kroon
toe met een aantal potentiele leden. Er zal gesurft worden,
gebarbequed, noem maarop.
(Als het maar waait...)
...Gekrekeld....

Sander Anthonio
s.anthonio@ Usa net
040-2117861
046-4377909

Technische Universiteit
Boekhandel
Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel. 040 442439
-
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GENEESMIDDEL VOOR SURF-VIRUS!?
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Al tijden lang is men op zoek naar een geneesmiddel tegen het surf
virus. Menigeen denkt de oplossing gevonden te hebben en genezen
te zijn van het virus. Dat denken ze tenminste.
Het surf-virus slaat toe als een nietsvermoedend surfer zijn eerste
windvlaag in zijn zeil krijgt. Of hi] valt in het water en blijft van bet
virus bespaart of hi] accelereerd weg en is voor zijn leven verziekt.
Zelfs N-P rubber (Neill Pryde) kan geen bescherming bieden.
De symptomen zijn niet onbekend voor echte WETH eden. Bi] het
eerste ritselen van het gras gaan de nekharen overeind staan. Met
zweet in de handen wordt de afstand bediening gepakt en teletekst
bezocht. Sommige ernstige gevallen hebben permanent een
Netscape window open staan op pagina 702. Met knikkende knieen
wordt het Windsurf CoOrdinatie Centrum Eindhoven gebeld. Bij de
minste tekenen van wind vliegt men met fotogenieke snelheid naar
Zeeland met hier en daar een rotonde afsnijdend. Warme chocomelk
in de tas tegen bevriezings verschijnselen en een superstuiver in de
beurs voor een willempie bij John. Menig surfer kan deze
verschijnselen niet weerstaan en is op zoek gegaan naar een
med icij n.
Het eerste waar aan gedacht wordt is drank, VEEEEEEL drank. Maar
het is juist die drank die hen doet besluiten om ‘5 nachts bun roes uit
te slapen in bun boardbag en te dromen van het bestaan als
surfboard. De volgende morgen hangen ze dan de trailer achier hun
fiets en proberen zo in Zeeland te geraken.
Een meer geslaagde onderdrukking tegen dit virus wordt ook wel
eens gezocht in de vrouw. Zi] zorgt er voor dat er in het weekend
netjes naar de (schoon)ouders gegaan wordt. Of anders de bond
uitgelaten wordt, of de poes. Men denkt volwassen geworden te zijn,
van de jeugdige wilde surfpartijen verlost te zijn maar eigenlijk
worden ze alleen maar onder de duim gehouden door een raar wezen
dat alleen door de echte begaafden onder ons in planee kan worden
gebracht. Af en toe is bet surf-virus zo sterk aanwezig dat de vrouw
gillend weg loopt. Toch kun je zien dat zo’n gehuwd surfer het surfen
niet is vergeten. Er wordt voor hem en het vrouwtje een auto gekocht
met IMPERIAAL! voor als ze even niet óplet en toch stiekem waait.
Anderen pakken bet anders aan. Ze gaan opeens allerlei rare sporten
doen. Zo zijn er tennissende en volleyballende WETHers. Alleen de
desbetreffende verenigingen snappen er niks van als er opeens een
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tabletop gesprongen wordt met een
tennisracket of een killer loop gedraaid
wordt rondt een volleybalnet. Ze kunnen
hun boards gewoon niet vergeten.
En neem mij nauw tenslotte. 1k dacht 3
maanden lang in Engeland te zitten
zonder te surfen. Maar bij elke
windvlaag probeerde ik een radical gibe
te draaien met mijn inline skates.
Zondag lagen wij aan een watertje,
kleiner dan de Karpendonk met wind
vlageriger dan op de Karpendonk en ik
kon mij niet meer inhouden. 1k heb een
Supertanker
gehuurd
zonder
voetbanden. Deze kwam met een
ondefinieerbaar opgetuigd zeil zonder
trapeze. En ik heb zowaar geplaneerd en
gegibed. 1k kon bet zelfs niet laten om
een oer oude en oer degelijke headdip te
maken. Dit schip heb ik tot het uiterste
gevoerd, sleurend aan het zeil en
hekgolven trekkend waar de Titanic trots
op zou zijn. Nee, neem maar van mij
aan ER IS GEEN GENEESMIDDEL
TEGEN HET SURF-VIRUS. Als het
waait moet je gewoon het water op. Je
kunt niet zonder bet schuim in je gezicht,
de windt in het zeil en de krekelkippetjes
achteraf.
Als je vrouw je vraagt waarom het
imperiaal op het dak zit op weg naar
haar ouders, als je een duckgijp draait
om je tennis racket of als je je
denkbeeldige trapeze inhaakt in het
volleybal net, dan staat er maar een ding
te doen. PAK JE SURFBOARD, SURF
THE LIP AND FLY
El Duende.

(JEli
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Wegens overmatige inspanningen over de
grens is onze cartoonist er ditmaal niet in
geslaagd het WETHieven graJIsch te

(7’”~

karakteriseren.

HET MATERIAAL
Het nieuwe WETH 3.7 Combat Wave zeilije is getest op het droge.
Bij het Studenten Sportcentrum dus. Voor eenieder die dit zeil bij
stormachtige wind zal willen gaan gebruiken de volgende tip: er past
alleen een moderne wave-mast in, vanwege de heel smalle
masthoes. Dus reserveer bijvoorbeeld een van de CK35 4.30
clubmasten indien je met dit zeiltje wilt gaan varen.

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

REDACTEUR rn/V
functic-inhoud
U gaat in een klein. slagvaardig team werken aan het tot stand kornen van
de tweernaandelijkse uitgave van het verenigingsorgaan sWETHs.
functie-cisen

Van een loekomstig redacteur rn/V wordt verwacht dat hij rn/V een
constructieve bijdrage weet te leveren aan het totsandkorningsproces in
de vorrn van slap gelul of interessante journnalistieke
bijdragen.
in fo nit a t Ic

Voor meer info kunt u zich wenden redax-pc
bezitter Sander Molenaar, tel 040-2 123941

-
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maandag 26 mci 1997

Pup
AjAX
LEEG
SITTARD, maandag
De weg van Sittard naur
Amsterdam is een lange. En
voert ondermeer langs Eind
hoven. Tcrwijl de selectic
van PSV de binnenstad op
z’n kop zette, passeerde enke
Ic kilometers verderop de
onttroonde landskampioen
in alle anonimitejt de nicuwe
voetbalhoofdstad van Ncder
land. Ajax is op, dat bleek gis
teren ook weer eens in Sit
tard waar de plaatselijke Fortuna nog meer zout in de
Ajax-worn! strooide middels
ecu 2-1-zege.
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XANTOSCUPPEN IN ROERMOND
Op zich leek bet een goed idee. Twee jaar geleden had 1k immers
00k meegedaan met de Xantoscup in Roermond en toen waaide
(woei voor sommige Limbo’s) bet helemaal niet, geen rimpel op het
water te zien, maar wel snik heel, super gezellig en last but not least:
Toen ben ik vet in de prijzen gevallen.
1k werd toen vierde en na een prijzen loterij heb ik daar, volgens
sommigen zeer op zijn plaats, een zwemvest aan overgehouden.
Dus werd er geXantoscupped.
En wel door die Wiersma en mijzelf. Pinguin, Maarten en Don waren
er ook, maar die waren te laat op de verkeerde plaats....
Maarja, pompen met een 7.1m2 Hawk op een Xantos 310 bij windstil
is totaal lets anders dan bij forse Noord Oosten windstoten met zo’n
zelfde zeil een overpowerde Xantos 295 (jaja, oak boards
evolueren...) te varen.
Gefinished ben 1k niet, want na twee deur katapults had 1k bet wel
gehad met die lap zeil.
Twee jaar geleden was 1k nog een absolute binnenwater surfer.
Volgens sommige ben ik nog steeds niet helemaal wave addicted,
maar in iedergeval genoeg om dat geXantos maar zozo te vinden.
Overigens, sommige lieden waren het helemaal met mij eens.
Pinguin mag blij zijn dat ie een gewone Pinguin is, die niet kan
vliegen maar wel kan zwemmen, anders was hij op z’n Mistral met z’n
5.0m2 Combat zeker verzopen, want het ene moment waren er
schuimkopjes en het volgende moment was bet windstil. Die Pinguin
heeft zeker een half uur vis liggen spelen, omdat ie niet kon
waterstarten!
Er was nog zo’n vage vogel op het water. Ene van der Steen. Het was
nou niet bepaald warm en toen kwam er zo’n bleke Maarten zonder
surfpak aangedobberd.. Brrrrr
Het idee is leuk, de Xantoscup wedstrijd is tof, het gefrituurde
voedsel niet slecht en de babes te jong, maar dat maakt allemaal niet
uit, ze zouden het alleen aan de zeekant van de Brouwersdam of zo
moeten houden.

Juli 1997
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Die Wiersma en 1k hebben toen maar besloten dat zo’n klein
binnenwatertje suxed en zijn naar huisgegaan.
Volgende keer bij Oosten of Noordoostenwind wil 1k nog wel ff het
veluwemeer op, want dat schijnt wel goed surfbaar te zijn, maar
verder.
Saltwater only!

VAKANTIESMIKKELVAAGHEDEN
Don tegen Arthur: jij bent al dik genoeg jij....
Pingo tegen Don: Kijk jij nu ook al naar kerels???
Pingo: Normy is van de pedofilie af, z’n vriendin is 18 geworden.
Arthur: Is ze opgewaardeerd?
Norman: Wanneer gaan we naar Portugal??
Don: Oke, dan gaan we in augustus, dat komt mij 00k veel beter ult
Pingo: Dan is er geen wind meer...
Don daar gaan we ook niet voor, we gaan voor de vrouwen
Arthur die zijn er dan oak niet meer
Norman: Wat kost dat nou, een maandje Portugal
Arthur Kunnen we Harald z’n zus niet meenemen, dan verdient die
bet geld voor de terugreis.
Don: 0 1k heb ook nog twee zussen

Anton: kunnen we zelfs winst maken!
Don: en een moeder

-

Boom: Zeg henk, waarom zit je als ik ‘s avonds Iangskom altijd
pomofilms te kijken?
Pingo

~Ln
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MOEDERDAG EN DE TIEN UUR ERVOOR
Er zijn nog meer spots op aarde behalve viana, tarifa en HP-beach.
Aithans dat wilde Plankenkoorts ons doen geloven. Wij waren immers
uitgenodigd voor een heuse beach-dag op Katwijk. Nou is de dag al
voor de heift voorbij als je eerst uit Groningen moet komen met je
OV’tje, maar gelukkig had de wind een beetje bewaard voor later.
Na een lange strandwandeiing (moest ik nou links of rechts?) kwam
ik dan loch aan bij een bunch surfende studenten. Ondanks dat
iedereen mij vertelde dat de wind weg was en ik mijn pak dus niet aan
hoefde te doen, deed ik mijzelf in het neopreen glijden. Fijn was dat
na al die moeite de wind ook weer op kwam zetten en ik dus een
plankje pakte en mijn eerste rakjes van het jaar (ja het is
schandaaaaaalig) kon planeren. Het geluk was echter van korte duur,
want heeft testmateriaal het voordeel dat je niks hoeft op te tuigen,
maar het nadeel dat je het met anderen moet delen. Gelukkig kon
Erwin niet op twee planken tegelijk varen en heb ik zeif kunnen
ervaren wat er nou waar en niet waar was van de hele mamba en
mambo-cyclus. 1k weet niet meer wat voor zeiltje erop stond, maar ik
heb me toch prima vermaakt. Vooral kijken hoe plankenkoorts de
zeiltjes aftuigde leverde enigszins vermaak op, temeer daar mijn
zusje in Groningen nog een flesje Groisch herfstbok in mijn tas had
gestopt. Vele tukker-ogen waren dan ook gericht op dat groepje van
Weth dat daar anderhalve liter vocht uit de achterhoek naar binnen
kloekte. Maarlen wist voor het eerst te profiteren van zijn dubbele
lidmaatschap en mocht niet meer terugrijden. Nou was terugrijden na
zon BBQ toch onverantwoord, dus hebben we de hele boel maar
goed weggespoeld. Zeker nadat we erachter kwamen dat palm per
liter goedkoper was dan bier. Dat het skateboarden bij Maarten
daarna minder ging mag geen wonder heten, dat hij niks heeft
gebroken wel.
De rest van de avond ging het laat 17e eeuwse spreekwoord hoe
Iaeter hoe vaegher erg goed op. Zo werd de beruchte carnavals-surt
dans meerdere malen uitgevoerd en werden leuke kielne meisjes van
Plankenkoorts nog even aangekeken alsof ze bij de Katwijkse
tienergang hoorden. Toen de laatste ronde werd aangekondigd heeft
iedereen maar een rondje palm gehaald. Dat deze palm nog niet
allemaal de slokdarm gepasseerd was toen we naar buiten moesten,
mocht geen probleem heten. We hadden immers nog een originele
zorg-dat-het-bier-in-je- glas-biijft-achtervolgings-sightseeings-tour
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de-DeIft voor de boeg. Toen de laatste dame netjes voor de deur was
afgezet, deden wij 00k netjes iets voor de deur. Toen dat publiek
begon te trekken, was ik nog net op tijd klaar, maar Maarten maakte
het niet veel meer uit, en stopte zijn gerrit pas na een welgemeend
“goedenavond” terug.
Dat aan alles een eind komt werd nog die avond duidelijk. Nadat
Sander de Visa-karl (als een Visa-card dezelfcle stabiliteit had zou ik
er nooit aan beginnen) had geparkeerd werden ook de meegescoopte
palmglazen net over een randje geparkeerd.
Na een uur gesleep met matrassen konden we genieten van een
welverdiende nachtrust
De volgende ochtend konden we zien hoe een surfers-douche eruit
hoorl te zien. Vervolgens konden we zien hoe een surfers-keuken
emit hoort te zien en op de surfvideo’s konden we zien hoe een goiter
emit hoort te zien. Toen kwamen we op het idee te ontbijten, maar na
dat Armand de inmiddels in de historie bijgeschreven woorden “eens
kijken wat ik nog te eten heb.... oh niets!” sprak, was ons duidelijk dat
een Mc-Snack uitkomst moest bieden. En hoe!
Na een goeie re-arrange in de Visa-Karl konden zowel Maarten ais ik
met de terugreis beginnen. Maarten wilde wel via Maiden naar
Enschede rijden in ruil voor een avondmaal. Nadat mijn moeder van
de schrik bekomen was (“Maarten, is dat niet die jongen die zo
verschrikkelijk veel kan etenT) konden wij dan ook weer de
broodnodige (vezels) vitaminen (mineralen) tot ons nemen. Sander
schijnt die vitaminen uit drie sinaasappeis in twintig minuten te
hebben gehaaid, maar had beter zeveneneenhalve sinaasappei
kunnen kopen want nou zat hij daar maar te wachten.
Dat pa & ma ‘s avonds nog naar Eindhoven moesten kwam prima uit
op deze loch al goed verlopen moederdag.
totoptwater steiletje vruchtenpuntjes

meeuw

DAWAS LACHEJOH...
Staat een bodybuilder zich te bewonderen jade spiegel op de club. komt er
een vrouwtje langs (blond). Zegt de body builder terwiji Mi zijn spieren spant:
Kijk eens, is cUt niet 1 brok dynamiet
waarop het vrouwtje antwoordt: ‘is dat niet gevaarlijk met zo’n kort lontje?
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VROUWEN....
XXX- aantal redenen om je surfspullen vertroetelen en je vrouw te
verloederen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Je kan elke dag van de maand opje surfplank golfjes rijden.
Je plank behoudt altijd haar curve.
Je surftuigage gilt niet tenzij bet stormt.
Je mag je surfplank schoppen, slaan en erin bijten.
Je surfspullen hebben geen ouders.
Je mag je surfspullen delen met je vrienden.
Je suriplank geeft niks om bet aantal voorgangers die je al hebt
gehad.
Wanneerje surfplank crasht dan kan je bet maken.
Je surfplank geeft er niks om als je naar een ander kijkt of als je
tijdschriften koopt.
Je mag drinken voordat je golfjes gaat rijden.
Het is altijd nat.
Je hoeft niet jaloers te worden als iemand anders op je plank surft.
Het is minder verdacht als je weer eens bij cie verzekering komt
aankloppen voor geld voor reperatie.
Je hoeft je surfplank niet te overtuigen dat jij de surfer bent en zij
de plank.
Je hoeft geen je excuses te verzinnen wanneerje weer voor de
tweede keer wilt gaan surfen.
Je houdt geen contact met de ouders nadat je surfspullen hebt
gedumpt.
Je kan blijven surfen zonder dat het echt pijn doet.
Je surfplank beledigt je niet als je niet goed kan surfen.
Je surfspullen hoeven nooit een nachtje alleen er op ult.
Je surfplank klaagt niet als je haar weer eens vastbindt.
Je kan je surfplank buiten laten staan of in de trailer laten liggen.
Je suriplank geeft er niks cm als je stinkt, plakt, boert scheldt,
laat thuis bent of helemaal niet thuis komt.
Als je plank er niet goed uit ziet kan je er altijd stickers op
plakken.
Je mag altijd hulpstukken gebruiken, bet maakt het surfen alleen
maar prettiger.
Je houdt er geen ziekte aan over die je niet kent.
Depressies betekent altijd plezier.
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Het houdt wel van een rubber paR.

Dat brengt jewel aan bet denken he!
(Okee Gordon, verbeter de wereld, begin bij jezeif.... redax)

WIST U DAT COLA
-geobsedeerd is door de voordelen van de vrouw(en).
-meer sociaal dan maatschappelijk bezig is.
-zijn surfcarriere daarmee vergooit.
-bet eerste lid van de “Eindhovense Studenten Waterski Vereniging
IT SUCKS” is.
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HAASTIGE SPOED IS ALTIJD GOED
Het was weer zover, de derde Dinsdag van de maand diende zich
aan. Anthon aan de lijn, of we niet eerst is even zouden gaan karten.
Nou heeft zo’n ding eigenl~k twee wielen teveel, maar omdat karten
zo’n Iaagbijdegrondse activiteit is, is bet toch best wel okee.
Verzamelen in de AOR dus, waar je voor je jas vhf minuten ophangen
een gulden moet betalen, maar waar je jas en helm gratis kwijt kan.
Alleen schijfremremschijfsloten van tweewielige voertuigen kunnen
dan, als het hele, maar eigenlijk halve, want wat zijn nu vier stoere
kartsurfers, gezelschap compleet is, nog roet in het eten, cq benzine
voor de AOR gooien.
Op naar Hezemans, waar het gezelschapje, bestaande uit Koosje
alias Boom, El Pinguino, Anthon en ondergetekende incheckte, tot de
conclusie kwam over twee minuten te moeten starten en in rap tempo
de raceoutfits aanhees. Hier begon de psychologische en ook ietwat
chemische oorlogsvoering. Zo is het zeer wel mogelijk om
klaarstaande op de startgrhd te roepen dat je kar(t) verzopen is en dan
door tijdens bet wachten op de start funk te gassen je achterligger zo
zwaar bedwelmen en vermommen door ‘m met roet te bestrooien, dat
de eerste ronde voor bet slachtoffer gelijk verloren gaat. Natuurlijk is
bet altijd weer prachtig om flink driftend de bochten door te glijden en
de vangrails soms angstwekkend dichtbij te zien komen in een poging
de snelste Iijn te zoeken.
De fret reed weer eens als een bezetene, als ie dit in bet dagelijks
leven ook weet vol te houden kan zn examinator in elk geval niet zien
wat ie fout doet, want het CBR (en niet 600RR fireblade) rijdt toch
maar in 3O6jes.... F-let lijkt me alleen geen goed idee als de fret op zijn
examen oak zo door achtervolgingswaanzin geobsedeerd raakt dat ie
zn vehikel in de muur parkeert, want een examinator gaat er dan niet
breed lachend langs, om daarna zn voorsprong niet meer af te
geven!
In het achterveld speelde natuurlijk nag steeds de verbeten strijd
tussen de Boom en zijn zogenaamd bezopen kar en de oak de Pingo
maakte progressie. Tot op het laatst bleef bet spannend; de snelste
tijden werden dan 00k geklokt in de laatste paar ronden. Toen stand
die Goof met dat rooie pak aiweer met zijn geblokte zakdoek te
wapperen en was de fun weer gefund. De uiteindelijkste snelste
rondetijden van de wethcoureurs lagen minder dan 0,72 seconde uit
elkaar, zodat weer eens blijkt dat in elke wether een Artur schuilt.
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Maardit keerwasAnthon van detroon gestoten als alleenheerservan
het weth-kartareaal. Tien minuten blijft weinig, ik had nog wel even
naar Ouddorp door willen rijden, dan krijg je pas echt een spannende
strijd. Helaas hadden ze geen karts met trekhaak.
Op de scorelijst stond in elk geval nog een goed bedoeld adviesje
voor de volgende keer, of misschien wel voor op de terugweg:”GEEF
EENS GAS !“, waarschijnlijk krachtiger uit te drukken door slechts
“GHASSE!” te roepen.
Aangekomen bij de AOR bleek karten zo’n enerverende belevenis,
dat na een kGrte nabespreking over aanwezige tweewielige
voertuigen door de helft van het gezelschap de reis huiswaarts weer
werd ondernomen, voor de een om te lunchen en dineren voor de
ander om wat slaap in te halen.
Yoki

r

Je coupe verwaaid?
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I Frankrijkstraat 18, tel 040-2441678
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BELOOFDE INTERVIEW
Norman: Ja, Paul vond bet wel een leuk idee om je vriendin te
interviewen.
Karin: Whaaat, je moet maar een ander interviewen.
N: Monogaam weet je wel. Heb je zo spontaan nog wat
commentaar??
K: Spontaan, nou nee!
N: Even een vraag verzinnen? 1k noem een woord, jij geeft een
antwoord.
K: Oh (dan kom Dc 00k wel intelligent oveO
N: Oke, Schoevers!
K: Volgend onderwerp.
N: Schoevers! Geintje. Nou, je hebt vandaag gesurft. Wat vond je
daar nu van? WV je jets mededelen aan de vriendinnen van de
wethers?
K: Gesurft ja. Windkrachtje 3. 7 meter gesurft. 2 keer het zeiltje in
handen gehad. Veel regen.
vinden jullie dit nu leuk?
N: Hebje een surimast gekopt ofzo? Je klinkt nogal wat zit je nu te
lullen over mijn comma’s.
K: comma met een K.
N: Je hebt nog acht weken vakantie, boor. Er zijn heus geen
toelatingstoetsefl om Schoevers binnen te komen. Die slepen zeus
het huisvuil naar binnen.
K: Dit is errug. Trouwens, bet huisvuil komt daar niet eens binnen.
Daar moeten ze zelfs voor
dokken.
N: Wat zit er opje rug?
K: Vergelijjk je mij flu met
huisvuil?
N: Nou, nee
Nee, Paul dit is geen goed idee!
Straks moet ik het ook maar met
een
warme-boterham doen.
(Sorry Gordon, we konden geen
vuilniszak vinden in de clip-art)

icix

23

Juli 1997

TIJDLOOS

OK. Na wat wetenschappelijke beschouwjngen heb ik de tijd en
plaatsafhankelijke algemene partiele surfdifferentiaalvergelijking
opgelost Oe weet wel afgeleide op de randen voorgeschreven, lees
golven). Deze oplossing zal ik binnenkorl nader uitwerken. Nu eerst
het volgende:
-

Eén uur surfen staat tot tien uur vrouw.
(en dan heb 1k het niet over één keer!! Noch ligt bet aan
Ref. see
Pointbreak [1])
Nu is het zo dat ik toch minimaal eens in de twee weken een weekend
surf; het gehele weekend dus (zoveel als het in Nederland ongeveer
waait). Twee dagen dus. Eentje per week. En waarom wel?
Een simpel rekensommetje leert ons dat ik dan dus tien dagen vrouw
nodig heb. Een week heeft zeven dagen. Dit gaat niet lukken.
Dus voor een optimale adrenaline- en meer kick ga gewoon wat meer
surfen. Dan besteed je je tijd optimaal.
....!

References
[1]
Pointbreak, surfmovie, by Patrick Zweetzak et. al., 1989.
Acknowledgement
Dank aan alle personen die als proefpersoon hebben deelgenomen
aan dit uitgebreide onderzoek over het hoe en waarom van het
(wind)surfen.

‘iñguins laten
mondiale
vervuiling zien
Dat schadelijke stoffen zich over de wereld
verspreiden, is goed te meten aan pinguins en
stormvogels in het ongerepte Antarctica.
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SPOT GUIDE DANMARK
HVIDE-SANDE & KLITMOLLER
El Pinguino’s poolexpeditie
Van Uw surfcorrespondent ter plaatse
Hemelvaart dus. Redbull dagen. Helaas wist ik al lang tevoren dat 1k
verstek zou moeten laten gaan bij dit feest, en dus ook het Mega
beachdagfestijn noodgedwongen zou moeten missen. Nou dat
testvaren dat had 1k op onze eigen WETH clubspulletjes al voldoende
gedaan, maar ja Katwijk en daar een beetje rondskeuren dat zou loch
wel leuk zijn. Ander keertje voor de Pingo dan maar.
Feestje dus. Familie feestje. Plaats van handeling Silkeborg, Jutland.
Wat doet iedere rechtgeaarde surfer die Denemarken betreedt?
Inderdaad die zorgt dat ie zijn surfshit mee heeft genomen. Renault
Megane Scenic geritseld. Semi-space-wagon. Helaas voor het in de
autovervoerenvandesurfplank nog niet helemaal geschikt. Ongeveer
net zoveel ruimte in de richting als een Visaatje, nou dat zegt genoeg.
Maar voor de zeiltjes en mastjes loch wel handig. En natuurlijk een
ideaal omkleethok zo’n achterbank. Stoeltjes neerklappen of maar
helemaal deruit gooien enzovoorts. In Nederland zou het blazen.
Zuidwest. Dan moet het langs de Deense westkust dus ook wel
blazen. Woensdag alle shit gepakt en weggereden. Feestje gevierd.
En dan vrijdag snel naar zee. Ringkjobing sucks. Wat krljgen we nou.
Voorspelling: Oost. Mijn Deens werd al zo goed dat 1k toch begreep
dat er een matige, at en toe vrij krachtige oostenwind zou staan. En
toch moest de wind draaien. Als het in Nederland toch al enkele
dagen stevig zuidwest blaast, dan kan dat toch niet anders?! Ehhh.
Ja. Sondervig. En dan eens kijken. Links. Hvide-Sande. En net ten
noorden daarvan surfcenter. Aan het binnenwater. 1k had de zee al
gezien. Viak. Aflandig. Shit. Ringkjobingfjord. Vijf Bft. met vlaagjes
zes. Eens even geinformeerd hoe dat zat. Het leek de Grevelingen
wel. It purely sucks. Een dagje zoals zovele. Hier kom 1k mijn bed niet
voor uit. Verveeld staarde ik om me heen. Surfshoptiouder compleet
over de zeik vanwege mijn remarks. “Grote Surf” in Danmark. En
geen wind dus. Hoe is het mogelijk. Ja, binnenwater gepiel. Ja, daar
iets verderop daar staan nog twee meter golven en bla Na en bet is
daar best nog wel goed
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OPZOUTENW!
Dus maar vertrokken. Hvide-Sande doorgecrossed met mijn
inmiddels al lets beter bevallende surfmobiel. Eens even kijken.
lnderdaad daar hebben we net ten zuiden van Hvide-Sande het
tweede surfeenter (aan het binnenwater dus). Hm. Eigenlijk allemaal
niks. Dit zUn die stomme dingen waarvan Gordon, BA Smarti en
Boom in hun wilde dromen over vertellen van Mega dit en Mega dat.
Het is gewoon kut. Basta!
Binnenwaterratten dat zijn het.
Eens even kijken. Dit is een kaart. Ja, vogels gaat het nog waaien?
Nou, zo en zo. Dus. En zo en zo. De enige plaats waarje misschien
nog wat wind vindt en op zee kan varen op dit moment is KIitmoIler.
Hm. Even denken. Wel even rijden dus. Hm. Op het volgende fjord
schijn je uberhaupt niet te mogen surfen.
1k heb een mobiel. Hier is het niks. En het is prachtig zonnig weer.
Wat doen ik dus. lnderdaad, ik kar even naar Klitmoller. Even de
kaart bestuderen. Wat is dit. Een brug, pont of boot of iets anders.
Nou, we zien wel. De kust scherp in het 009 houdend noordwaards.
Al moest 1k toch het Skagerrak, wind zou ik vinden en surfen op zee
ook.
Toch nog vrij ver. Al skeur je honderveertig over die weggetjes, wat
ze in Denemarken als serieuze wegen aanduiden, dan nog duurt het
wel even. Huuuh. Hee. Einde weg. Wat een smerige industriezooi
hier. Hier zou ik liever even niet varen.
Na een break van veertig minuten toch maar even met dat pont of
bootje of wat het dan ook moest voorstellen in twaalfminuutjes naar
de overkant. Het begon al te kriebelen. Ook daar stond inmiddels een
strakke oost vijf a zes. KlitmolIer here we come.
Halluf vier. Nu moet ik er loch zo ongeveer zijn. Na enige tijd, een
klein bordje en weggetje. Hee. Nog enkele kilometertjes. En dit is het
dan. Dit zal het centrum wel zijn. En nu de zee. Vier vage
Noormannen in een vaag mobiel met nog vagere mutsen op hun kop.
Hm. Volgens mij “no surf”. Waar zit de zee hier. Ze kijken mij aan.
Nee geen wind. Nog niet. Ze lijken het voor vandaag wel weer te
geloven. 1k maar richting het strand dus. Daar staan op twee
parkeerterreinen tien a twintig busjes (kleine campers, van die VW
beesten enzo) en nog wat andere surfmobielen. HeIft Duitsers en
andere helft Denen. Hee. Wat.dribbeld daar. Surfbabe. Deense
Surfbabe. Alhier houdt de Deense vrouwelijke surftop zich dus schuil.
Eens even kijken. Er liggen slechts twee opgetuigde setjes. En die
liggen er errugh werkeloos bij.
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En ja. Het gaat waaien. Het kan ook niet anders. Pingo is gearriveerd.
Ja, 1k heb niet zoveel wind nodig. Even mijn vijfnulletje op tuigen.
Verdwaasd wordt ik gade geslagen. Hoofdschiiddend staat men
verdwaald te kijken. Er klopt iets niet. Dat nummerbord. Wat doet dat
hier. Er helemaal uitkomen doen ze niet. Totdat ik al op het water sta
en al planerend rondskeur. Nm. 1k kan mij voorstellen dat het hier
errugghhh goed kan zijn. Als met dit kleine vijf beauforije met
vlaagjes zes bet al zo is. En die golfjes. Hmmmm. Smullen.
I’ll be back.
Toch zijn de omstandigheden nog februari achtig. Na enige tijd toch
mijn schoentjes maar aangedaan. Half acht. Ach het is wel mooi
geweest. Als het morgen weer zo is kom 1k misschien wel terug. Wel
ver rijden, maarja. Pech.
Teruggecrossed. Dat ging al iets sneller. De volgende dag leek het
weer helemaal niets. Windstil. Tegen de middag begon het opeens
een beetje te waaien. Rond vijf uur toch flog maar in de
autogesprongen. En hup naar Hvide-Sande. Dit maar de zeestecks
afstruinen. Het water was net hoog. Helaas. Net een heel klein beetje
wind te weinig. Slechts een paar golfsurfers. Ook hier zag bet er zeker
niet slecht ult. Zuidstek gecheckt. Noordstek gecheckt. And that’s it.
More next time.
Toch maar weer huiswaards. Volgende dag weer naar Nederland
gereden.
Wordt dus wel druk dit jaar.
Eerst even Portugal (Viana do Costello en Quincho), Spanje (Tarifa).
Naar Hawaii in het najaar zo tegen november en tussendoor dan
maar even Klitmoller in bet najaar.
ENDLESS SUMMER.
See you,
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WIST U DAT:
Lon ook getrokken kan worden?!
Boompje “gecooled” de drempels pakt.
Harrie en Lon een nieuwe financieringswijze uitgedacht hebben van
alles wat zij wensen.
Het nog niet zeker is of dit fiscaal aftrekbaar is.
Er zoiets bestaat als een genetisch bepaalde alcoholspiegel.
Sommige zaken zeker filet alleen hormonaal zijn.
Gordon alles vervangt en het dan van de band doet.
Lon al interesse getoond heeft.
De “warme boterhammen club” nieuw leven ingeblazen lijkt te gaan
worden.
Xantos en Xantippe twee verschillende dingen zijn
Sommigen dit een wel errugh schlecht redactioneel blaadje vinden
maar het wel altijd als eerste proberen te lezen
Om dan vervolgens in de kantine geestelijke huip en bijstand te gaan
zoeken.
Bij de red?x!
Anton door te veel ge-off-the-lip over zijn ex(vriendin) weer vrijgezel
is...

El Pinguino
Brokkema is verhuisd, iedereen die wel een biertje lust kan terecht op het
volgende adres:
Rodenbachlaan 13,
5615 GG Eindhoven
Oh ja, Jeroen, je kunt de vorige sWETHs tegen contante betaling van 80
cent aThalen bij de redactie, dan kun je gelijk die CD van Toon weer es
teruggeven!
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NIET INTERESSANT, MAAR TOCH...
Gesurft.
Net terug.
Het was perfect.
1k heb nieuwe DA KINE voetbandjes.
Prima dingen.
Madelon bezocht and more.
Harrie sum tegenwoordig ook al bijna twee uur.
Straks is ie je voorbijgestreefd.
Steen was er ook. Specialiteit: Duitse Gijp.
Eh. Babes.
Ja, ik heb de stellige indruk dat Harrie’s zus lijdt aan een onderdrukte
interesse. Ze bejegent mij ten alle tijden met teveel gezonde
interesse.
Daamaast blijut ze aardig, terwiji ze in wezen very lastig is/kan
wezen/and
more. Hard to handle. Dat soort stuff.
Maar ja.
Ze suth niet. Kan wel zeilen.
En is misschien loch meer lets voor jouw.
Daarnaast schijnt ze niet te geloven in sex.
lEts met een of ander vaag verhaal.
In ieder geval had bet lets met sex vandoen.
Ben net terug van Paula.
De kapperdus.
Ze heeft weer volledig aan mij lopen friemelen.
Oat is: de breedte van mijn schouders opgenomen.
Mi] geborsteld i.p.v. haar paardje.
And mi] Iiefdadig toegesmiled and more.
Wel, I’m off.
Nog even flepnessen.
Dan even Denmark.
En dan weer de rest van bet Ieven.
De duitse incredible blonde surfbabe was er ook weer.
Ze was duckgijpjes aan bet draaien.
Hm.
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POWER UP AND BLOW THESE
SUCKERS

a

Ring, ring:”Commando Henk hier”.
tb!”
“Jaja, vanavond lazergamen. Is leuk moet je gewoon doen!”
Na een volledige omschrijving van de potentiele doelwitten gre~p~ik
naar mijn commandopak om me zodanig voor te bereiden
avond. Het was een alles of niets verhaal. Net zoals vroegqsjbde
Seals. Dat waren pas tijden! De avond begon al vroeg mefigrq~sief
rijgedrag. De reden van die geplaatste agressivit ,3vac mede
oorzaak van het aantal guldens die gleuf verorberde a~êen biertje
een cola en nog wat geshuffelboard was het
It was time to rock & roll. Zes man (sorry An~njn”ook een vrouw) in
een ruimte met nogal heftige muziek gingen s~~Jjden om de eer.
Whaaat camouflage? Niet nodig? De *eth~ten vrouw hadden aI snel
begrepen dat ze met een beetje tijge~e~over het vloerkleed een
perfecte camouflage kleurop bun Ej~Øjng konden aanbrengen. ldeaal
gewoon? Juist in tegenstellingw,~dnThetfrjaar ervoor hadden we niet het
probleem dat er te veel mehen~’strijdtoneel waren. Nee, bet was
eerder zo dat je blij w~s dffi~hiemand afgeknald had. Opmerkelijk
was dat Anton en vriendi~aW~r zoek dan gevonden waren.
Nou, nou ik heb me .t~ch een partij staan knallen, mijn hele lazergun
was helemaal zLch1t~ geworden. Een ware meltdown (een
surfbeweging die%~uo1~al onder wethers te vinden is). Na twintig
minuutjes tijg~eqjennen, knallen en beesten kwamen we als echte
bezwete, s~inkende (vooral Henk met zijn Robby T-shirt) met
bloedd3orIopen~e ogen commandoos (een vrouw die bet op beveel
alles d2~j het strijdtoneel afstrompelen. (Is this the ultimate
~e~fe~1ing?) Allen met de vraag wie er gewonnen had. Zoals niet
veeffadht had Henk glorieus de strijd met de andere beesten met een
g~Thtige score gewonnen. Anton en vriendin kwamen verdacht
laatste.
Helaas kon ik het feest niet verder doorzetten vanwege andere
verplichtingen. Helaas, helaas want het ‘scoren’ volgens Henk was
nog lang niet afgelopen.
Los BalIos, Norman
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LEDENLIJST
Stephan
Sander
Don
Patrick
Martijn
Marlijn
Roger
Jeroen
Sven
Jaap
Jeroen
Stelan
Henk
Floris
Bait
Marcel
Vincent
Chris
Jasper
Etienne
Haratd
Michiet
Paul
Stan
Casper
ions
Marnix
Sander
Mark
Marcel
Carlo
Maailen
Stijn
Jeroen
Norman
Ronald
Annetoes
Erv~4n
Martin
Marco

Erelid
van den Berg
Loden
Anthonio
Bakker
Baptist
van Bentum
van Beurden
Bijen
Boekema
Bordes
op den Brotrw
Cats
van der Eijk
Gaxiola
van God
Ghijsels
van Sits
de Gotm
van Haag
Mu

ink

van Hoofi
van der Hoorn
Jaarsvetd
van den Krcgt
Kuunders
Leenrnans
v. d. Meeratôcer
Meijers
Molenaar
Peels
van Ree
de Smet
van den Steen
Sweere
van der Veen
Verhoeven
Vneugdenhil
Vreugdenhit
Wiersma
van Wijk
de Wild

Dude Doetenkade 55

Stuiverstraat 29
5611 TA Eindhc.Ien
Neherlaan 7
5634 NH Eindhoven
Lad. Napoteonlaan 34 5616 BB Eindhoven
Woenselsestnaat 365 5623 EoEindhoven
Heivetd 6
5464 VT Veghel
Zeitmarkt iSA
4381 BS Vtissingen
Hyppocrateslaan 17
5644 DV Eindhoven
Frankrijkstraat 80
5622 AM Eindhoven
Kempensebaan 105
5643 JC Eindhoven
Beaxemerweg 25a
6096 AP Grathem
S. van Noyestnaat 3
5622 KG Eindhoven
Johannesburgstnaat 11 5642 EK Eindhoven
Kettingstraat 28
5611 RD Eindhoven
Van Musschenbroekstr.20 5223 BP Den Bosch
vetdm Monigomerytn 861
5623 AZ Eindhoven
Kerkstnaal 7B
5614 GH Eindhoven
Sluiverslnaat Sic
5611 TB Eindhoven
Waterroosstraat 41
5644 EP Eindhoven
Gemini 44
5591 SB Heeze
P~tkruidhof 5
5672 BK Nuenen
Woensetsestraat 327 5623 ED Eindhoven
Korenbloemstraat 61
5643 HL Eindhoven
Leenderweg 311
5643 AK Eindhoven
Molvense Erven 258
5672 MS Nuenen
Hemetr~ken 127
5612 LC Eindhoven
Kampakker 49
5625 VD Eindhoven
Korenbloemstraat 61
5643 HL Eindhoven
Heistraat 3
5491 BA St-Oedennode
Watem 9
6342 PA Walem
Bredataan 157
5652 Jo Eindhoven
Geulatraat 8
7532 TI Enschede
Leenderweg 177
5643 AG Eindhoven
Wittemstraat 82 B
5616 GE Eindhoven
Pomperschans 74
5595 AW Leende
Pisanostnaat
3885623 CL Eindhoven
Ebrodreef
303561 JN titrecht
Lange Akkens 33
5563 BV Westerhoven
Outshoornstraat 63
5622 GX Eindhoven
Sienalaan 8
5632W Eindhoven

Maarten

I_Id van verdlenste
Hertstnaat 74
Luyta

Arthur
Marc
Maurice
Edward
SiMa
Robert

Donateurs
van den Boom
van de Brook
Claessens
Dams
de Gast-de Ktoe
van Deunsen

Arjan
Rob

de Gast
do Groot

1621 BH Macrn

6531 KS Nijmegen

Lonentzstraat 4b
5707 EW Remand
Doomboomstraat 22
5081 GP Hikanenbeek
Bothei 30
5508 CD Vetdhoven
Gastakker 388
4817 XJ Bneda
Brometiastraat 6
1338 ZZ Almere
Aart van de Leeuwln 984
2624 LZ Detif
Bcomeliastnaat 6
1338 U Atnnere
Grossmannslrasse 38 8049 Zurich (Suisse)

040-2117861
040-2810538
040-2551853
040-2460662
0413-3657 12
0118-413280
040-2124596
04 0-24 52820
040-246~9
0475-452852
040-2445906
040-2812263
040-2115039
073-6214753
040-2436494
040-2455892
040-2116843
040-2126798
040-2264695
040-2831013
040-2437392
040-2123941
040-2111256
040-2834438
040-24397 79
040-2422670
040-2123941
0413-478929
0434591867
040-2570605
053-43323 14
040-2118682
040-2570778
040-2062104
040-2433264
030-2613134
040-2017750
040-2452138
040-2415407
024-3556323
0492-534916
013-5051521
040-2413341
076-5870973
036-5372431
045-2688106
036-5372431
13420649

31

Juli 199T

Root
Coon
Join
Maarten
Dirk~an
arc
Auke
Wiin
Cecile
Frans
Franc
Rob
Baa
Marc
Bait
Carin

Hoff
Konings
Lemmens
Luyloc
Luyloc
Nederkoorn
Osinga
van Rootselaar
Schemer

Schemmer
Schoren
Schulkens
Tirnmer
Vos
Wijnands
Zuldema

Vaarweg 41
Allersma 147
Sluisstraat 20
Heilsuaat 74

3233 Si Oostvoorne
5655 CD Eindhoven
1075 TE Amsterdam
6531 SN~megen
Westersingel 51
3014 GV Rottendarn
Gen Knooplaan 7
5623 MT Eindhoven
5988 CA Helden
‘I HOItje 8
Pieter Breughehlaan 38 3723 PB Bilthoven
5102 AB Dongen
Lage Ham 119
2517 TX Den Haag
Obrechtstraat 273
Reigerskamp 444
3607 JA Maarsen
Koninginnestraat 62
4816 HO Breda
5102 AB Dongen
Lage Ham 119
Jan Steenlaan 15
5591 AM Heeze
Choorstraat 19
2681 AP Monster
Vijide Buitenpepers 5 5231 GK Den Bosch

0181-485182
040-2520671
0?0-672 1496
02 -3556323
040-4364906
040-2455768
077-307 2695
030-2283885
0162-321127
070-3656522
0346-552773
076-5218304
0162-32 1 127
040-2261 837
017 4-2 134 03
073-6497703

BESTUUR
Henk Gaxiola
Carlo de Smet
Sander Anlhonio
Harald van den Hoorn

Voorzltler
Secrelaris!Penningmeester cr
Activileitencommissaris
Matenaalcommissaris
~i.ic”j-~eecie~-

Adres

jr

CL. Vrouweslraat I
5612 AW Eindhoven
hllp://wwwstud.tu&nh/—weth
‘-~

VLA VLA VLA
Denk je dat je effe een sWETHsje zonder inhoud lfl elkaar gaai
rammelen, omdal er loch geen stukjes zijn als de vorige sWETI-Is nel
een weekje of drie uit is moel je toch weer de moeilijke keuze
lussen 27 of 31 pagina’s gaan zitlen makertUiteindelijk is hel mel
weinig inspanning onzerzijds toch 31 bladzijden geworden.
Ga zo door, 1k vind bet aIlijd weer leuk om de crealieve vunzigheden
van de wethbevolking in mn mailbox aan te Ireffen en een sWETHs
die niet helemaal gevuld is mel door ons gesChreven flauwigheden
is nag leuker om te lezen ook, zo staat er voor ons ook nag es wat
nieuws ml

Kompleef in:
Windsurfirig
Alpine Ski
Snawboarding
Inline-skates
Beach Wear
• Ski-lessen
Surf lessen
Feesten en partijen
-

-

-

-

Kieine

A

Beig 61
5611 JI Eindhoven
040- 442616

