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Windsurfing
Alpine Ski
Snowboarding
Inline-skates
Beach-Wear
Ski-lessen
Surf-lessen
Feesten en partijen
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Kleine Berg 61
5611 JT Eindhoven
040-442616
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Roel
Coen
Jorn
Maarlen
Dirkjan
Marc
Auke
Wim
Cec le
Frans
Frans
Rob
Ba
Mar
Bad
arm

flM44
Vanbetrouwbarc bronnen heb 1k inogen vernemcn dat juHie het maar cen
paar dagen hebben kunnen voihouden op Guinchol Dus toch maar eon
bcctje peddelen op Via ~a. Dat is waar ik nu bang ~oor was. gewoon naar
Tarifa en an ers niet! Alsje op Guincho wit ~aren moot je daar al in mci
wezen en dan blijfje daar tot eind juli. Wen je tenininste ;•anzclfaan do
golvcn.
Vcrdcr nog chickics gczicn (op die t\4ee Hollandse na dani) 9
In leder geval weet 1k dat je in Italie, je jezelf bchoorlijk kunt
vermaken Do Hollandse w E8ffiih die in ltal3 komen koinen oni ft komen
En ze zijn nog slim ook Verder weten ze goed hoeje doktertje moct
spelen Nec Hcnk gccn tieners. gewoon 24 jarigc medicijnen-siudentes
Echter hct Italinanse spul is beter geen gem!, want ik ken geen w-oord
ltaliaans. In leder geval is lang in Italic ~oorIopig nit de mode (sinds 1k er
geweest ben. .)
Hasta Ia bast

Hijo de Putla!
,-)

Boom

Hoff
Konings
Lemmens
LuyIo
Luyio~
Nederkoorn
Osinga
van Rootselaar
Schemer
Scherrner
Schoren
Schulkens
Tanner
Vos
Wignands
Zuidena

Vaarweg 41
Aliersna 147
Siuisstmaat 20
Hertslraal 74
Westersungel 51
Gen Knooplaan 7
1 HOitje 8
Pieler Breughellaan 38
Lage Han 119
Obmechtslraal 273
Reagerskamp 441
Kon ngarinestraat 62
Lage Han 119
Jan Steenlaan 15
Choorstraat 19
Vjrde Bumtenpepers 5

3233 SJ Oostvoorne
5655 CD Eindhoven
1075 TE Amsterdam
6531 KS Najmegen
3014 GV Rotterdam
5623 MT Eandhoven
5988 CA Heiden
3723 PB Bmlthoven
5102 AG Dongen
2517 TX Den Haag
3607 JA Maarsen
4818 HO Breda
5102 AG Dongen
5591 AH Heeze
2681 AP Monster
5231 (3K Den Bosch

0181-485182
040-2520671
020-672 1496
024-3556323
010-4364900
040-2455768
077-3072695
030-2283885
0162.321127
070-3656522
0346-552773
076-5218301
0162.321127
040-2261837
0174-213403
07 3-64 97 703

BESTUUR
Henk Gaxiola
Carlo de Smet
Erwin Wiersma
Sander Anthonio
Harald van den Hoorn
Adres

Voorzitter

Secretaris
Penningmeester
Activiteitencommissaris
Materiaalcom missaris

Q.L. Vrouwestraat I
5612 AW Eindhoven
http://www,stud.tue.nI/—weth

VLA VLA VLA
1k heb een volledige laser met een prachtig optiseh systeem,
elektronisch matching
netwerk, gasontladingsdiagnostjek, getuned op de juiste frequentie,
gekoeld
met een vloeistofkoeling en volledig tnlhngsvrij opgetiangen. Inclusief
aansluitmateriaal vermogens- en bundelkwaliteits- monitoren,
modestructuur
diagnostiek en de hele rimram. Wat ik alleen nog niet heb is een RF
generator, zeg maar een stopcontakt om de stekker in te steken

~CLO
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Stephan

Ere lid
van den Berg

Sander
Don
Patrick
Marlijn
Madijn
Roger
Jeroen
Sven
Jaap
Jeroen
Slefan
Henk
Ftoris
Bad
Marcel
Vincent
Chris
Jasper
Etienne
Harald
Michiet
Paul
Sian
Casper
Joris
Marnix
Sander
Mark
Marcel
Carlo
Maarten
Stijn
Jeroen
Norman
Ronald
Anneloes
Erwin
Marl n
Marco

Leden
Anthonio
Bakker
Baptist
van Benlurn
van Beurden
Bijen
Boekena
Bordes
op den Brouw
Cats
van der E~k
Gaxiota
van Geel
Ghijsels
van Gus
de Gouw
van Haag
Hijink
van Hooff
van der Hoorn
Jaarsveld
van der Krogt
Kuunders
Leenmans
v & Meerakker
Meijers
Molenaar
Peels
van Ree
de Srnel
van der Steen
Sweere
van der Veen
Verhoeven
Vreugdenhit
Vreugdenhil
Wiersma
van Wqk
deWild

Maaden

Lid van verdienste
Luyloc
Hedstraat 74

Arthur
Marc
Maurice
Edward
SiMa
Robed
Arjan
Rob

Donateurs
van den Boon
van de Broek
Claessens
Dams
de Gast-de Kloe
van Deursen
de Gast
deGroot

Dude Doelenkade 55

1621 BH Hoorn

Stuiverstraat 29
5611 TA Eindhoven
Neherlaan 7
5631 NH Eindhoven
Lod Napoteonlaan 34 5616 SB Eindhoven
Woensetsestraal 365 5623 EDEindhoven
1-leiveld 6
5464 VT Veghel
Zeilnarki ISA
4381 OS Vlissingen
Hyppocratestaan 17
5644 DV Eindhoven
Frankrijkslraat 80
5622 AH Eindhoven
Kenpensebaan 105
5613 JC Eindhoven
Beaxemerweg2sa
6096 APOrathem
S. van Noyeslraat 3
5622 KG Eindhoven
Johannesburgslraal II 5642 EkEindhoven
Keltingstraat 28
5611 RD Eindhoven
Van Musschenbroekstr2o 5223BP Den Bosch
Veldm Monlgorneryin 861
5623 AZ Eindhoven
Kerkstraal 7B
561 1 GH Eindhoven
Sluiverstraat Sic
5611 TB Eindhoven
Waterroosslraat 41
5644 EP Eindhoven
Gemini 44
5591 SB Heeze
PijlkruidhoIs
5672 BK Nuenen
Woensetsestraat 321 5623 ED Eindhoven
Korenbloenstraal 61
5643 HL Eindhoven
Leendeiweg 311
S643AKEindhoven
Motvense ENen 258
5672 HS Nuenen
Hemelrijken 127
5612 LC Eindhoven
Kampakker 49
5625 VD Eindhoven
Korenbloenstraat 61
5643 HL Eindhoven
Heistraat 3
5491 BA St-Oedenrode
Walem9
6342 PA Walern
Bredalaan 157
5652 JD Eindhoven
Geulstraat 8
7532 TT Enschede
Leendeiweg 177
5643 AG Cindhoven
Willernstraat 82 B
5616 GE Eindhoven
Ponperschans 74
5595 AW Leende
Pisanostraat
3885623 CL Eindhoven
Ebrodreef
303561 JN titrechl
Lange Akkers 33
5563 BV Westerhoven
Outshoornstraat 63
5622 GX Eindhoven
Sienataan 8
5632W Eindhoven
6531 KS Nqmegen

Lorentzslraal 4b
5707 Lw Hetmond
Doornboomstraat 22
5081 GP Hilvarenbeek
Bolhei 30
5508 CD Veldhoven
Gastakker 388
4817 XJ Breda
Bromeliastreat 6
1338 ZZ Alnere
Aart van de Leeuwn 984
2624 LZ DeIft
Brometiaslraat 6
1338 ZZ Alnere
Grossrnannstrasse 38 8049 Zurich (Suisse)

040-2117661
040-2810538
040-2551853
040.2460662
0413.365712
0118-413260
040-2124596
040-2452820
040-2460009
0475-452852
040-2445906
040-2812263
040-2115039
073-6214753
040-2436494
040-2455892
040-2116843
040-2126798
040-2264695
040-2831013
040-2437392
040-212394 I
040-2111256
040-2834438
040-2439779
040-2422670
040-2123941
0413-478929
043-4591867
040-2570605
053-4332314
040-21 18682
040-2570778
040-2062101
040-2433264
030-2613134
040-2017750
040-2452138
040-2415407

Verenigingsorgaan van de
Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging WETH

I N HO U D
Van de redaktie
Van de voorzitter
Aktiviteiten najaar
First V\Iether to sail Guincho!
Net van ‘t net
The Portugal experience
Van een wijze uit het oosten

6
8
10
12
18

\folgencie keer weer chili
Gesprek op niveau
N eu h geen bru me kop
~Nist u dat! Off the lip
Ledenlijst
Bestu u r
~Ila vIa vIa

19
21
22
25
26
27
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Redactie

Paul van der Krogt
Casper Leenmans

4
5

Sander Molenaar

024-3556323
0492-534916
013-5051521
040-2413341
076-5870973
036-5372431
015-2668100
036-5372431
13420619

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

2738453
t.n.v. E.S.W.V. WETH, te Eindhoven
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VAN DE REDAKTIE

WISTU DATIOFF THE LIP

Dag lieve introkindjes,
Sorry Wethers, maar jullie hebben we al zo vaak vanaf deze plaats
begroet. 00k jullie weten dat wij leden moeten lubben. Dat doen we
dan ook bij deze: WORDT ALLEN LID VAN WETH!
Oké mensen, in deze sWETHs worden jullie direct ingewijd in het
reilen en zeilen van de vereniging. Mensen die dii jaar beginnen met
hun studie boffen maar weer. Weth bestond dit jaar 15 jaar en het
bestuur heeft beloofd nag een mega-gave activiteit te organiseren ter
ere van dii lustrum. Oak zal er weer een bere-gezellig introkamp
plaatsvinden. Dat bij Weth de gezelligheid hoog in het vaandel staat,
kun je Iezen in de verslagen van een aantal vorige activiteiten.
Als alles goed is en er geen zatte Wethers zijn geweest die iedere
idioot een sWETHs hebben gegeven, ben jij oak geInteresseerd in
surfen. Als je ook tijdens je studie in het bijna wind- en waterloze
Eindhoven van je favoriete sport wil blijven genieten, kun je twee
dingen doen.
135) Je neemt een andere invaishoek en gaat de surfsport voortaan
passief beoefenen door middel van het bekijken van surfvideootjes in
de gare video-tape-etende betamax videorecorder die je van je oma
hebi gekregen.
18,9) Je wordt lid van Weth en gaat lekker een paarweekendjes mee
naar zee om daar het natuurgeweld te bedwingen. Mocht bet niet
waaien, dan kom je gezellig wat bier hakken, vlees verorberen en
surfvideootjes kijken, perfect afgespeeld op de giga-super4inetunestereo videorecorder van radical pinguin Henk, onze voorzitter!
Het lijkt ons dat de keuze snel gemaakt is, maar mocht je toch nag
twijfelen, ga dan gewoon een keer vrijblijvend mee, bijvoorbeeld op
introkam p.
genoeg gelubt Iijkt me zo, dus hebben we nag wat ruimte over voor
mededelingen voor gesettelde Wethers.
Mocht je dit woard van de redax verdacht veel vinden Iijken op dat
van vorig jaar, dan heb je gelijk. Maar de deadline is dii keer niet op
1 akiaber, maar ap:

I oktober
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Sommige mensen hun mail wel erg weinig lezen....
>Canfirmatian of reading: your message “Gelukkig 1997”
> Dale:
7 Jan 97 12:44
> To:
mbwtb582 aw.ft.hse.nI
Subject: Gelukkig 1997
Was read at 14:52. 19 Jun 97.
ALLE WETH LEDEN 10% korting ontvangen op aWe artikelen bij
BIGGELAAR SURF & SKI (niet geldig vaar afgeprijsde artikelen).
Henk: Wat Maarten cen vrouw noemi, noem ik een... keukenrek.
Henk: 1k kan best ecu vrouw krijgen. 1k heb er gewoon geen tijd voor.
Henk: Hmnim,... blau~ie dagcrerne? Daar kan 1k rnoai mn surfplank mee
insmcren Dan Iijkt het net ecu A1-W.
Is I-lcnk soms een bectje aan hel ver-Duits-en?
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1997 welteverstaan. ledereen een goed collegejaar en heel veel wind
bij weinig bruine bonen!

tel.: 2441678

De redactie
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the winds from the northern part of the lake.
Peleri: like the Peler, but not as strong.
Pelerot: when its a little stronger.
Ora: permanent wind which blows from the south, usually between 12
and 1.00 pm, after the Peler drops, untill sunset and occasionally
untill night time. Between October and February it can start in the
morning and occurs mainly about 500 m. from Gargnano, where as in
the summer, when its much stronger, it rarely blows in the southern
part of lake. It is not as violent as the Peter and in fact never blows at
a speed of more than 5-6 m per second. In the summer, when the Ora
starts blowing in the southern part of the of the lake it can send clouds
to the top of the mountains surrounding the lake. Watch out for a
possible Vent da Mut.
Orisina: it is a Ora, but always lighter.
Bali or Balinot: comes down from Mount Ballino through the Ballino
valley, situated in the northwestern part of Riva. It isn’t very frequent,
but in the winter you can usually find it after it has been snowing or
following a sudden drop in the temperature. It isn’t, therefore, a Peler,
even though it blows in the same area, as it’s much more violent.
After invading the mountain further north of Navene, it blows more
intensively on the western coast and from there it becomes stronger
and stronger, torwards the center of the lake. It can travel at a speed
of 20 m per second and often causes big waves bigger than Peler’s.
“El vent de Bali el dura tre notti e tre di” (‘The Bali lasts three nights
and three days”): in fact it can last just one day and never more than
three.
Ponale: it comes from Lake Ledro in the west and blows in the
evening and at night and occasionally in the morning. It joins the
Peler and can sometimes brings bad weather, in which case it
becomes violent and dangerous, leaving the coast in fan-like gusts.
Vent de Fioca or Vent Gross a rather strong Peler and blows mainly
in the winter.
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VAN DE VOORZITTER
Juist. De voorzitter zit dus in Portugal.
One weekjes Viana do Castelo en inmiddels at bijna twee weekjes
Guincho.
De WETH-delegatie is wat klein uitgevallen. Misschien dat volgend
jaar toch wat meer WETH’ers overtuigd zijn van hun surfpassie en
ook eens wat werkelijk willen surfen, alwaar veel van de Nederlandse,
Britse etc.zeesurfers uithangen.
Nu terug naar wat komen gaat. Een intro week natuurlijk met WETH
860 bij de containers, introsportmarkt, Hogeschool Intro Festival met
altijd wat leuke muziek, en natuurlijk nieuwe WETH-leden lubben die
meegaan met het WETH-intro-surftnipje.
De voorzitter is er dus nog steeds, en bij deze alvast de aankondiging
dat in het najaar (eind oktober) een ander deze post gaat bekleden.
Dan ga ik mij dus toeleggen op het echte wavesurfen. Het is namelijk
weertijd voorwat nieuwjong bloed en talent binnen WETH. Vandaar
en meer.
See you, and greetings from Portugal.
Henk

-

Any suggestions are welcome.
Send them to
Ducklasser BRUTUS & Olijfje
Ouwe Ecndestraat 1

lnderdaad de WETH voorzitter is nu weer terug van vakantie.
Dat is op zich natuurlijk niet van belang.
Wat belangrijker is is dat dus ook zo goed als al het WETH
verenigingsmateriaal weer in Nederland aanwezig is.
Dus voor al diegenen die in augustus voor het nieuwe trimester nog
even willen gaan surfen. Meldt het maar.
Er zijn genoeg andere belangstellende eden om mee te gaan.
Dus zodra het waait een pre-intro-intenim-tentamen surfaktiviteit.
Mochten mensen nog mooie surfvakantie verhaaltjes hebben, even
mailen naar de redactie (p.v.d.krogt@stud.tue.nl I
p.a.molenaar@stud.tue.nl) voor de volgende 5WETHS. Hetzelfde
geldt voor alle andere goede verhaaltjes.
Alle SpotGuides zijn welkom. Andere texten ook.
See you,
Henk
Voorzitter der E.S.W.V. WETH

6
ACTIVITEITEN NAJAAR
Augustus
Dinsdag 19-08
lntrosportmarkt
TUE. Sportcentrum,
vanaf, 9:00
de ledenwervingsdag van het jaar,
dus be there!
Dinsdag 1 9-08
lntro-BBQ
Bij WETH Containers,
vanaf ongeveer 19:00
Smikkelen en Smullen!
Vrijdag 22-08
Hogeschool Intro Festival
Hoofdgebouw Hogeschool
vanaf 12:00
Optredens van diverse bands
Week 25-08 tm 31-08
WETH Introweek
Brouwersdam, Sea-side
whole week if possible
Ideale arm-strecht voor beginners
Oktober
Weekend 3-10 tm 5-10
NSK Windsurfen
Workum
Organisatie: Histos
lnschrijving: E.S.S.F.
Nog beter dan afgelopen jaar!?
Maandag 20-10
WETH A. LV.
TUE. Sportcentrum

sWETHs
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zon idioot ding om te hebben: denk aan onder golven door duiken,
onder het zeil vandaan ploeteren en het continu in de weg zitten
tijdens manoevres. Nou dat bgrepen ze eigenlijk wel. Toen heb ik zo
nog meegedeeld dat een huurvest altijd stinkt. Duidelijk dus: ik kreeg
noRsteds~cep~~~jetjes. Wegwezen dus.
Dd~Pfdth~e~ri*±Néf.bTh~jrden waarje dus eventueel moet wezen heten
Riva del Garda en To?~ol~AI~n dp locals XDI1its~rs dus) rijden naar
circa 10 km ten ~ een windsurf
center is gevestI~à~tifls echt d~,enige plaats waarje vanaf de start
al meteen kunt piThSterk’é~Mog in dit deel van het meer kon je
wel met kleine la”es
<5jm2) i.p.v drn.5m op het noordelijke
dee! van Riva. ~eze ~05
al.ontdekken als je een
bergwandeling rrx.akt(ci,ta 3 rn e’j - -~Rlim van 70 naar 580 m).
.

“.-.

-

In het

)ye, Neherlahd
. sj~gaGgniet.
~rsl~g van het :90 di Caldonazzo.

Arthur JH v

Niet uit de fh
The winds

Ider getrokken:

N

Peli
‘am wind on Lake G
‘t is
pW&riançt and
Lending across most
th La
surfaèe ~djoinh
ier winds.
In goodjieather
ween 02 and 03.00 a until ii o$
am or~iidday.(
er it can start at 12 m ig t. 4n
ave~4e of on~ d.
~). It’s a bit stronger on
em
~i~! of the lake.
A~e northern and middle part of the
lake, leaving o’
whigL~ are protected by the high rocks
on ~ northfn side; then 4hen the sun rises and in the summer
mon~h~1i.j~xthhds across thft whole surface. It produces three large
waves, the biggest of whic s the second one, followed by three small
ones (if there isn’t a stron nderwater current) and can reach 12-15
m per second. It usually brings good weather, but, if it arises at the
wrong time, as can happen in the winter, then it brings bad weather.
When very violent, it tend to strengthen the other winds from the
nearby valleys, reaching out and merging with them, It’s often fed by

~fJ~~~EID
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NEUH GEEN BRUINE KOP.
Sterke verhalen, eigenlijk niet maar toch flog een paar verzonnen.
Voor het eerst sinds jaren heb 1k een zomervakantie meegemaakt
zonder (aauwh!) windsurfen (>8 zomers). Maar toch heb ik me weten
te vermaken
Even een tussenverslag van het Gardameer: Wind is op vaste tijden.
Weinig wind (maximaal 6 BFI.). Slechts aan de noordkant kun je
surfen op een redelijk normale manier. In iedere surfshop (een stuk
of 20! in totaal) hangen foto’s van behoorlijke caperiolen op bet meer,
inclusief “...golvend
water. Ze probeerden me daar te overtuigen
dat er echte golven van 3 meter konden staan, maar in die onzin
geloot 1k niet meer
Tijdens een bergwandeling boven het meer zag ik dat het ging
waaien.Dus als de gesmeerde bliksem terug naar het dal. Eenmaal in
de surfvermietung aangekomen (op de camping wel te verstaan)
besloot 1k na een vnj kort gesprek dat ik met een F2 2.70m en een 6.8
VX3 bet water op zou gaan. Nou ik dacht dat die lui er werkelijk niets

~iA~W\TPL~[1Ti flO
~acwt rA

van snapten. Na even funk doordrammen wist ik ze te overtuigen dat
dit toch echt het minimale setje was waar ik me mee op het water
wilde vertonen. Ja maar dat geldt alleen als je fahrstufe 6 hebt. Nou
goed, ik vond dat je met Stufe 5 ook wel met dit materiaal kunt varen.
Toen 1k vervolgens een paar foto’s van Zeta’s en Rave’s liet zien,
eerder dit jaar genomen, waren ze bet eens dat ik eventueel op hun
topsetje mocht varen.
Op het moment dat ik wilde betalen vroegen ze of 1k ook een
zwemvest wilde huren, nee dat wil ik niet. Ja maar dat is verplicht.
Dat betekent dat 1k nog steeds geen zwemvest cm doe. Piles best,
dan maar geen surfen. En zo stond 1k dan toch maar weer aan de
kant omdat ik permanent weigerde om zo’n vest om te doen. Toen
heb ik ze nog aardig weten te vertellen hoe gevaarlijk bet wells cm

WAKE UP
AND SMELL TI-IF SURF

Take this short course on the history of east coast surf abtLsc and get
pissed because the same sick slut is happening everywhere.
Fcar of our oceans becoming too poisonous to surf in have become an
intolerable reality. The whole situation totally sticks!
LOOK. SURFING IS MY LIFE, THE OCEAN iS MY HOME. AND I’VE
HAD IT WITH
MY HOME BEING TREATED LIKE A TOILET.

8
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FIRST WETH’ER TO SAIL GUINCHO!!
Spot guide portugal. Viana do Castelo + Guincho.
Naast het andere stukje schrijf ik dus ook nog maar even wat. Dat zai
misschien dan wel dubbel zijn, maar hoe meer sweths in de sweths hoe
meer sweths.
Cm te beginnen: van het weer hier kiopt geen kloot dit jaar. Due
weekjes Viana met siechts de heift wind, en meer 5.0 a 5.5 weer dan de
strakke vette 6 en 7 Bft. die 1k bier gewend was. Rond voile maan (20
juh) mooie goifjes gezien daar nog steeds niet al te groot (1 meter ofzo).
Het water in Viana buiten op zee meurt nog steeds en hjkt soms wei een
riool. Toch schijnt het met de waterkwaliteit wel goed te zijn want er
wordt veei gezwommen op sommige strandjes (voorai door locals) (en
00k toen ik op Guincho in de Lonely Planet reisgids zat te snuffelen
vond ik aldaar dat de stranden in Viana uitstekend moesten zijn, toch
geloof ik er niets van).
Even een momentje.
Maarten
(censuur). Nu wil hij dit ook nog lezen ook. Nee dus!!
Dat is nou juist zo mooi aan de sWETHs. Dus lees het maar in de
sweths.
Twee jaar geleden hebben we dat ook zo gedaan. Wel mooi. Maar nu
weer even terug naar Viana enzo. Alleen die duin overlopen om te
surfen is echt veel handiger.
Je kan je spullen opgetuigd laten even een hapje eten, en je hebt geen
last van de wind. Dit brengt me meteen bij Guincho. ledere dag met je
spuven slepen. Betalen bij de parkeerplaats and more. Guincho bar is
wel een voordeel en de golven zijn natuurlijk beter. De wind is van het
type hakwind zo at en toe. Ze gaan hier even siesta houden dus voor
nu tot zo ver and see you all.
Volgende dag. Gisteren was er weer eens wind. Segonnen met 3.7.
Prima zeiltje dat WETH Combat Wave’je 3.7. Toen maar mijn 3.3tje
opgetuigd hel bleef maar waaien. Buitenop een dikke S Bft. 3.3 vlakker
dan viak en neerhaler max. Maarten had inmiddels ook al weer armen
als een baviaan. + 20 cm dus. ‘5 Avonds trok het nog verder aan. Maar
wij zijn voor de verandering maar eens naar Sintra gegaan om wat te
eten. En nu waait het weer. Vandaag surfen dus. Het is inmiddels
duidelijk dat 4.0 niet het kleinste zeil is. Wil men lekker varen breng
dan een kleiner zeil mee. Het waait hier in leder geval van de planeten.
Lots of surfgreetings,
Radical pinguIn
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GESPREK OP NIVEAU?
Alweer een weekend vol wind en geen Normi te bekennen.
Tentamens zeker.
Nou bij mijn weten is er in Nederland niemand die op zondag
tentamens moet maken, dus een geldig excuus heb je niet. En
trouwens na een jaar wippuh moet je toch onderhand wel weten hoe
dat allemaal aanvoeld. Doe toch eens professioneel man en lease
een babe! Ook nog fiscaal aft rekbaar!
Shit, waar ben ik dan mee bezig. Wil ik dit nog een beetje financieel
aantrekkelijk maken dan zit er niks anders op om erfgenaam te
worden.
Zeker dit weekend ook al geen tijd. No excuse man! Your life sucks!
Life sucks or being sucked. Quite a difference?
Blwhaauhh! (uitspreken met samengeperste billen, een scheven
mond, kromme tenen, bos wol onder in je anus en vier vingers in je
strot, succes!)
BOUERPHIGIBADGAMELEDIFFI! (precies hetzelfde maar dan in bet
AIg hanees)
Sm.
Goed man!
Je hebt absoluut gelijk. 1k verwaarloos mijn surfen. Alleen ik voel me
niet meer zo geroepen om als een echt Wethlid te gaan surfen.
Daarom ga ik maar onder een alias surfen. (ZATERDAG OP
AUQUABEST GESURFT) 1k beloof dat ik na mijn vakantie het goed
ga maken.
Dus wanneerje weer gaat dan wil ik met je mee.
Norman
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waterstarten, waterstarten enz, tot de kant weer bereikt was. Einde
excercitie.
Paul kwam op het briljante idee om het in plaats van op de gecko es
op z’n 253 te gaan proberen, met alleen 1 twinser eronder. Briljant, 1k
ging ook meteen over op m’n 255 met de kleinst vindbare yin. En
vanwege de heftige condities tuigden we allebei ons 0.0 op, om
maximaal te kunnen genieten van de binnenrollende golven. Van
golfsurfen word je eigenlijk nog moeier dan van gewoon dobberen,
dus dat was wel okee, alleen zijn die golven 50 meter verderop altijd
hoger dan daar waar je bent, ook al is dat 50 meter verderop!
Misschien lemand die hier een decent stukje wetenschap op kan
loslaten? Als er 00k een analyse van sociaal-psychologische
aspecten nodig blijkt te zijn naast het gewenste stuk keiharde en
onweerlegbare theorie, bled 1k me daarvoor bij deze aan
Hoe dan ook, de Baghstan vond bet niet de moelte waard zijn snelle
racevin een beetje bij te shapen in de laag schelpengruis op de
vloedlijn, dus terwijl het Yoki & de Meeuw-team aan het
experimenteren was met bet shapen van de nieuwste radicale
vinvormen met shellgrooves bleef hij maar wanhopig proberen
zoveel bewegende lucht in zijn zeil te accumuleren dat het tot een
vermeldenswaardige acceleratie zou leiden. Op een gegeven
moment, toen bet wavesurfen vanwege de op komende eb (of is het
aftrekkende eb?) niet interessant meer was, leek dat nog te gaan
lukken, maar net toen ik dacht ‘als hi] het volgende rak weer
planerend terugkomt ga ik, hoewel droog, 00k weer het water in’ zakte
de wind zo in dat de terugtocht het verstandigste vervolg van de dag
leek. Uiteraard begon het tijdens het aft uigen cok nog te regenen en
alsje dan net je pak uitgetrokken heb mag je in de auto zitten. Anders
nie.
De terugtocht liep eigenlijk net zo als de heenweg, alleen in
omgekeerde volgorde, behalve dat stan nu weer vOór de hoeren
wakker werd en niet, zoals verwacht, erna.
Nadat de zooi in de loods lag, lukte het zelfs nog om om 1 voor
achten de appie in te speren, zodat iedereen datgene wat hem op dat
moment het vetste leek in een mandje kon pleuren en we allemaal
voor onszelf wat kookten, omdat we allemaal geen zin hadden cm te
koken. Logica?
Nou ja, volgende keer weer chili de dag voor het surfen
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Viana do Castello = mooi zandstrand + moole camping net achter de
duinen + zeker 1 uit 2 dagen wind maar meestal meer (wind = 5.0 of
kleiner) + mooie portugese en spaanse dames die spontaan
beginnnen te glimlachen als ze nederlandse surfers zien.
Het kan zelfs mool golven hier, frontside rijden is helemaal te gek.
Het waait elke dag pas na 2 uur dus het nachtleven hoeft 00k niet te
worden versmaad, het maakt niet uit als je de taal niet spreekt, dat
scheelt een boel geouwehoer.
Guincho = meer van hetzelfde maar: mooiere (zij het koelere)
vrouwen ,hogere golven en hardere wind. Scoren moet hier op het
water gebeuren, en dat valt niet mee want iedereen die hier vaart,
vaart best wel goed.
portugezen zijn aardige lui als ze niet in een auto zitten, voislagen
vreemden lenen je geld, spelen voor gratis taxi en staan je op elke
straathoek naar het even.
Eindoordeel: Z.GOET (muyte bom!)
Weet nog niet of 1k terug kom
H.L., Maarten
Dan volgt flu nag een impressie van de afterpan’y.

1k ben weer in Enschede en alles zuigt weer als vanouds, apparatuur
is er nog steeds niet (1k dacht nu echt wel verderte kunnen), had net
zo goed in Guincho kunnen blijven want het gaat bier helemaal
nergens meer over, en mijn begeleiders zijn toch op vakantie. 1k voel
me KIJT. Knettergek wordt ik bier nog eens, dit soort toestanden
drijven mu steeds dichter naar de rand van een bestaan als
surfnomade, of misschien gewone ingenieur.

l)e VOZI inag cla,i iI’e/ zitle Ic
ouii’ehoere, I,,aar onze
paparazzi Jotogroaf I an ~ler
Steen heefi rn ii ci ,nooi
~veten te kieken op een
slalom-plank met camber
zeif op een grin dgat
A’ie nicer lu/fe

dud!!
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VOLGENDE KEER WEER CHILI...

Zoals jullie zien, weer es een nieuwe rubriek. de laatste tijd krijgt de
redax zoveel vage mails en forwards dat het moreel niet meer
aanvaardbaar is om dat allemaal voor onszelf te houden. Vandaar
dus. Het nadeel is dat er, flu WETH in rap tempo digitaliseert, bijna
geen gewone vage uitspraken mer gedaan worden. Mocht je er toch
flog es eentje aan iemand weten te ontfutselen, geef rn dan even
door voor Off the lip”, zodat ook die rubriek gevuld kan blijven
worden
Lckkere tentaampjes. Het wordt in ieder gc~aI tijd voor (heel) ;reel wind.
Mijn noodran(zJ)tsoen is al weer aardig aan bet toenemen. In ieder geval
heb 1k voldoende bagage voor 10 Bft of io.
Voor ~vat betreft nujn leven. 1k zit de laatste weken voorgoed in Adam.
Lekker tilt de buurt en ze kennen me er flog niet. Nit nog maar hopen dat
Eindhovcn me mi een jaartje filet mecr herkent zodat 1k er ~vecr eens mag
tcrugkomcn!
Moclit bet dit weekend lekkcr wcertje zijn. wellicht tijd om te waterskien.
Moet toch ~vat he!
>en pingo zn brace is in de revisie (Zn rubbertje was geloof ik
versieten

>Zo heb ik vanniiddag een discussie gehad over pookhoezen en bet
>materiaal waan an die gemaakt zouden moeten zijn: leer staat heel
>gedistingeerd. rubber is safer. geloof 1k. (Getest door de NVSFI).
>We gaan ccii he e maand surfen in Portugai.
>planning:
>za zo : scheuren. vanaf twa: hitting da waves BIOTIME. ~ahoo
>Prettige vakantie iedereen
>Bon diaz. Maarten
> >Ben iij werkelijk allergisch voor RIJBBER???H!
> 1k geloof bet niet.... maar er zljn meer rubbersoorten
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dan snrfpakken

Wat is het enig waar je als “opregthe WETHer” na een zware
tentamenperiode nog aafl denkt? lnderdaad. Teletekst voorspelde
ZW5, dus aan de kust lekker peren. Alleen viel het niet mee om de
beziters van vehikels capabel om de benodigde hoeveelheid stuff
naar zee te vervoeren te overtuigen van de noodzaak daarvan.
Sterker flog, door vakantiebaantjes, vakantieplannen en
interfererende vriendinnen lukte het niet eens vervoer te vinden.
Vertwijfeld werd het noodlot aanvaard: thuisblijven
tot de telefoon
in huize ‘zat in de bus’ laat op de avond nog van zich let horen. En
zo was daar ineens een rode bolide met trekhaak, die de weg naar
zee nog niet kende.
Ergo, de volgende ochtend werd de reis al op een vroeg tijdstip
aanvaard; de wind zou gaan liggen. Dii was weer het echte WETH
gevoel, honderd met de trailer, wavemaking surf-instrumentals en
een slapende Baghstan op de achterbank, die, ook zoals altijd, bij de
hoeren wakker werd.
Aangezien Paul op die dag (niet echt) vierde dat hij weer een jaartje
erbij had werd in Ouddorp bakker Damvan bet Akershoektanis
bezocht, om riant taart in te slaan en zo 00k John weer eens aan iets
meer dan een droge boterham te helpen. Later bleek dat John er die
dag helemaal niet stond (wel die foute SRVfrietboer met veel te dure
vis en friet die daar 00k naar smaakt), ZODAT pAUL DE PECH HAD
AL DIE TAART ZELF IN (shit, caps lock) zijn strot te moeten duwen.
Nou ja, geen probleem, als het maar waait.
Dat deed het dus alleen op teletekst. Geen wind, geen Belgen, geen
John, helemaal nix! Nou ja, gelukkig hadden we, in een poging
Murphy te misleiden voor de vorm ook wat grote lappen achterin
gegooid. Hoe moest dat ook alweer, zo’n eamberzeil optuigen ? In elk
geval heb je een rnastverlenger nodig. Laat ik die in al mijn
voorstelbare hardcoreheid vorig jaar nou mm of meer permanent
uitgeleend hebben... Op naar Arjan om een nieuwe te regelen dus.
Nog effe lekker nagababbeld over het NSK, tegelijk gehoord dat het
nog minder gaat waaien, dus opschieten en ontdekt dat de
brouwersdam zonder aanhanger meer opschiet dan de snelweg met.
Na een sprint met stuff naar het water om nog net die laatste vlaag
mee te pakken bleek dat die allang vewaaid was. Paul en Stan
stonden al te dobberen en ik kon er verder ook geen soep van
trekken. Dus 50 meter bet water op, erin donderen, waterstarten,

an
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VAN EEN WIJZE UIT HET OOSTEN
Maar hier heb ik een verslag dat eigenlijk de Sweths in moet.
Let wel: de persoon in kwestie, is vnj labiel. U kunt hem aangeven bij
het bureau morele ondersteuning en maatschappelijke aanvaarding
voor randgroep jongeren onder vermelding van spoed!.
Vrouwen, die zijn pas duur, tenzij je profesionele vrouwen neemt.
Daar krijg je gewoon waar voorje geld.
Qok voor vrouwen, professioneel of anderszins heb ik niet al te veel
geld, eigen inbreng wordt door mij zeer gewaardeerd. Verder kan 1k
er niet echt over meepraten, op gebied van professionele vrouwen
heb ik geen ervaring, en mijn ervaringen met andere vrouwen
hebben alleen maar steeds grotere vraagtekens opgeroepen.
Vrouwen zijn niet een raar soort mannen, volgens mij komen ze
gewoon stiekem van een hele andere planeet. 1k ben er nog niet
achter wat ze nou precies van een man verwachien/willen, en of dat
uberhaupt wel reeel is.
Maar goed, waar de rondingen op het water mooi en groot zijn kunnen
de vrouwelijke rondingen wachien, first things first, surfspullen
kunnen veel goedkoper, maar je hebt er gegarandeerd veel lol en
weinig hoofdbrekers van.
Hasta leugo, Maarten
Op onze afdeling professional nonsens publishing is eon vacaturc in do
ftinctie van:

REDACTEUR rn/V
functic-inhoud
U gaat in ecu klein.

slagvaardig team werken arni bet tot stand kornen van
de tweernaandelijkse nilgave van bet verenigingsorgaan sWETHs.
functie-cisen

Van eon toekomstig redacteur ni/V wordt verwacbt dat hij rn/V cen
constructieve bijdrage weet te leveren aan bet totstandkonungsproces in de
vorm van slap gelul of interessantejournnalistieke
bijdragen.
informatic

Voor nieer info kunt u zicb wenden redax-pc-bezitter
Sander Molenaar. tei 040-2123941

w
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Zit ik bier tentainen to leren. ecu supertaai droog yak. staan die
bomen maar Ic wapporen.
Er nm a # a #l###! !%$% minstens twee dingen die ik nu lievor ,.oti doen,
do one is surfen....
Nti i~eet 1k (enminste ~veer ~vat frustrariie is!
1k bodoel maar onzin komt overal vandaan.
En vooral nit Limburg.
>
>
>

1k heb elke keer als ik langs een interne lijn kwam geprobeerd om
te bellen, maarwaarsGhijnlijk had ik moeten propingoen of
probruinezeeberen ofzo....

>
>

Maarten is de laatste tijd trouwens erg voorziehtig qua email....hoe
zou dat toch komen?

Draaicn en klijen. verder kom 1k nog niet...
Pastas prakken on pizza’s slingeren. Als do boel is ni(gewcrkl konit or
misschicn nog ecu versiag nit van Riva dcl Garda. In iedcr geval bob 1k
eon boekje over winden (op bet Gardaineer dan ~veI to verslaan)
fbi.
1k ben weer torug van ~akantie in Portugal en 1k raad icdereen aan om zsrn
naar Portugal to vcrtrekkcn want bet is daar goeoeoeoeoeoeoeoeoed
groetjes. Maarton
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THE PORTUGAL EXPIERENCE
Het is vrijdag, bijna tijd om de zooi in de auto te gooien en naar
Eindhoven te vertrekken, ik droom al weken van mooie golven en
harde wind. Werken gaat niet meer omdat de mentale voorbereiding
mij volledig in beslag neemt. 4uur: dag collega’s ik ben er vandoor,
en ik bliji lang weg. Door middel van een berichtje in de krant (het was
een erg mooie journaliste, ik kon de verleiding niet weerstaan haar
het gevraagde intervieuw te geven) laat ik de rest van Enschede
weten waar ik ben gebleven (leuk aangedikt stukje is he trouwens
geworden maar ze is wel zo blond dat spellen niet gaat).
Op naar een vaag motelletje in bet midden van het land alwaar ik een
afspraak heb met Jeroen, mijn dealer. De stuf blijkt prima in orde 3
stuks in verschillende maten maar dezelfde kleuren, en de prijs is
redelijk, met dit voorraadje kom ik de komende maand wel door. Op
naar Eindhoven waar mijn tourguide Pingo meal staat op te wachten.
Even de container plunderen en bij Pingo dumpen. En fijn slaapjes
doen want morgenvroeg inpakken en wegwezen.
Zaterdag: inpakken en wegwezen. 10 uur komt de Visa in beweging
om voor Zuid Frankrijk nauwelijks meer te stoppen. 2 uur ‘snachts 1
uur ten zuiden van Bordeaux, heel vrouwelijk Frankrijk voor aujevaar
uitgemaakt, stromende regen, even de tent in elkaar pleuren in de
wildernis na eerst een half uur ailterrainvehicle te hebben gespeelt.
Even wat ZZZ catchen en weer opstaan. Tenken en karren maar
weer. Ontbijtje in Biarritz en op naar Portugal. Spanje merken we
nauwelijks wat van omdal Henk met de koning geregeld heeft dat alle
Spaanse vrouwen binnen blijven, zodat 1k niet ergens tegen aan rq
(hoe hij dat bedoelt weet 1k nog steeds niet precies). En dan staan we
oppeens bovenop een berg en houdt de weg op om plaats te maken
voor een kronkelig smal rallyspoor vol gaten en rondlopen honden,
we zijn in Portugal. Na nog wat rallykunsten, driftent door de bocht,
rondstuivende kippen enzovoort komen we weer op normaal
geasfalteerde weg. Dat was best wel relekst want nu begint het pas
goed: andere automobilisten, en let wel PORTUGEZEN, Paul kan
daar over meepraten. Na een bloedstollende nt komen we aan bij de
Camping waar we nog welkom zijn ook omdat tot onze verrassing de
Portugese tijd een uurtje relekster is dan de Nederlandse.
De volgende ochtend maar eens de kop uit de tent gestoken,
rondgekeken en ja hoor, het is echt waar we zijn er. I-let waait nog niet
echi, een beetje acclimatiseren rondkijken en dan is het al weer tijd
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overheen kijken. De golf voor mij ontneemt me het zicht op de rotsen.
1k rijdt backside zoveel mogelijk de richting van het strand uit, in de
hoop dat 1k het nog haal. De golf voor me slaat te pletter op de rotsen
die nu wet erg dichtbij zijn. Gelukkig kan ik nog net bet strand op
varen terwijl achter mij de golf met donderend geweld op de rotsen
klapt. Was ik bijna met het vliegtuig naar huis gegaan. Als 1k weer
met mijn spullen naar de andere kant van bet strand gerend ben ga
ik bijna weer het water op maar de wind is nu zo zwak dat bet
waarschijnlijk elk moment op kan houden. We tuigen af gaan
douchen en nuttigen ons galgemaal in een extra duur restaurant. Het
is voorbij. De volgende ochtend pakken we de auto in en om 1/2 10
zijn we onderweg. We besluiten de nacht door te brengen in een
hotelletje bij Bordeaux, dat hadden we been ook moeten doen,
minder stoer maar voor f70.- voor twee man plus ontbijt hoef je het
niet te laten. Als ik zondagavond na wat verhalen te hebben gespuid
bij Sander in Eindhoven naar buiten loop wordt het me even teveel.
1k pink een paartranen weg, ikwil terug I!!
En dit is nog maar het halve verhaal, Portugal is het Ieukste land waar
1k ooit geweest ben en bet valt mu zwaar dat ik er niet meer ben. Als
iemand een baan in Potugal voor me weet moet le me even bellen,
hij is dan uiteraard verzekerd van mijn eeuwige dankbaarheid en een
prima surladres in Portugal. We hebben 5 weken in Portugal
doorgebracht ruim 3 Viana bijna 2 Guincho in totaal 30 dagen niet
gereisd en daarvan 11 leuk gesurft in Viana en 5 in Guincho, en dat
terwiji het een slecht jaar was volgens de kenners Voor zo’n slechte
maand vakantie teken 1k zo weer in.
hI., Maarten
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lopen daar rand met een stel Portugese strippers die 00k al in Viana
waren en Harrie is w~seiijk afgetaaid naar Viana, en 1k denk dat het
niet de hoge golven waren die hij zat was.
Om toch eens wat anders te zien gaan we eens een avondje naar
Sintra dat volgens een vage Taxichauffeurtoch erg goed moest zijn,
wij met Jane en Rob in de auto op zoek naar een restaurant in dat
dorp dat over een prachtig kasteel beschikt, maar that’s all.
Uiteindelijk toch nog een tentje in de middle of nergens gevonden
alwaar we na wat gegeten te hebben Henks richtingevael de terugweg
lieten bepalen waarop de Visa protesteerde ik ben gek maar geen
trein, toen plotseling de weg in rails veranderde. Nadat een zatte
Portugees mij had uitgehoord over PSV en ik hem aver de weg naar
Guincha, kwamen we uiteindelijk toch weer op de camping terecht.
Zodat daar nag een ties Pastis kan warden weggewerkt.
De volgende dag werd een zware, de andere Engelsen waren al
eerder vertrokken maar flu ging oak Jane er vandoor. ledereen was
er een beetje stil van. En het waaide oak al niet. Henk taaide
helemaal af en kwam pas laat in de middag terug, het afscheid zal
hem tach te zwaar geweest zijn.
De valgende dag verdwenen oak Robbie en Schapekap (anze
hatfatograaf, hij was niet fit dus kon prima zoekplaatjes schieten met
mijn 35mm cameraatje).
Het werd nu wel erg rustig ap de camping, er kwamen we! twee
Belgen met ontzttende babes van vriendinnen naast ans op de
camping staan, maar dat kan tach niet verhoeden dat we ans
realiseerden dat voar ons oak het einde nabi) was.
Vrijdag, de laatste dag, er lijken flinke golven te staan maar het waait
niet. Laat op de middag begint er toch een licht briesje te waaien en
blijkt het met een 4.7 erg moeilijk maar net mogelijk am je door de
fikse branding heen te pielen. Het is de laatste dag dus een spoelgang
is wel te riskeren, en Henk en ik warden dan oak herhaaldelijk flink
gewassen vaardat we door de branding heen kamen. Eenmaai buiten
vait de wind helemaal weg, en daar hg ik dan, een eindje voor de
rotsen, zeiltje baven mijn hoofd te wachten op een vlaagje. Over mijn
schauder zie ik een berg water die steeds hager steeds steiler en
steeds dichterbij wordt, gelukkig breekt ie pas als hij net ander me
door is, narrow escape, NOT, daar kamt er weer een maar deze is
veel hager en gaat een stuk eerder breken, maar er is oak een hcht
vlaagje. De golf begint al te breken en in kan er niet meer aan de
achterkant uit. Dat wardt dus een gedwangen galfrit, ik sta niet eens
in de voetbanden. 1k sta best wel haag ap de golf en kan er niet
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am uit eten te gaan, dat is net zaiets als camperen maardan wardt de
afwas vaar je gedaan, en hoef je niet te kaken. En daarna HET
PLEIN, ja Eindhaven heeft oak een plein zul je zeggen, maar hier is
het plein het centrum van het saciale gebeuren, ik dreig nag even in
paniek te raken als ik al die jange Partugese meisjes aver het plein
zie lapen maar gelukkig aldus mijn toerguide bestaat er hier zaiets als
de ‘plus 4 regel’ dus kan ik opgelucht terug lachen. I love this country.
En dan heeft het nag niet eens gewaait. Maar de wind komt de
valgende dag zaals het hoort. Om twee uur, na uitslapen en antbijt.
Al te veel galven zijn er niet dus dat mandt uit in een lekkere gijpargie
met een 4.7, jezus wat vaart za’n gele draak lekker, ik ben bill dat 1k
mijn slalomdeur thuis heb gelaten. Henk geeft zelfs de kleine draak
nag even de sparen. Inmiddels is ans selecte gezelschap uitgebreid
met Erik, een gemaedehijke reus uit kikkerland. lekker uit eten na het
surfen en daarna weer Het Plein, terrasje en dan aan een portugees
gevraagd waar de leukste kroeg is. Wij op zoek naar Amaur, hetgeen
een grate smile op het gezicht van elke Partugese dame die we tegen
kamen tavert, hier klapt iets niet (of wel?). Bhijkt uiteindelijk die tent
twee letters meer te hebben Glamour. Leuke tent. Partugezen
hebben niet alleen een anverwaestbaar humeur, maar oak een lekker
ranzige smaak kwa aankleding van het vrauwelijke barpersaneel
(yahaaa!). I love this country.
Lekker dirnken en naar moaie vrauwen kijken, nag steeds een beetje
wennen dat ze hier aak valap en angegeneerd terug kijken. 1-lenk
begint al te raepen dat ik campleet antregelt dreig te raken van al dat
moais dus maar snel weer terug naar de camping dan kamen de gele
radicale haafdzaken oak nag aan hun trekken. Nag wat meer
gijpargies etentjes en pleinexcusrsies later kamen er twee grate
blikken delftse studenten het feest uitbreiden. Meteen de eerste
avand maar eens het locale swingpaleis uitgeprabeert, Cybar is best
geinig. Inmiddels al weer wat gijpargies later is het zaterdag en Henk
Erik en ik besluiten maar eens een hatspat genaamd Fereia de
nagwat te gaan uitchecken, nou hatspat is niks te veel gezegd. Twee
reebruine agen keken de jager aan, beetje stijldansen en de rest is
history, het tempo higt hier behoarlijk haag, da’s even wennen, de
investeringen vallen erg mee, alleen schotse thee werkt minder goed.
Drie dagen later arriveert aak Harrie met zijn zus Karien, en een dag
later aak Vivian, een vriendin van Karien, oak arriveren er wat
vrienden van Erik die de camping heel wat levendiger maken daar
vaortduren al dat lastige Nederlandse vrauwvalk op de kast te jagen.
Na een paar dagen afwisselend strandhangen, gijporgie, en elke
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avond uit eten en stappen tot ‘smorgens vroeg, zijn we inmiddels wat
aan het integreren geslagen met wat Spaanse dames en een paar
prettig
gestoorde
Fransen.
Een
uitstapje
naar
de
bezienswaardigheden van Viana do Castello een dineetje en
discootje, nog wat kietsen op het strand. 1k besluit als bijna iedereen
terug naar zijn tent gaat dat ik wel een nachtje zonder Henk zijn
gesnurk kan. Wat een leuk land is Portugal toch. 1k begin me al te
realiseren dat ik straks volkomen ontregeld raak als ik weer terug
naar huis moet.
Enkele gijporgies, strandhangdagen en
lange nachten verder, gaat het
Spaanse gedeelte van het gezelschap
al weer naar huis. Het afscheid is
roerend. Henk gaat nog even surfen
want er staan zeker 2 beaufort, 1k
besluit het maar voor gezien te houden
en onze Spaanse vriendinnen nog wat
te helpen blj het vergaren van
souvenirs.
Harrie heeft inmiddels bijna zonderwat
te zeggen zich toch al volledig in het
Portugese leven gestort en gaat zelfs
mee uit, das voor mij een primeur, hij
surfte 00k al best wel lang trouwens,
die Harrie is zo kwaad nog niet.
Tussen het surfen door maken we
smorgens nog eens een uitstapje naar
Caminha alwaar het goed stoere kleren
kopen is. Dok gaan we een keertje
naar de waterval, een prachtig plekje
om wat te zwemmen, rotsklimmen en
kamikazejumps te maken.
Het begint inmiddels alweer wat
rustiger te worden op de camping Harrie gaat met Vivian en Karien
richting Guincho, alwaar hij zo schrikt van de masthoge golven (Big
SUnday’)en de massa’s gebroken spullen op het strand, dat hij alweer
verdwenen is als wij na op diezeflde dag in Viana prachtige 2m zuiver
brekende holle golven te hebben geschred, ook naar Guincho zijn
gereden.
Guincho blijkt helemaal zo heftig niet als wij er gaan kijken, maar wij
hebben ook een beetje pech met wind en golven Als het waait begint
-

Mei 1997

15

het savonds pas, maar dan meteen zo hard dat je je 4.0 ook al
nauwelijks meer in de klauwen kan houden. Met de golven valt het
vooralsnog mee, als het niet zo totally out of control hard zou waaien
zou je er best leuke jumps over kunnen maken. Rijden is er echter
niet bij.
Cok is er hier zoiets als de Guincho Bar waar al de mooie vrouwen
die overdag op het strand de surfers zitten te bewonderen savonds
een biertje gaan drinken, en de surfers natuurlijk ook. HEnk is
inmiddels ziek geworden, vreemd
hoor, in Viana twee weken achter
elkaar elke ochtend om zes uur thuis,
met ongeveer 1 op de 2 dagen wind,
en na een paar nachten redelijk op tijd
naar bed is hij zijn stem kwijt, de trotse
bezitter van het terminaalste kuchje
ooit en een recept voor antibiotica en
koortsonderdrukkers.
Hij
is
waarschijnlijk een beetje ziek van
Jane, oftewel superwoman. Zij komt uit
Engeland om voor Guincho op haar
net voor geleende 5000 gulden
gekochte wavespul in de masthoge
branding van Big Sunday niet op te
houden voordat er een zeil en een
mast naarde surfhemel z~n, en ze zelf
bijna op de rotsen vermalen is. Wat
een wereldwijf 1k ben zelf ook al
verliefd. (me Tarzan ?). We varen wat
als het waait maar de echt hoge goven
blijven uit, een enkele keer krijgen we
prachtige golven te zien als het niet
waait. Maar de kombinatie hoge
golven sideshorewind wil niet echt
komen. Dus dan maar wat alternatieve uitstapjes zoals
mountainbiken de Guinchoberg op (heftig zweten) en zonder remmen
naar beneden (HEFTIG zweten), en een dagje Lissabon, alwaar een
van onze Engelse vrienden zich voor 75 piek nephasj laat
aansmeren. Mooie stad Lissabon. Buiten de Guinchobar is er ook nog
cascais alwaar Coconuts een megamooie disco is. Ret
discogebeuren hier in dit land doet dat in Nederland toch echt tot niets
verbleken. En wie komen we daar tegen ? Vivian en Karien Die

