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Verhoeven
Vreugdenhil
Vreugdenhil
Wiersma
de Wild
Lid van verdlenste
Luykx

Norman

Ronald
Anneloes
Erwin
Marco
Maarteri
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Pomperschans 74
Pisanostraat
Lange Akkers 33
Sienalaan 8

5595 AW Leende
3885623 CL Eindhoven
303561 JN Utrecht
5563 DV Westertioven
5632 TV Eindhoven

040-2062101
040-2433264
030-2613134

Hertstraat 74

6531 KS Nijmegen

024-3556323

Eb rod reef

Donateurs

Roel
Arthur
Antoine
Marc
Maurice
Edward
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Backbier
van den Boom
van Bree
van de Broek
Claessens
Dams
de Cast-de <Joe
van Deursen
de Cast
de Groot
Hoff
van Kessel
Konings
Lemmens
Luykx
Nederkcom
Osinga
van Rootselaar
Schermer
Schermer
van Schie
Scitoren
Schulkens
van der Steen
Timn~er
Vos
van Wijk
Wijnands

Robert
Aljan

a

Rod
Rob
Ad
Coen
Jam
Dirkjan
Marc

Auke
Wim
Cecile
Frans
Cees
Frans
Rob
Maarten
Bas
Marc
Martin
Bait
—

—

_

Donizettilaan 41a
Lorentzstraat 4b
Kipstraat 163
Doomboomstraat 22
Bolhei 30
Gastakker 368
Bromeliastraat 6
Aart van de Leeuwln 984
Bromeliastraat 6
Grosamanristrasse 38
Vaarweg 41
Pres. J. Lelsstraat 17
Allersma 147
Sluisstraat 20
Westersingel 51
Gen. Knooplaan 7
t Holtje 8
Pieter Breughellaan 38
Lage Ham 119
Obrechtstraat 273
Reinoutlaan 278
Reigerskamp 441
Koninginnestraat 62
Geulstraat 8
Lage Ham 119
Jan Steenlaan 15
Outshoornstraat 63
Choorstraat 19

Gordon
VroLzw twee

040-2017750
040-2415407

5653 BA Eindhoven
040-2519113
5707 EW Helmond
0492-534916
3011 ZX Rotterdam
010-4334578
5081 OP Kilvarenbeelc 013-5051521
5508 CD Veldhoven
040-2413341
4817XJ Breda
076-5870973
1338 ZZ Almere
036-5372431
2624 II DeIft
015-2688100
1338 ZZ Almere
036-5372431
8049 Zurich (Suisse)
13420619
3233 SJ Oostvoome
01 81-4651 82
3151 SC Hoek van Holland
5655 CD Eindhoven
040-2520671
1075 TE Amsterdam
020-6721496
3014 CV Rotterdam
010-4364900
5623 MT Eindhoven
040-2455768
5988 CA Helden
077-3072695
3723 PB Bilthoven
030-2283885
5102 AD Dongen
0162-321127
2517 TX Den Haag
070-3656522
5665 AG Geldrop
040-2867586
3607 JA Maarsen
0346-552773
4818 ND Breda
076-521 8301
7532 rr Enschede
053-4332314
5102AB Dongen
0162-321127
5591 AN Heeze
040-2261837
5622 GX Eindhoven
040-2452138
2681 AP Monster
0174-213403

Boom

0174-385391

Wrong-sail-stone

BA-sm artie
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COLOFON
VAN DE REDAXIE
VAN DE VOORZITTER
AXTIVITEITENKALENDER
BETTER TIME, NEXT TIME
NIEUWE NIEUWE RUBRIEK

I

AMAZING
DISCOVERIES
WIST U DAT
• KABOIJTERWIJFFIE
NSK 1997 TE WORKUM
NET VAN 1 NET
• NOG ‘S DE NSK ‘96 UITSLAG
DAS HABEN SIE GUT GEHORT

a

S
S

VROUWEN
BELBOOM VAN DE VIETCONG
LEDENLIJST
DE HOOGSTE TIJD

COLOFON
Bestuur:
Henk Gaxiola
Carlo de Smet

Voorzitter
Secretaris

12
10
14
15
20
23
24

Sander
Anthonio
ACtiviteitencomniissarjs
Erwin Wiersma
Penningmeester
Harald van den Hoorn Materiaalcomrnjssarjs

26
28
29
31

httpJMww.stud.tue.nI/—weth
Redaxie:
Sander Molenaar
Paul van der Krogt
Casper Leenmans

adres:
01. vrouwestraat 1
5612 AW Eindtioven

adres:
Korenbloemstraat 61
5643 IlL Eindhoven
040-2123941
p.a.molenaar@stud.tue.nI
p.v.d.krogt@stud.tue.nI
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Daar is le dan weed De eerste weken van het
nieuwe collegejaar zitten er weer op en
misschien zijn zeus de earste stuctiepunten al
weer binnen. Tijd om te gaan surfen dus. Zoals
je op de voorkant hebt kunnen zien is dit de
post-NSK sWETHs. Dat betekent ongeveer
hetzelfde als dat de NSK voorbij is en deze
stapel A4-tjes met twee nietjes een hoop
gezwam, roddels en serieuze verhalen over de
NSK 1997opbevat.
Het is te00kbrengen
wel nodig
iedereen
de hoogte
van00k
watom
er
allemaal gebeurd is in Workum, want er waren

inbreng de redax komen versterken. De afgelopen
sWETHsen heeft er een personeelsadvertentie
ingestaan, maar tot nog toe hebben er flog geen
mensen gereageerd. Ben jij diegene die altijd zijn
drollen een week opspaart om de sWETHs in één
pleebezoek uit te kunnen lezen en denk jij 00k zulke
zereneuzen verhalen te kunnen schrijven of wil je
gewoon wat voor de vereniging doen waar je niet
teveel tijd aan kwijt bent, dan is de reda wat voorjoui
Het beste kun je reageren voOr de volgende deadline
van
1 december

dachten
zelfofficiele
dat na Wethers
het davererid
succes van
maar acht
ooggetuige.
Wij
vorig jaar er toch wel wat meer Wethers mee
zouden gaan. Desainjettemin was het toch
beregezeHig zoals jullie verderop kunnen lezen.
Binnenkort is er trouwens weer een ALV
(geweest) en er staan ons nog veel meer
activjteiten te wachten. Zo is er bijvoorbeeld
voor het eerst een After-party van een NSK. In
de
Oude buis,
het NSK-deelnemers
clubschip van Histos.
Als op
je
november
zijn alle
welkom
het heel lief vraagt mag je als niet-deelnemer
misschien ook komen.
Cm even van de Hak op de tak te springen; er
zijn dringend mensen nodig die met frisse

.
a

Dan kun je gelijk meehelpen om de volgende
sWETHs in elkaar te draaien. Natuurlijk kun je ook
eerst een keerqe meehelpen om te kijken of je talent
hebt, maar volgens mij heeft iedereen die dit woord
van de redaxie tot zover heeft weten te lezen genoeg
interesse in slap gelul om de redax te komen
versterken.
Allemaal veel plezier met surfen en...
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sander
Don
Patrick
Marlijn
Martijn
Roger
Jeroen

Erelid
van den Berg
Leden
Anthonpo
Bakker
Baptist
van Bentum
van Beurden
Bijen
Boekema

Sven
Jaap
Jeroen
Stefan
Henk
Floris
Bait
Vincent
Chris
Jasper
Etienne
Harald
Mjchjel
Paul
Stan
Jaco
Casper
doris
Mamlx
Sander
Lisanne
Mark
Marcel
Carlo
Stun
Jeroen

Bordes
op den Brotrw
Cats
van der Eijk
Gaxicla
van Gad
Ghijsels
de Gotrw
van Haag
Hijink
van Hooff
van der I-loom
Jaarsveld
van der Krogt
Kuunders
van der Leaden
Leennians
v. d. Meerakker
Meijers
Molenaar
Nagtegaal
Peels
van Rca
de Smet
Sweere
van derVeen

Stephan
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Oude Doelenkade 55

1621 BH bloom

Reinierstraat 11
Neherlaan 7
Lot Napoleonlaan 34
Woenselsestraat 365
Heiveld 6
Zeilmarkt iSA
Hyppocrateslaan 17

6191 SH Beck
5631 NH Eindhoven
5616 BB Eindhoven
5623 ED Eindhoven
5464 VT Veghel
4381 BSVlissingen
5644 DV Eindhoven

Frankhjkstraat 80
Kempensebaan 105
Beaxemerweg 25a
S. van Noyestraat 3
Johannesburgstraat Ii
Keltingstraat 28
Van Musschenbroeksfr20
Kerkstraat 7B
Needestraata
Waterroosstraat 41
Gemini 44
Pijlkruidhof 5
Woenselsestraat 327
Korenbloemstraat 61
Leenderweg 311
Purmerstraat 7
Molvense Erven 258
Hemelrijken 127
Kampakker 49
Korenbloenistraat 61
Dc VIos 6
Heistraat 3
Walem 9
Bredalaan 157
Leenderweg 177
Willemstraat 82 B

5622 AH Eindhoven
5613 JC Eindhoven
6096 AP Grathem
5622 KG Eindhoven
5642 EK Eindhoven
5611 RD Eindhoven
5223 BP Den Bosch
5611 GH Eindhoven
5651 EGEindhoven
5644 EP Eindhoven
5591 SB Heeze
5672 BK Nuenen
5623 ED Eindhoven
5643 HL Eindhoven
5643 AK Eindhoven
5628 HE E’ndhoven
5672 HS Nuenen
5612 LC Eindhoven
5625 VD Eindhoven
5643 HL Eindhoven
5673 KR Nuenen
5491 BA St-Oedenrode
6342 PAWalem
5652 JD Eindhoven
5643 AG Eindhoven
5616 GE Eindhoven

29

046-4377909
040-2810538
040-2551 853
040-2460662
0413-365712
0118-413280
040-2124596
040-2452820
040-2460009
0475-452852
040-2445906
040-2812263
040-2115039
073-6214753
040-2455892
040-2511484
040-2126798
040-2264695
040-2831013
040-2437392
040-2123941
040-21 11256
040-2423220
040-2834438
040-2439779
040-2422670
040-2123941
040-2839189
0413478929
043-4591867
040-2570605
040-2118682
040-2570778
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Anthon
Lon

Radical Rog
Brokkema
McSnikkel
Ducklasser
Stefan-San
Plngo I Dobberman
Ghijsbeer
Vinceman
Zeekoe
Seabert
Hanie NAC
Meeuw
Baghstan
Spook
Yoki
Juf
Cola Papalamepimelos
Martin Gauss
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getransformeerd
ben fluvan
naar
Beste leden, het kan
goedvoorzitter
zo z~n dat
ik
voorzatter. De a.Lv. Is nu net voorbij. 1k weet flu
flog niet hoe het dan zal zijn en derhalve moet
dit wel een zeer algemeen praatje worden.
~ Geen strakke voornemens, slechts enkele op
mijzelf betrekking hebbende zaken zoals het
voor de jaarwisseling springen van een looping
~ am in stijl of nu of in maart gedag te kunnen

IL ,,wmncr4

tussen
de golven
maarmeer
verder
zinloos,Leuke
met name
gaan zelden
of noolt
overstag.
move
bedenkend hoe mool een strakke gijp kan zijn in al zijn
varianten. Waterstart en overstag zijn dan slechts
termen met het voorvoegsel Wave.
Nu schijn ikzelf samen met ene Brutus Ducklasser
bekend te staan als een van de grootste zeikneuzen,
die echter wel vrijwel altud gelijk hebben en het anders
op termijn wel krijgen, maar toch wil ik clan maar even

B

andere illustere
voorgangers
een flet
donateur
en
zeggen.
Dan wordt
1k 00k gewoon
als al die
hoop 1k te kunnen gaan genieten van de
welverdiende eerbied der jonge leden.
• Set door de Utrechtse Studenten zeil-en
surfvereniging
georganiseerde
NSK
~ Windsurfen •97 was helaas voorzjen van op
zaterdag slechts een viertje en op zondag een
drie beaufort en daarnaast ook van veel ondiep

Studenten
even. Wij
zeggen
datWindsurfVereniging
1k trots ben op de WETS.
huidige Wij
Eindhovense
warden gerespecteerd in studenten windsurfiand. Efl
nog belangrijker dan al het voorgaande wij hebberi het
gewoon geweldig naar onze zin met onze eigen wijze
van het beoefenen van deze sport. Gewoon lekker op
zee wat varen. Een beetje Krekelen op zijn tijd. En dan
is een jaar~e zo weer om.

• water.
Niet echt geschikt dus voor de WETSwave-elite.
Want zo mogen wij onszelf inmiddels best wel
beschouwen. Gelukkig komen 00k steeds meer
zustersurfverenigingen tot inkeer en mogen wij
in de toekomst hopen dat het een groat happy
wave circuit wordt.
~ Zeus de grootste slalompiloten zijn bij WETS
overstag gegaan. Ehhh. 1k bedoel natuurlijk

See you,
Henk
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Maandag 20-10
Dinsdag 21-10

Algemene Leden Vergadering; 20:00, vergaderzaal, sportcentrum
Lasergame + Borrel; 21:00 Laserouest & AOR (later)

Weekenden

Brouwersdam Butsen voor Beginners

November
Dinsdag 18-11
Dinsdag 35-11
~ Weekenden
‘~

Ja

a
i4

ii

Borrel; 21:30 AOR
Bowling
Bij de dam een blauwtje lopen bij de blauwe vriendinnen...

...Enverdei-...
elke maandagavond
nnb
nnb
onnb
4 april 1998

,r--—-——

Karting + Borrel
VanLint Sportweek

9Q)

Slush-puppie surfen of Zoek de ijsschots

cd~

b1

b-Q)

rJ
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Bikkeldagen, Scheveningen
Borrel
BOOT Dusseldorf

‘ttet
C-)

0
C
0

Swimming, Tongelreep 23:00 (Henk is geen contactpersoon)
Squashing
Surfing with Spin Out
Movie Night by Henk
Nestor Gala
Brandingsurfen Zandvoort
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• 26-12 tm 28-12
Januarl
Donderdag 01-01 e.v.
Dinsdag 20-01
Zondag 25-0 1
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December
Dinsdag 16-12
weetnognieprecies
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geimporteerd werd naar US,

waar
vage sektes deze revolutie nog steeds hoog in
het vaandel houden. Een
aftakking van deze revolutie is MP-sex. Het is
een mildere vorm dat nog
steeds in krappe ruimten wordt beoefend,
~ zonder schokgolven.

a
4

~

a

‘MW/C

Trouwen is volgens mij nog lang niet zo goed
idee. Samenwonen is al
overwogen en de datum is geprikt. Nou ja
datum. Na mijn stage gaan we
hokken.
Dat betekent
dus dat ik waarschijnelijk
ga
verhuizen
naar
Rotterdam.
Best wel makkelijk hoor want dat is errug in
buurt van de dam.

Op
onze is afdeling
professional
publishing
een vacature
in de functienonsens1
van:

REDAOTCUR mIY’
functie-inhoud
U gaat in een klein, slagvaardig team werken
aan het tot stand komen van de
tWeemaandelijkse
uitgave
van
het
verenigingsorgaan 5WETHs.
ti~isen
Van
een dat
toekomstig
mNbijdrage
wordt
verwacht
hij mN eenredacteur
constructieve
weet
te
leveren
aan
het
totstandkomingsproces in de vorm van slap
gelul of interessante
bijdragen.
informatie
Voor meer info kunt u zich
wenden
redax-pc-bezitter
Sander Molenaar, tel 040-i
2123941
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“N.E.T.
Verhoeven”
<N. E.T.Verhoeven(Thstud,tue nl>
22-09-97
10.55
In message Mon, 22 Sep 1997 10:04:56 +0100,
“A. van den Boom” <BOOM A~schiDhol.nl>
writes:
High Priority
**

a
a

**

> En nee 1k word/ben niet bi-sexueel maar
eerder
m(ore)p(ositioris)-sexueel
> Dat moet je me maar eens uitleggen. Net
enige wat je nu bevestigt zijn
de
= roddels uit mijn vorige mail. Wanneer ga je
trouwen?

MP-sex is iiit een ondergrondse sexuele
revolutie ontstaan. De revoltie
begon in de oorlog
America-Vietnam, in de 70’s. Vanwege het

&..14vc..u ~ki4ei.

mim,na 4

zware bombardementen
verhuiste het
leger van VC onder de grand. Dit ging gepaard met
vele aanpassingen
waaronder de vele behoeften, die de man kwellen
vooral isolament, niet
meer
bevredigd konden worden. Deze
behoeften werden snel ontdekt door een extern
bureau.
De vrouwen van Tsja-Ping, de vrouwen van
lichte zeden, verplaatste zich met het leger onder de
grond. Daar werden
de mannen
echter weer geconfronteerd met een probleem,
ruimtegebrek. Onder
heftige schokgolven bonden ze zichzelf naakt vast
aan de vrouw en
hoopte dat
de bombardement van zo hevige aard waren dat men
het orgasme
haalden. Bij
een directe volteffer was
principe van ‘hij kwam en hi) ging’ daar zeker van
toepassing en dit
betekende veel eer voor de man.
Deze revolutie had daarmate succes dat het

Na heel wat mailtjes vind ik een verdacht stukje
over Norman’s weekend
praktijken. Het klinkt zo:
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Dag 1: donderdag.
spulletjes
elkaarzoeken
en teeven
pakken.
Catso
s’Ochtendsbi) vroeg
op om nag
de laatste
was laat maarja, die had gisteravond nog even
een genotsknobbeltje moeten regelen. Goed,
eindelijk arriveerde die gast, inladen en
wegwezen. Want ja, voor de goede order
~ moesten we toch nog even twee uurtjes college
volgen. Ruimschoots te laat began Cats nog
even een materialentest uit te voeren op de
collegebankjes.
Onder luid
verdraagde
het bankje het gewicht
van gekerm
Catso. Eindelijk,
de

van, zagen we tot onze grootste schok dat men een
lappen.
boel, dacht
veelminimaal
te groot,7.0dacht
ik
race aanFoute
het varen
waren ik,met
meter
ook. Alleen de gedachten werden helemaal fout
beantwoord door het Spookje, dat spontaan de
recycle shit van Cats ging optuigen. Mistral Explosion
en een 8 meter lap (bij Mistral hadden van begin af
aan het idee van een Explosion linkslrechts moeten
laten liggen). Met grote verbazing gingen hi) en Cats
nog surfen ook (ik heb me maar uit pure schaamte in
de
duinen Iaat hebben we nog even een creative
s’ Avonds

laatste marteling was voorbij! Op naar spookje
die reeds doodongelukkig op ons stond te
wachten. Na veel gepas en gemeet konden we
op
weg naar Zeeland.
Zeeland
eerstVerbaast
naar de
Brouwersdam
dan pasJa,naar
Kronikel.
hadden we het in een ruk gehaald, geen
problemen met afvliegende spatborden of

uitspatting in de keuken gehad. Dat geen gevolgen
had voor de muren maar wel voor een lekker etentje.
(Recept is bij Cats af te halen). Lekker laat naar bed
want,
Morgen zal het waaien

overstekende
olifanten.
Damn op de dam was
er
geen wind zelfs
geen rukwind.
• geenEen
verhaal
denken
windbekend
en toch
een dam
voljullie
met dus
Duitse
bussen en trailers. Pout, er was wel geen wind
maw de bussen en trailer waren niet Duits mear
•
normaal was het
dushad
toch
~ Engels.
Na enigeZaaanpassingen,
Cats
er niet.
nogal last

Wat dagje
is dit flu
voor en
eennatuurlijk
onzin, geen
maar
een
strand
de wind.
nodigeDan
mensen

Z

,
a
,•
~

Dag 2: vrijdag.

S

Vooral nog een aantal leuke aanbiedingen bekeken.
Nee, Henk, Marion stond deze week niet in de
aanbieding. Na wat curvesliding met het Axltje heeft
Casper surfschoentjes
zich laten verleiden
het aanschaffen
nieuwe
en eentotnieuwe
weet ik van
niet
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meer, was wel mooi. Terug op de dam bleek het
nog steeds niet te waaien. Zelfs de Engelsen
hadden de laatste dag van de wedstrijd aigelast
en stonden uitdagend te midden van een Duitse
delegatie North lOtjes op en af te tuigen. Ha,
ha., gelukkig zijn wij Wethers daar immuun
voor.
s’Avonds hebben we onze frustatie in de
speelhal afgereageerd. Dit hebben we maar op
het advies van boer Kroon gedaan want hij
wilde niet weer eens verantwoordelijk zijn voor
een aantal busted lanteraarnpalen. Lekker Iaat
naar bed want,
Morgen gaat het echt waaien

spelletje, met je zatte harsens Hartengejaagd. Dat
ging niet g000eeed!
Morgen, he, gaat het ECHT waaien anders ga ik naar
huuuzl
Dag 4: zondag
Lekker windje, zeg. De 5.5jes lagen Iekker te
kwispelen van ongeduld, 00k de blauwe monstertjes
konden niet het gehuil van de wind onbeantwoord
laten. Al grommend verschenen ze ult hun bags om
de nieuwe dag uit te dagen. De Mamba bleef
verstandig rustig. Hetgeen te danken is aan zijn djke
ervaringen. Tot 13:30 laat heb we lekker gepeerd.
Daarna was de wind d~ richting verloren en had ons
achtergelaten, zonder pardon. De hoop hadden we al
snel verloren en snel verschenen de zakken en de
tassen waarin het materiaal opgeborgen werd. Met
een bolus in ons keel verlieten we de dam.
Achterlaterid met de woorden,
Volgend
weekend
gaat
het
waaien

Day 3: zaterdag
Verhip, het waait. 6.2 lap onder de Gecko
gepropt en peren maar. Heerlijk dagje gesurft.
Tuur en Maarten, die inmiddels 00k gearriveerd
waren, speelde samen met Cats een nieuw
spelletje ‘Diepzee boei’. Harry, 00k hij was er,
vermelde later dat het niet een ‘Diepzee boei’
spelletje was, maar een nieuwe variant van
blauwe beestjes meppen was. Alleen het
succesgehalte was minder omdat die blauwe
beestjes verrekte snel waren.
s’Avonds krekelen, motorracen en een ander
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Succes,
Norman
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Spookje: Mag ik er overheen?
Harald:
1k heb een luxe probleem : 1k doe
niet rneer aan XTC, 1k zit aan de cocaine.
D.Lasser: Hij weet niet eens hoe dat eruit ziet.
Norman: Hij zit gewoon aan de Dash 3

Oscar:

Gaan jullie het ljsselmeer
oversteken? Hoe ver is dat lopen?

Pingo:

1k weet niks van vrouwen, 1k wil er niks
mee te maken hebben, 1k ontken alles.

Maarten schuurspons
schuur. in het
schuur
kruis)(met
Norman: Dat is een nieuwe manier van

Pingo:
Casper:

Meisje,
doeje
kleren aanl
Met
andere
woorden:
Doe die plank in een
board bag

.

.

Pa van J.C.: Jeroen komt net van de WC af. Hij
heeft het stront nog tussen zijn
benen hangen.

—
• J.C.:
Pingo:
~ Spook:
J.C.:

Spaghetti met tonijn saus?
1k wil biefstuk I
Je bent een verwende pingumn.
Ja, je bent een hotel pinguin!

~ Norman: Alle Wethers zijn gehandicapt dit
4 weekend: Of is scheel, of kaal,kalend of harriel
Pingo:

0

IS rn.’rnma 4

Schoevers? Dat is toch geen
opleiding. Doe eens normaal man.
Norman: 1k heb een lucifer tekort.
-_- _

—
—
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D. Lasser: Lekker gemalteest?
Pingo:
Nee, getennist!
Don:
Oh, Noemen ze dat zo
tegenwoordig.
Spook:

S

C.

a
.4

pwy~mf /5 mimmer 4
Ester:

Spook over Carlo’s nieuwe look:
Len pratende kut met spiraaltje

Aaaaaaarrrrrcccch.

Norman:
pssst. pssst.
(oksels)
Boom:
Ja, Ja. Je moet alles inspuiten
Norman: Ok
pssst (kruis)
Is dat nu
progressief of defensief.
Boom:
Nee, correctief.
.

D.Lasser: Hoe houd je Henk een uurtje bezig?
Spook:
D.Lasser: Je geeft hem een combat in zijn
handen.
Ha Cats, Mijn zusje was erg blij met
jouw plank.
D.Lasser: Hou oud is jouw zusje?
Spook:
Nee, je moet niet vragen hou oud ze
is, je moet vragen hoe breed haar
vriendje is!

Spook:
Anton:

— __-

S.—

.

.

Spook:

Spook:
Carlo:

Het leven voor Carlo was een stuk
boeiender

.

.

.

.

D.Lasser: Henk impressie : Grote mond op de kant
en zeif niet vooruit komen.
D.Lasser: (achteruit met aanhanger) 1k weet niet of ik
dit wel haal, 1k steek wel een keer.
Spookje: Normaal zou je doordouwen Jeroeri!
D.Lasser 1k ben Boom niet.

Mooi gebouw!
Jaaa, Het heeft 2 vleugels en dat vier
verdiepingen hoog.
Dat zijn acht vleugels. Dat is een
behoorlijke libresse.

D.Lasser: Norman wil in het leger. Elke avond sex op
commando met vrouwelijke soldaten.
Spookje: Commandozen zijn dat.

Spook, WI! jij HIV doen?

Norman: 1k heb last van inflatie.
D.Lasser Nee, je bent inflatie.

EZ~J4ovci.u ~4u4ei.
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Mij werd gevraagd, eigenlijk opgedragen om
een stukje in de 5WETHs te schrijven. Eerst
dacht ik om één of andere vage reden dat het
van een hoogstaand literair niveau moest zijn.
Maar na het lezen van dit aan onzin hangende
~ drukwerkje, begreep ik al snel dat het alleen
maar onzin moet te zijn.
S Maar hoe begin je zoiets? 1k zou uitgebreid mijn
visie over een scala aan opmerkelijke figuren,
die WETH op een of andere manier aantrekt,
kunnen beschrijven, maar dan wordt het wel
een heel lang stuk. Alleen al over de WETH’ers
~ die mee naar Workum zun geweest, kan je zo al

toe!
De vraag, die men mij al vaker heeft gesteld is : is
WETH vrouwvr1endel~k ? Flier ben ik flog niet
helemaal over uit. Dit onderwerp wordt dan 00k vast
nog eens vervolgd. Wat ik wel erg op prijs stel is de
hulp bij het sjouwen van mijn plank. Maar dat zal
waarschijnlijk voor korte duur zijn, want ik wil zeker
kleiner gaan varen, dus dat gesjouw is niet meer
nodig.
Qua ledenwerving heb ik al geprobeerd om wat
vrouwelijk yolk over te halen om ook lid te worden.
Maar als ik dan met voile overtuiging, in geuren en
kleuren vertel water zo fantastisch is aan surfen en ik

S

al
mijn overtuigingskracht
strijd gooi
hen te
overtuigen
van het feit indatde surfen
nogombeter
is
dan...(vul zeif maar in). 1k krijg dan van die blikken
toegeworpen: of het gaat echt niet goed met haar of
ze is te lang met die leden van WETH opgetrokken.
Maar ik geef niet op, want soms kan ik heel
overtuigend zijn.
1k zou zeggen tot kijk, and May the wind be with you!

a

,

een
5WETHs
1k moet
zeggenmee
datvullen.
na de NSK mijn kennis van
• de Duitse taal fUnk is toegenomen. Dit weekend
was zo 00k nog leerzaam ook. Wat betreft het
NSK, was ik volgens mU een van de weinige die
lekker gevaren heeft, maar ik ben nOg niet zo
• veeleisend als de andere leden. 1k weet ook wel
dat het mede aan het formaat van mijn plank
~ ligt, dat ik aardig vooruit kwam. Maar helaas cUt

S

droeg
bij aanin Ouddorp,
een medaille.
jaar,
na
veelniet
oefenen
sleepVolgend
ik misschien
wel een medaille in de wacht. Nu was hat even
aftasten en de concurrentie voor het volgend
jaar bestuderen. Maar volgend jaar dan sla 1k

~4t.4t~

Jut Lisanne

9

W~4,Au0~ W~i~f~

•.~

mrthsthsár

/qq7
.MiZTfalV

Anton bij een Maastrichtse vrouw aan het eten
is.

Dit goed gelukt schijnt te zijn.

S

Gauss haar geen afscheidszoen kon
aftroggelen.

Er een nieuwe WETH locatie voor de video-scene
gevonden is.
Casper het Spook zich afvraagt hoe dat flu met die
video’s moet.
Lisanne het ook niet schijnt te weten.
Zij de volgende maal in Pippi Langkous outfit zal
verschijnen.

Hi) dit wet geprobeerd heeft.

e

I

Ook Maarten tegenwoordig wel Cola lust.

Van der Veen zich voortaan Martin Gauss laat
noemen.

Cola na zijn Griekse affaires 00k een
achternaam heeft gekregen.

Hi) nog aan het uitvissen is of dat een Gauss-kromme
of rechte wordt.

Hi) nu ir. Cola Papalamepimelos heet.

Het duidelijk is waarom Meeuw Meeuw heet, aldus
Herman: Dat is gewoon zo.

Hij dit 00k zeer waardeert.

M. Gauss wet met honden maar niet met zeehonden
kan omgaan.

Zijn auto graag op zijn voorgaande auto wil

~z_
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Erwin Wiersma

~

14. Don Bakker
15. Roger Bijen
• 20. Ettiene van
21. Jeroen Cats
.
22. Maarten v.d. Steen
Q~
28. Henk Gaxiola
—
29. Chris van Haag
33. Stefan v.d. Eijk
34. Sander Antonio
• 37. Martin van Wijk
• 44. Harald v.d. Hoom
46. Patrick Baptist
50. Casper Leenmans
52. Jeroen Boekema

/

a Mede op basis hiervan heeft de E.S.W.V. WETH
• het vorige jaar de NESTOR-(wissel)bokaal
gewonnen.
.

— — -_- _

—

—
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NSK Windsurfen ‘96, Brouwersdam, Ouddorp
~ (Zuid-Holland)
Einduitslag WETH leden

•

4

De aktiviteitencommissie daarom naarstig op zoek is
naar het volgende gammellegammellebak gebeuren.

Hi) daarmee de aandacht van Kiaske (?~)
(Frieske naam, voor info zie Teleac iedere
zondagmiddag) op zich probeert te vestigen.

a

~

gaan lijken.

Boom de Boomsma e.d. ontdekt schijnt te
hebben.

I

i~c:

Surfcommissaris NESTOR.
(Verbonden Nederlandse Studenten Zeilverenigingen)

a
•~
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In ieder geval: 1k ontken sues.
Niet mun type enzo.
Heb overigens net een nieuwe vriendin.
Donkerblauw.
255 lang.
6,7 kg.

verkoop je je AHD deur filet.
Beter misschien een echt hardcore waveboardje een
12 of ahd 250 bijvoorbeeld, of een custom. En dan ga
je gewoon naar een surfiand emigreren. Beetje
schapenscheren voor de kost als er geen golven zijn.

>Daarnaast heb 1k net een nieuwe vriendin.
> >Dus.
> >Je begrijpt het.
> Eindelijk. En? Is ze mooi, gewillig, dienstbaar
en radicaal pervers?
>

J
I

C.

a

Cola is naar griekeland geweest en heeft flu een
nieuwe bijnaam
Papalamepimelos
Van oflze berichtgevers ter plaatse
Gevolg:
A koopt CK66, North Hardcore 99 en Zeta 4.0
M koopt plastic van vaag merk met breuken en
scheuren voor een prikkie
A gaat naar Hawaii
M heeft geen geld om zelfs naar Ouddorp te rijden
A verkoopt deuren
M spaart ze voor het nageslacht
A had/heeft vriendin
M moet nog leren wat dat is
A neemt P niet mee naar strand maar naar de
kroeg
M ontwijkt alles waar bier wordt geconsumeerd
A heeft nieuwe baan aaflgeboden gekregen voor
nog meer
M wil wel maar zoekt nog
en go zo maar even door.
-

>Gaat er 00k maar eens een
Heb er al een gevonden, is geen maagd meer
en is wat zwaarder, maar de
> bruidsschat Iigt wat gunstiger, heb alleen flog
geen geld voor de
> bruidsschat. Als ik flu mijn toekomstige exen
eens wat sneller kon dumpen.
> Anders is er straks iemand anders met mijn
nieuwe vriendin vantussen.
>
>

-

-

-

-

Mijn mening over deuren en geld uitgeven:
Nog niet genoeg geld uitgegeven ? Waarom

&iJtovuøe ≤k.ks4ei.
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Hij ook zwemt als een fond.

—

Hij zijn zwembrilletje in de zonnebril mode heeft
staan.

5

a4

Spook een gesprek met Boom over de
toekomstige mogelijkheden wat surfen bij Cap
inhoud gaat hebben en er vervolgens
misschien wel gaat werken.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—,

I

I
studenten knippen........ ~
I
naar
I
I
I

Hij dan ook een donkerblauwe vriendin in
overweging zal moeten nemen.

S

e

Het MicroCentrum 00k een WETH trefpunt aan
hetworden is.
.

I

I

I

F:

.

...

Er nieuwedeWETH-bestuurstruien
zijn, en
daarmee
bestuursleden weer herkenbaar
zijn geworden.
Boom met Etienne zijn worst gooit?

Fl 15,-voorstudenten
~
tel.: 2441618
L
—
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Wel eens gekeken naar “Amazing Discoveries’.
Voor een ieder die Mike wel eens in de weer
heeft gezien bij zijn fenomenale programma
een heel herkenbaar stukje

materiaal teken....
Ongelooflijk, ik begin het te snappen... Dus als je
meerdere letters neerzet kan je gewoon lezen zonder
dat je een beeldscherm nodig hebt.

He Mike wat heb je daar nou?

lnderdaad, jij snapt het. Als dat geen Amazing
Discovery is, het materiaal heet overigens Papier.

1k heb hier lets heel bijzonders. lets waar de
wereld al lang op zit te wachten.

U

e

Ongelooflijk, en je hebt helemaal geen stroom nodig
Mike?

Ongelooflijk, vertel ons snel wat het is...
1k heb hier een wit vierkant materiaal en een
stokje. U zult zich wet afvragen, wat is dat nu
weer.
Ja Mike, laat ons niet in spanning...

a

Als ik met het stokje over het witte materiaal
beweeg dan verkleurt het op de plek waar ik
met het stokje over been ben gegaan.
Ongelooflijk
Ja, maar dat is nog niet alles. Als ik met het
stokje, dat trouwens een Pen heet, een letter,
zoals je die normaal op je scherm ziet, op het

z’xix
.nR’ik

é~

Nee, geweldig he, er zit zelfs geen batterij of accu in.
Nou, nou, nou zeg, Onvoorstelbaar. Ha Mike, je klapt
het dicht. Oat kan mijn notebook 00k.
Nee, dit is anders, je kan net zo vaak vouwen als je
wilt tot net jouw gewenste afmeting heeft.
Oh Mike, je gaat maar door en bet wordt kleiner en
kleiner.
Ja, nu past het zelfs in mijn portefeuille.
Qngelooflijk, dus 1k kan bet altijd bij me dragen. Kom
eens Mike, mag 1k het eens vast houden.

12 ~
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A: Waarom ben je eigenlijk niet blijven
hockeyen, daar zijn de feesten altijd oke
M: Kiopt, alleen het verschil tussen
waterpolofeesten en hockeyfeesten is dat je bij
waterpolofeesten de vrouwen al voor
kennismaking in badpak kunt keuren.
Waar was je nu weer.
Volgens mij is je standaard smoezen doos nu
wel uitgeput. Prioriteiten of niet, volgens mij
—
gaat er gewoon iets fout in je planning.
1. Je mailt nooit
2. 1k zie je nergens (stratum)
4.
hebtgeen
een geschikte
surfplank
3. Je
1k lees
roddels over
jouw en vrouwen
~ 5. Er zijn mensen genoeg waar je vervoer kunt
regelen
6. Zelfs je huisgenoten weten niet of je nog leeft
7. Je bent niet gesignaleerd op het zoute water
8. Mijn motor doet bet niet, dus ik ben hem aan
het repareren

a
I

.

.

Waar ben je nu eigenlijk WEL mee bezig 7
Overige excuses:
1. 1k durf niet meer, want jullie surfen allemaal
—

4
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beter
2. 1k mis mijn wave-zeiltjes
3. Mijn vriendin eist dat ik bij haar blijf tijdens bet
weekend
4. 1k durf mijn vriendin niet alleen te laten
5. Mijn shampoo is op, dus ik kan ‘s avonds niet mee
naar de kreek
6. De deadline van de SwethS is verstreken dus 1k
meet weer stukjes
gaan schrijven.
Wordt eens wakker man I Ga gewoon!
Kwaak kwaak, zit ik in Griekenland, toch effe mailen
>
le de
nu, pingo.
ben jeHoe
je isnieuwe Karel at lekker aan het
naar
aflikken ? 1k ben hier
> andere dingen aan het aflikken (suzikies en
soufiakies enzo... ) dus zet dat
> maar in de SWETHS. OK dinsdag ben ik terug,
gigantisch bruin natuurlijk,
> want het is bier zwaar bewolkt en nauwelijks warmer
dan in Eindhoven. 1k zie
> je volgende week wel weer
>

>
>
>

Hasta Ia Giros!
Cola

~~4~44~1t
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Na enkele uren wadlopen op zaterdag hielden de
meesten het op zondag voor gezien.
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Was die deuk in die golf nog pril?
Boom beweert dat het geluid van zijn stereo zn auto
niet uitkomt. Wie heeft er gvd dan die intercom tussen
de tent van Oscar en de auto van Boom aangelegd?

Je mag dan wel lichtgewicht zijn Boom,een 5.3 is
toch wel een beetje weinig. Zelfs Harold kwam
met zijn lichtweerzeil van 4.6 niet van de
zandbank.

Adios Amigos

Kan
boom
flu autorijden
of niet?
Handrembochtjes waarbij op halve meters
anauwkeungn langs andere auto’s gereden wordt;
controle of net niet?

J.v.d.Veen alias Postbode
en niet te vergeten alias
Martin Gaus

I-

a
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staan springen.

Maar Cut is ongeloofl~k, het weegt bijna niets.

Ongelooflijk, wat een Discovery I Zeg Mike hoe lang
kan je papier eigenlijk bewaren?

Dat kiopt het weegt 100 maal Iichter dan het
kleinst verkrijgbare notebook. Oat komt
natuurlijk omdat er geen accu in zit.
Geen accu. 100 maal lichter. Ongelooflijk ik
droom.

0

J
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Maar natuurlijk, ga je gang.

Nee, flee, je droomt niet, knijp je maar flunk in je
arm. Kijk ik vouw het weer uit en
~ Maar Mike, wat doe je nu ?? Nee dat kan niet,
je scheurt het papier doormidden.

~P

IS

Nou veel langer dan een diskette of hard-disk waarvan
de magnetische gevoeligheid op den duur verdwijnt.
Ongelooflijk wat een Amazing Discovery.
Maar dat is nog niet alles!
Nee??

Dit materiaal is zo geweldig. Kijk, ik houd de
helften tegen
gewoon
lezen. elkaar aan en je kan het weer
Ongelooflijk, dat moet je met een diskette fliet
proberen, ha ha ha.

-

-

r

‘~

Maar wat doe je flu ? Nee, niet doen, niet doen
I! Je gaat er zomaar op staan springen.
Ongelooflijk, en je kan het flog steeds lezen H
Stel je voor zeg als je zo op je monitor zou gaan

&iJ4v4.u5~c4&i4ei.

-

.

13 W...k~ W4t1%;≤~:1.≤

.

~

,,st*cáái /Q97

,&fmfanf i3 “Wilma- 4

Afgelopen zondagmiddag reed ik met een
kachelgangetje via de afsluitdijk via de Mc.S.
naar een dorpje gelegen in de buurt van
Utrecht. Als snuffelhond annex natuurliefhebber
was Martin natuurlijk een wonderbaarlijlce stille
bijrijder. Eenmaal op de vertrouwde wegen
beland Al, A28 A27 enz werd mU vriendelijk
verzocht de afrit Ujlthoven te nemen.

paddestoel?
Gaarne mijn vraag aan de wedelgeboren heren van
de Redax: Heeft u een antwoord op 1 van mijn vragen
? Zo ja dan hoor ik dat het liefst per postduif of
kiassieke post. Uiteraard via het bekende medium
SwethS.

-S

Op het moment dat de auto niet meer voor of
achteruit kon deelde de nag steeds vriendelijk
Gaus mede dat de ingeslagen weg een of
andere weg voor mannen met de lichte, ahum
je weet wel. Van die dingen waar je dus NOOIT
mee geconfronteerd wil worden. Oke, Gaus
wilde persee daar warden afgezet, in de
overtuiging dat zijn vriending tweehonderd
‘a meter verder op woonde en het voor mij een
aanzienlijke tijd zou schelen am Gaus in het bos
afte gooien.

C.

SL.AAPVERWEKKEND
GEBLAAT...

.

Oke, 270m is lang, maar goed genoeg
voor de golven i.c.m. veel kiloos. Maar
dat is beter dan een productieboard wat
te zwaar en veel te slap is.
Nieuw credo aldus: Blauw is gewoon het
beste voorjou.
BAsta

Eenmaal zUn spullen bij elkaar geschraapt te
hebben en Gaus in het bos verdween rezen mij
toch nog steeds twee vragen op:
Is de vriending van Meneer Gaus een
kabouterwijffie, of
woont ze gewoon in een boomhut, boshol of
-

-
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gaat om ‘nauwe relaties met% beter op aeolus
kunt richten.

De volgende ochtend, eigenlijk nog dezelfde nacht,
want slechts een uurtje of wat later, werden we weer

Toen
de werd
partydoor
omheteen
uur of één van
bruut
verstoord
plattelandsritme
de
eigenares van het paviljoen, die waarschunlijk
de volgende ochtend al vroeg op moest om
haar dochter te melken, was bet feest nog lang
niet zo over dat er geslapen kon gaan worden
om de volgende ochtend fit aan de tweede dag
van het programma te beginnen; om de
trommelvliezen elastisch te houden werd eerst
de bak van Boom nog met een bezoekje
vereerd om te kunnen constateren dat dit
levendige stuk hout zowel een hoeveelheid
goeie muziek als een puike installatie met zich
meesleept, waarna een wandeling in de richting
van het histor-kamp (zouden we morgen een
lekker ontbeitsje krijgen?) uiteindelijk ontaardde
in een compleet vreetfestijn door de barbecue
weer aan te steken en de rookworstachtige
attributen die weinig vet bevatten, maar waar
wel veel worstsap uitdroop, zo te verhitten dat
bijna alle salmonella eruit was en daarbij nog
een overgebleven salade te eten en met de

skippergemeet
door wedstrijdleider,
de
wel die door
erg
paulusdeboskabouterige
consequent gebruik van zijn fryslan boppe-muts waar
schijnlijk zo weinig koeling in zijn bovenkamer had, dat
bet niet bij hem opkwam te vermoeden dat er met
windkracht twee wel eens heel weinig deelnemers het
water op zouden willen gaan en die het presteerde om
door een megafoon zachter te praten dan live, zodat
de indruk ontstond dat hier sprake was van een
geluidsverzwakkend apparaat, dat misschien in bet
geval van de hardboarders wel enig soelaas had
kunnen bieden in de prangende kwestie van de
snurkende tentgenote, vooropgesteld natuurlijk dat
het apparaat nog wel in de tent erbij gepast had.

Het is behoorlijk koud in een tent in oktober. Zoek dan
00k gezelschapl

saus-bij
naggras
overaan
waste een
nsk-gerelateerd
stilleven die
op het
brengen.

Ook het NSK-grassurfen bleek een goed alternatief.

—a—
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Cm niemand tekort te doen en toch voorbereidingst~d
voor een tentamen te behouden, is de redactie
genoodzaakt kort en bondig het NSK-festijn verslag af
te ronden.
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‘Dit NSI< moesten wij als wethers weer eens
bewijzen dat we onze reputatie als
feestbeestige ransapen, die alleen zuipen en
lekkere wijven kijken niet voor niets te hebben,
aangezien de organisatiecommjssie in hun
~ programmaboekje een sweths-artikel had
afgedrukt dat een aantal redenen opnoemde
am je surfboard meer te vertroetelen dan je
vriendin, hetgeen de meerderheid van de
~ wethers de Iaatste tud ook daadwerkelijk Iijkt te
doen, daarbij hun eventueel blauwe geliefde
oak daadwerkelijk vriendin’ noemend.

e
‘—

a

Om te verzekeren dat het ransgehalte 00k
daadwerkelijk van buitenaards niveau zou zijn
hadden we gelukkig het gezelschap van ons
aller martin gauss, in het dagelijks leven 00k
het nskvan
profileerde
perfecte partner
de
jeroen
der veenalsgenoemd,
die zichvoor
tUdens
hond van nummer negentien, een zwart beest
met rode zakdoek om z’n nek, dat door gauss
tot diep in de beestachtige psyche geanalyseerd
en vervolgens bijgewerkt werd am ervoor te
zorgen dat het verblijf tussen de zuipende en op
de muziek van de voor het eerst tijdens een nsk
goede muziek draaiende (okale drive-inn disco,
die helaas niet in het bezit was van beach boys,

surfinstrumentals of andere surferhits, dansencle
surfers niet tot blijvende schade zou tel
den.!nterruption Meeuw:”Een NSK !iJkt soms net
camaval; Er wordt volop ge(tri-)vierd en san de
lopende band worden net uitgevanden dansen
gedemonstreerd.
Toen de feestelijkheden in het paviljoen na het
verorberen van een groot gedeelte van de barbecue
voorraad eindelijk begonnen, heerste er in het gebouw
de eerste uren smog-alarnifase 4, aangezien er op de
potten van de camping geen kleilint aanwezig was en
in het paviljoen wel, zodat de meeste nsk-gangers een
gang richting sanitaire voorzieningen in eerste
instantie prefereerden boven een rechtstreekse
aanval op de bar of de dansvloer, waar ook duidelijk
bleek dat hardboard minder zuinig met zijn vrouwen
pleegt om te springen dan weth: de hardboarders
deden hun uiterste best om één van de weinige
dames die ze rijk zijn aan mij (yoki) te slijten, met de
kanttekening dat ze er bij hardboard eigenlijk niet
bijpaste in de tent en dat ze daarbij 5 nachts ook nog
complete bossen omzaagt, hiermee meteen
aangevend dat deze poging, die voor de vorm werd
aangeduid met wij zijn vOor nauwe relaties tussen
hardboard en weth ‘ niet geheel gevrijwaard was van
egocentrische bedoelingen, het is voor de doorsnee
wether natuurlijk ook meteen duidelijk dat je je als het
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maar de Wethers
kwamen
Waaien,
waaien dat
het deemoeizaam in plane

,mm,,,n~

4

volvo, ik ben vergeten hoe die heet)

• Pinguin als langzaamste Dobberman voorop

a

IL

kreeg hi) van Gaus flunk op de kop
Als postbode voel ik mij zeer vereerd
want wie in de hoedanigheid van MG. verkeert

(mensen
He Gaus,
je voortaan
niet ‘Snamen
wat minder
zuipenvan
en mensen
wat meer
om zou
je heen
letten. vooral
onthouden
metopeen
auto. By the way je weet toch nag wel hoe die vrouw van dat zuip- en
heet?i?!?!?!, red.)

• echtpaar L&E

was die de volvo 440 deed schudden, maar de R&B
en house sessies van Martin en PinguIn, verwacht je
een hartelijk welkome van onze fryse vrienden.
Allesbehalve dat, wi) stonden met nog andere
surfidioten voor dichte bomen. En wie kwam ons
wieder bevreiten ? unseren geliebte nachbaren.
Freund mit karte--> Boom omhoog---> Gaus eronder—
>Boom niet meer omlaag.
Aangekomen op de surfheul werd het Wethkamp
strategisch opgesteld. Eenieder die het water wilde
bezoeken omlopen
moest door
onze een
vestiging
moest
behoorlijk
vanwege
karavanof met
inderdaad mega veel surfstuff. De dieperliggende
gedachte hierachter was dat wij ons zo de
mogelijkheid veschafte elk vrouwelijk stuk meat Ring
ring call from Dobberman:” Ge!ukkig hebben sommige
andere surfverenigingen nog wet meer integrerende
vrouwen dan wjj by WET!-?”. te kunnen detecteren en
richtente observeren.
is echter Want
nog lullen
een kunnen
onderontwikkelde
vooral
wethers wel,

~ (Sander, E staat synoniem aan die gast van de

vaardigheid. Om deze gap op te vullen biedt MG. een

• is er een die goed presteert
Met een mega lading van extreme stuf Ring ring
call from Meeuw:~Een stel Histasrianen: ‘Vat ~
toch niet normaal; die Volvo station heeft net
zoveel volume op z’n dak als in de auto’~
lemand anders: ‘Wee, dat dan; die trailer is
zekerhvee keerzo hoag als de auto’ Paul (met
grate gr~ns): “Daar zal de rest van Weth we!
g’~ aan
aankomen.”,
de weth
karavan
in Frysland
gesjokt. kwam
Ring ring
call from
Meeuw
‘75 dat
nou Harrie NAC die daarin de berm staat? Nee,
Qi.~ toch niet; II] maar door! Het zun we! suffers; n,
de ankers! Histos raakt we! sne! oves’verhit!’~ Als
‘~ de ventilator van die Honda Civic het we! had
gedaan, had het dan we! gewaaid? Na 3 uur
autogeweld, waarin het niet de trailer van

,
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assistente
Vrouwl.lullen
Vooraan
slechts
half kratje
cursus
preciezie
met een
als charmante
bavaria p.p. drill MG. de ballen uit je broek en
moeten we bij een volgende NSK editie
rekening houden met hordes vrouwen die willen
paalzitten. Nog een tip! Pak je tent nog even uit
en laat die drogen opdat men niet weer meent
• dat wij van hardboard(tuklcerland) zijn.Ring ring
call from Osskar” Na v(ffjaren opgeborgen te
~ z~n heb 1k (mooie donkerb!auwe tent van Oscar)
het dag!icht weer eens kunnen aanschouwen.
A!sje vUfjaarje tanden niet hebt gepoetst stink
je we! tiltje bek”. Oh ja, speciaal voor Paul: Het
schijnt dat de v&d niet alleen voetbaden maar
ook voettenten verkoopt.
~

e
‘~

e

Gevestigd en wel begonnen de wethers de
onze
plek af
gevonden:
Kiaske’s
biljart
drink
omgeving
te scannen.
Hebbes,
we enhadden
honk. Alleen uit het feit dat wij prefereerde in cM
burgelijke bingo hol te verblijven vail al af te
ieiden dat de temperatuur honds was. Vanwege
het uit bhjven van wind Ring ring call from
Osskar “Weth: surfen of biljartenr bedankt
Oscar,ring
werdcal!
er veelvuldig
met de bailen geketst.
Ring
from Dobberman:”t/olgens
m~
weal tevens het NSK-wflde-band-stoten97
—

-w
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gehouden Ring ring call from Meeuw:”
Klaske van de strandtent van de camping van de NSK
heeft een drankprobleem; iedere keer als ze Boom
met in moeder ziet (Boomsma dus) probeert ze hem
van z(jn kostbare vocht te ontdoen
Vrijdag avond werd vrijdagnacht, een colaatje werd
bier, bier werd nog meer bier en kiaske’s hoi werd
gesloten. Daar gingen we dan, op een enkeling na die
de oogleden al zo diep hadden hangen dat de bar er
mee afgelebberd werd. Opzoek naar meer vertier
begaven we ons riding surfheui. Met “Leize bitte”
probeerde we de omgeving ervan te overtuigen dat wij
echt het beste voor hadden met de wereld der
maffers. Neergestreken bij een stel Zaandammers
ging de voertaal geleidelijk over in diezelfde als van
“Ich bin em Berliner”. Ring ring call from Oscar;” De
NSK leven’ een verbetering van je Duits op; Jetzt bin
ich derneue Sherrif in Town”! Nog voorwe het bed op
gingen zoeken waarschuwde een fervente belier dat
we er ailes aan moesten doen om de boel te vertragen
wanneer je als eerste de finish zou naderen, want JE
MOET NAAR JAPAN!
S’ochtends veel te vroeg draafde een troep
Histosmannen zich door het kamp om eenieder met
grote siaap ambities te frustreren.Ring ring call from
Pinguin:”Workum sucks, Een weekendje SUCKS”.
Bedankt Dobberman. Prima Ontbijt trouwens, hetgeen
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• wij wei konden gebruiken want het waaide,
waaide en waaide zo af en toe niet. Ring ring
another call from Antartica:” Ze!fs op een
ELECTRIC deur bleek het nog !astig varen
a!daar” Na het ontbijt kwam Rin ring call from
• Oscar “Waarom lag Martin op zaterdag ochtend
zo uitgeput in z’n tent en wat deed 4/n kwijl op
•
de jas van Lisanne? de eerste schippers
meeting Ring ring call from Sander” Bla, bla,
bla... Ho, een hele pagina met maar een paar
zinnen, dit wordt moeilijk. 00k uitspraak
redactie:” We plaatsen dit stuk ais zelfstandig
~ geheel en geven de lezer een tweetai witregeis
de tgd diep heel diep adem te halen

;.
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~ We geven jullie zeifs een hele advertentie de
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