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de redactie/het bestuur
h-~umrr4r

L

Beste eden, oud-leden, donateurs en overigen,
Allereerst onze excuses voor de
langzame Sweths, het probleem zat
hem simpeiweg in de koppigheid van
ondergetekende. Deze redacteur
werkt namelijk de sweths altijd uit in
dit boekjes formaat, maar 1k was ook
vergeten te melden dat iedereen this
zijn word documenten in AS formaat
moest zetten. In plaats van aan te
passen en gewoon A4 boekje te maken, was ik eigenwijs en moest ik de
zaak in dit formaat hebben. Uiteraard
koste dit meer tijd dan verwacht.

I

1k zal als penningmeester ook direct
de mening van het bestuur weerge
yen. Het bestuur is van mening dat dit natuurlijk veel te lang geduurt heeft, we zullen de redac
teur van de sweths moeten ontslaan en een nieuwe aanstellen. Gegadigden voor deze positie
kunnen zich melden bij het bestuur. Verder kunnen wi] als bestuur u kort vertellen wat wij dit
jaar ons best hebben gedaan om de container vol te krijgen met materiaal, eden te helpen met
surfen, en op dit moment zijn wij bezig met een uitgebreide promotie actie. Vermoedelijk wordt
deze sweths tijdens het weekend uitgedeeld, dus is er ondertussen een feest geweest in de
Stunt, en wellicht heeft het bestuur a) een boete voor illegaal veel flyeren en posters ophangen
waar het niet mag.
In deze Sweths kunt u genieten van verhalen van
oud-leden (en oude leden) over de vereniging en
zijn(haar?) geschiedenis, Ook hebben Wi] zoals
altijd Weth je datjes, een surfies, en we stellen
enkele leden aan u voor. Het bestuur hoopt dat
jullie een mooi weekend hebben, een mooie zo
mer, dat tevreden zijn met ons werk, en deze
sweths.

onze sponsor en stamkroeg
hulde aan de sponsor en onze vaste kroeg. WETH borrels dinsdag an elke even week vanaf
21.00
L
A
,.e.
vess.uur
.

Het Bestuur/de Redactie

de
fotos zijn Ronald
van de en
bestuursleden
(bovenonder
pen
ningmeester
secretaris Judith,
actieco. Joost en voorzitter Sanneke)
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Vroeger was cities oeter.. .07 tonI nieti

Surfherinneringen van een oud-bestuurslid.

Een versiag van ondergetekende (Maarten) hierover uit 1986:
“En inderdaad, door die oproep in de TH-berichten was er op 28 januari 1982 een grote
opkomst in de sporthal. ZO groot zelfs, dat we van bet vergaderzaaltje naar de lerarenkamer
moesten uitwijken. Onder deze geThteresseerden voor de oprichting van een surfclub waren
bekende namen als onder andere Willem-.Jan Withagen, Cees de Lange, Paul de Ridder, Ign
aas Scholten, Rob de Groot, Rob I(oll en ondergetekende. In totaal II personen.
Iedereen stelde zichzelf voor, vertelde waarom ie gekomen was en wat hij of zij verwachtte
van de op te richten surfclub. Gezien bet entbousiasme groeide bij mij al snel bet idee dat bet
we! snor zat met die surfclub. Op diezelfde bijeenkomst nog werden groepen gemaakt, één
iou zich bezig gaan houden met zaken aangaande de oprichting, de andere iou mogelijke
activiteiten van een surfclub gaan verzinnen. 1k zat in de le groep en vergaderde drie keer
samen met Cees, Ludger en Willem-Jan. We besloten orn voor 4 maart 1982 weer een openbare bijeenkomst uit te schrijven, waarop de twee groepen verslag zouden doen, en andere
zaken aan tie orde zouden kunnen komen. Aldus geschiedde.
Op 11 maart, in een oriënterend gesprek met dhr. J.v.d.Bosch, hoofd LV&S, worden enige
zaken vastgesteld:
Het terrein aan de Karpendonkse Plas, gehuurd door tie THE, wordt aan de surfclub ter
beschikking gesteld, mits de vereniging zorgt voor goed toezicht. Zij is verantwoordelijk
voor bet beheer van bet terrein;
Lie surfplanken van de THE worden in bet begin als aanloop ter beschikking gesteld. We!
moeten ze voor de cursus in mei en JunE beschikbaar blijven. Lie vereniging moet zorgen
voor onderhoud en reparatie;
Lie surfclub moet zorgen voor een goede opberging van tie planken in de foods.
In tie loods mogen geen eigen planken van leden gestald worden;
Leden moeten een sportkaart bebben. Voor HBO-ers en NLO-ers dus (nog) geen plaats;
Zou de vereniging flunk groeien dan kan een grotere plas gehuurd worden (red. blijkbaar
is dit dus nooit gebeurd. .j;
Lie startsubsidie vanuit bet sportcentrum is f 100=;
Lie vereniging is verantwoordelijk voor bet materiaal en dient dus zelf de verantwoorde
lijkheid over “bet surfniveau en tie vaardigheid” van tie leden te nemen. Zonodig dient ui
op dit nivo te selecteren en/of te zorgen dat bet nivo bereikt wordt door a.s. leden een
cursus te laten volgen;
De vereniging in spé mag van tie aanhangwagen van tie THE een surftrailer gaan maken.

Door Maarten Luykx, maart 2007 (02-03-2007):

Op het risico at een oude bal gevonden te worden, ga ik toch met veel plezier in op het verzoek
van de jubileumcommissie om wat herinneringen aan 25 jaar geleden, het begin van Weth, op
te schrijven. Deels kan ik daarvoor ontlenen aan terugblikken die ik al eerder bij het le lustrum
(1986) heb geschreven, maar voor het merendeel uit bewaard gebleven artikelen, knipsels,
fotoboeken, Sweths en herinneringen Wie wat bewaart die heeft wat dat geldt ook hier
weer en zo heb ik een goede aanleiding om een doos vol Wethpapieren van zolder te halen en
uitgebreid door te bladeren en nu eindelijk netjes te sorteren....
—

—

Ofschoon surfen een individuele sport is en surfers wellicht niet toevallig veelal wat meer indivi
dueel ingestelde personen of sporters zijn, kan ik terugkijkend toch stellen dat de gezamelijke
(sport-)beoefening van bet surfen en het Weth verenigingsleven gedurende mijn studietijd zeer
waardevol zijn geweest.

k

-

Op 24 maart 1982 is ESWV WETH opgericht, zoals in de statuten is na te lezen zoals die ook op
de website staan. Hieraan is wel het een en ander voorafgegaan:

-

-

Het begon voor mij in 1978 toen de vader van ondergetekende een echte Windsurfer van Ten
Cate kocht en zoonlief als 15-jarige —leeftijdsgenoot van de later wereldberoemde Robby Naish
begon te oefenen op de grintplassen bij de jachthaven in Nittrik. Al gauw ging de surfplank ook
mee op de jaarlijkse familievakanties naar Zuid-Frankrijk, en werd in Nederland ook geoefend
op olympische driehoeksbaantjes. In die tijd was de Windsurfer het summum van surfen, denk
daarbij niet aan hard planeren, voetbanden, cambers en slalommen, maar aan een mooie houten
giek, een slap zeiltje, geen trapeze dus eelt op je handen en proberen niet de kapseizen door
het grote houten midzwaard. Als het heel hard waaide kon je proberen ruime wind te surfen en
het midzwaard er al varende uit te trekken, wat in een mooie waterfontein kon resulteren, maar
nog vaker in een ongewenste gijpmanoevre. Dankzij het midzwaard kon je echter best goed aan
de wind varen en kruisen, en zo dus altijd terugkomen op je startplek, kom daar tegenwoordig
nog eens om!!

-

-

In 1981 lokte de Technische Hogeschool Eindhoven en begon ik aan mijn studie technische
natuurkunde. Nog vOOr het allereerste college echter was er de introductie met een grote
markt waar alle studentensportverenigingen zich presenteerden. Tot mijn verbazing was er
weinig over watersport te bekennen, al kon ik me daar gezien de ligging van Eindhoven in
het nou niet bepaald waterrijke Brabant wel iets bij voorstellen... Met zo’n 40 anderen zet
te ik mijn handtekening op een Iijst van Edo Storm voor belangstellenden voor het oprich
ten van een surfclub. Enkele maanden later kreeg ik een brief van Edo Storm met een uit
nodiging voor een brainstormsessie op 14 december 1981 voor de mogelijkheden van een
“aan de TH-gelieerde windsurfvereniging”. Vol verwachting melde ik me die dag, maar bleek
ik de enige te zijn! Niet getreurd besloot ik alsnog nu zelf een wervend stukje in de TH-be
richten te plaatsen met een oproep voor een bijeenkomst op 29 januari 1982 in de sporthal.

—

-

-

-

Op 11 maart 1982 is er een vergadering waarop bet bestuur in spé wordt vastgesteld.:
voorzitter Willemian Withagen (electro)
penningmeester Ludger v. Vilsteren (bedrijfskunde)
secretaris Maarten Luykx (natuurkunde)
materiaalcommissaris Zephyr Droog (bedrijfskunde)
activiteitencommissaris Wim v. Rootse!aar (werktuigbouwkunde)
Tevens wordt er dan besloten aan de (toekomstige) leden de volgende eisen te stellen:
in bezit van sportkaart, voldoende surfervaring ter beoordeling van bet bestuur, betalen
contributie, actief opstellen binnen de vereniging, zorgvuldig met materiaal omspringen. Lie
contributie wordt vastgesteld op B. 60,=, met een lager bedrag van B. 40,= voor leden die
niet van materiaal gebruik maken. Het verenigingsjaar za! lopen van I maart tot 1 maart. Lie
oprichtingsdatum wordt vastgesteld op 24 maart 1982.
Op 24 maart 1982 wordt dan tijdens een drukbezochte oprichtingsvergadering (ca. 45 per
sonen) eindelijk de Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging opgericht (voorzitter: “ik stel

-

S

-
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hierbij voor om over te gaan tot oprichting van een vereniging, beeft iemand daar bezwaar te
gen? Nee? Dan ga 1k hierbij over tot oprichting en besluit 1k hierbij voor opgericht te zijn op 24
maart 1982 te Eindhoven de Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging, afgekort E.S.W.V”
en volgt een donderend applaus van de aanwezigen) en wordt bet bestuur gekozen. Hiervan
is (voar het nageslacht vastgelegd...) een separaat verslag “Notulen van de oprichtingsver
gadering”. Alleen een NAAM moet nog warden verzonnen. De secretaris heeft bet even druk.
Tientallen brieven vliegen de deur uit (ESWV is OPGERICHT), evenals enguêteformulieren,
brieven voor leden en notulen. Na 24 maart 1982 kan er al gelijk gesurft worden. De sleutel
kunnen de Ieden Nj de portier krijgen. Het bestuur heeft een beheerssysteem ontwikkeld dat
berekend is op een grote toevlaed van surfers. Zo’n grate vaart blijkt bet echter niet (toen
ook al niet?) te topen.
Oruk worden er namen verzonnen, maar op 19 april1982 zijn we nog niet verder dan Typ
hoon, Scirocco, Gyblis, en Splash. Het eerste weekend wordt vastgesteld op 8-9 mel 1982,
later verzet naar 11-12 juni 1982 (Enkhuizen). Op 15-16 mel gaan we naar de NVK te Nijme
gen, waar Wim v. R. aan bet zeilen meedoet.
Ondertussen werkt Cees (de Lange) hard aan bet ontwerp van de statuten, die op 5 april al
deels besproken worden. De statuten zijn belangrijk om boofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuursleden te voorkomen en van de vereniging een rechtspersaon te maken. Op 21 april
1982 wordt een Iedenvergadering gehouden, bezocht door 26 mensen, waarop men al lid
kon warden. Als verenigingsmiddag wordt de woensdagmiddag gekozen. Nag meer namen
komen ter tafel: Su(r)fferdjes, Neptunus en zowaar de eerste keer de naam Weth, als afkor
ting van windsurfclub eindhovense TH.
Op 4 mei 1982 wordt gekozen voor de naam E.S.WV. “WETH”!
In september 1982 zijn er zeven (U commissies, te weten voor de surfweekends, de TH
activiteiten, de wedstrijden, de woensdagmiddag, de loods en bet materiaal, de feesten, en
de kascommissie. Qok is er dan een surftrailer met een mooi naambord WETH EINDHOVEN
en lopen de leden in bordeaux rode sweaters rand (van zeer goede kwaliteit, want die van
ondergetekende is anna 2007 nog redelijk goed bruikbaar). kortom, we zijn gereed voor
deelname aan de Nederlandse Studenten Windsurfkampioenschappen op 21-22 september
1982 te Nijmegen. Meer dan 40 deelnemers zijn er en Weth is niet eens on-succesvol. Het is
een gezellig (kampvuur) en goed toernooi. En zo draait de vereniging verder...
Veel activiteiten waarover eerst alleen maar gebrainstormd werd, zijn in de eerste bestaan
sjaren werkelijkheid geworden. Zoals bet realiseren van een conditietraining, surfweekends
organiseren, doen van zelfbouw, organiseren van wedstrljden, eigen trailer en loods, maken
van clubkrantje. JVatuurlijk is alles wat in Weth gebeurd is teveel am bier op te schrijven. Dat
kan en zal ik dan ook niet doen. Het bovenstaande heb ik alleen opgeschreven omdat ik wet
eens boor, van 7onge” leden: Hoe ging dat nou met die oprichting ? Wanneer is Weth eigenlijk
opgericht? En door wie? En wat deden jullie zoals in bet begin? Vandaar dit stuk, misschien
wel droge, geschiedschrijving. Over veel gebeurtenissen in Weth zijn veel sappiger verhalen
te vertellen. 1k roep dan ook iedereen op die nag een waar gebeurde story of belevenis weet,
deze op papier te zetten en olin de Sweths of aan de lustrumcommissie te geven. 1k wens
Weth nog een lang leven toe als vereniging, en wens bet huidige bestuur en de leden dan
oak een goed lustrumjaar en surfseizoen toe. Met z’n allen kunnen we er wat van maken en
veel plezierige weekends, zomerkampen en activiteiten beleven! Aldus een terugblik van
ondergetekende in bet eerste lustrumjaar 1986 op de eerste Weth-jaren.
-

Maar terug naar 1982. In mei 1982 ging al gelijk een voltallige bestuursafvaardiging van Weth
(Zephyr Droog, Cees de Lange, Willem-Jan Withagen, Ludger v. Vilsteren, Maarten Luykx) naar de
Nederlandse Studenten Kampioenschappen Zeilen am ons zeilende bestuurslid Wim te suppor

ten, en tegelijkertijd ons eigen materiaal op de TMruime” surtplas bij Mook uit te proberen en te pro
moten. Dankbaar gebruikten we daarbij de nieuwe open trailer waarop maar heIst 8 surfplanken
vervoerd konden warden. Vol trots resenteerden wij daar onze blauwe (OlympischeflWindglider
planken met bijpassende zeiltjes met THElogo in het zeil, en werden voor die tijd “ge
waagde” stunts bij weinig wind uitgevoerd
zoals vlinderen of achterste voren surten.
Op bijgaande toto Zephyr Droog en Maarten
Luykx aan bet vlinderen. Op 12-13 juni dat
jaar werd bij windkracht 6 oak al een kam
peer/surtweekend bij Enkhuizen gehouden.
In Eindhoven moesten wij ons verder be
kwamen in de wedstrijdtactiek en omgang
met draaiwinden op de thuisbasis zijnde de
Karpendonkse Plas, juist ten noorden van
het Sportcentrum. Na de zomer van 1982
achtten wij ons voldoende sterk om deel te
nemen aan de eerste kampioenschappen
‘Plankzeilen” (zoals bet toen nog genoemd
werd!) voor studenten van 11-12 september
1982, dit maal bij Linden (Cuyk). Zo perfecti
onistisch als we waren gingen we het week
end ervoor het wedstrijdwater al verkennen.
Daarbij waren onder andere Zephyr Droog,
Anton, Willem-Jan, Cees, Paul met Gerdie
en Erik, Ludger, Wil, en Maarten. ‘a Avonds
een gezellig kampvuur, zie b~gaande foto.
Zephyr beschikte daarbij inmiddels zelf over
een supersnelle (voor die tijdj rondbodem type Tornado. Een week later bij de echte wedstrij
den waren de windgoden echter nag steeds
grotendeels afwezig, ik moet zeggen dat gedu
PLANKZEILEN
rende de hele windsurfepisode toch een ware
NEDERLANDSE
plaag of handicap is geweest, die eeuwige
S STUDENTEN KAMPIOENSCNAPPEN
afhankelijkheid van de wind. Er werd in vier
I 082
P
kiassen gevaren, de open klasse, en de cate
0
gorien Windsurfer, Wayler en Mistral. Er werd
Y~
gezellig gekampeerd op het grasveld naast bet
R r~EE—
tw.~r
water, met ‘s avonds een kampvuur. Blijkens
T
het einduitslagformulier (zie hiernaast) was bet
C
ondergetekende nag gelukt am als vierde in de
E ttt_~t..
Windsurferklasse te eindigen. Zo haag zou ik
N
daarna nooit meer komen!

Liii

4

S

.

T
R
U
M

~.,

~t~’
r~
t

Vanaf 1983 werd oak op 1 januari jaarlijks het
WETH-nieuwjaarssurfen georganiseerd. Veelal
door 20 a 30 eden met aanhang bezocht, wel
licht mede door de goede verzorging van de
inwendige mens met oliebollen, erwtensoep en
Berenburg.

8

9

sweths lente lustrum editie 07

Later dat jaar kwamen er diverse stromingen, deels vanuit het sportcentrum, op gang om Weth
samen te brengen met de Kanovereniging Okawa en met een zeilcommissie am gezamenlijk tot
een soort van watersportcombinatie te komen. Na diverse vergaderingen met de verschillende
besturen hierover, waarbij Wim v. Rootselaar zeer uitgebreid alle voors en tegens benoemd,
werd besloten wel tot een vorm van samenwerking te komen, maar niet samen te gaan. Resul
taat was o.a. (tijdelijk) een gezamenlijk clubblaadje, een gezamenlijke sporttraining en weder
zijdse deelname aan elkaars evenementen en weekend.

opkomst van de funboards (begrijpelijkerwijs) in. Toch bewaar ik vele bijzondere herinneringen
aan belevenissen op en aan deze plas behalve (surf)activiteiten en de Nieuwjaarsduik bijvoor
beeld ook aan een nachtelijke rondleiding bij voIle maan over de Weth-terreinen die Zephyr en ik
gaven aan twee meiden die we tijdens een feest in de AOR vol trots over onze surfclub verteld
hadden Die zwoele zomernacht stond de maan vol aan de donkere hemel en weerspiegelden
de ruisende bomen in het glinsterende water....
De volgende coupletten van een lied over de Karpendonkse Plas kwam ik tegen in mijn dossier,
wat voor zover ik kan terughalen bij het le lustrum in 1986 door mijzelt was geschreven en ook
werd gezongen.
Melodie “april come she will (Paul Simon)’.

In 1984 werden voor het eerst door WETH de THE-studentensurfkampioenschappen op de Kar
pendonkse Plas georganiseerd, berucht door de vele valwinden op de desbetreffende plas.
Oat zou een jaarlijks terugkerend fenomeen worden. 1k moet bekennen dat het mij daarbij nooit
gelukt is om kamploen te worden, maar dat 1k wel erg vaak tweede werd. Er stond dan in de TH
berichten: “Onderling werd er een felle strijd geleverd, waarbij Maarten Luykx ondanks vijf over
winningen de uiteindelijke winnaar Ruud Erckens in de laatste twee finale-manches voor moest
laten gaan”. Blijkbaar frustreerde mij dat zéér, en nu nog (mijn vrouw heeft het er nu nOg over).
Het inspireerde zelfs clubgenoot Cees om een speciale surfplank voor mij te ontwerpen “om bet
volgend jaar wel WETH-kampioen te warden”. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Wel won 1k,
blijkens een versiag, ooit de eerste Weth minitriathion van Bas, lmco, Robbert, Roel en Tip, toen
moest je 1 rondje surfen, 1 rondje om het eiland zwemmen en 1 rondje om de Karpendonkse
Plas rennen! Toch lets am trots op te zijn....

De Karpendonkse PIas
Karpeeeeéndonk, die soms stonk,
Veel wind schonk )ij ons niet

En dat doet ons veel verdriet
Toch zing 1k ‘n vrolijk lied.
Kaaarenpendonk, je bent geen zee
De wind komt van alle kanten
En dan nag die waterplanten
Nee, dat vie? allemaal niet mee

Ook bi] de eigen clubkampioenschappen of gewone woensdagmiddag wedstrijdjes werd er op
de Karpendonkse Plas in Eindhoven gesurfd, waar zoals wellicht bekend ook het clubgebouw
met loads gesitueerd was (ik verwacht dat dat nu wel niet meer zo zal zijn...), waar dus oak voor
en na weekends steeds verzameld werd om alle materiaal op de wagens te laden en af te laden.
Als zodanig kan ik stellen dat de Karpendonkse Plas een zeer belangrijke rol in de beginjaren van
de Weth historie heeft gespeeld. Niet toevallig is dan ook over de Plas een lied gecomponeerd
bU het le lustrum van Weth. Hoezo vroeger was alles beter of toch niet? Al in 1986 werd
mij veelvuldig gevraagd waarom ik toendertijd zo graag en zo vaak op de Karpendonkse Plas
surfde, waarop ik eens een aantal zaken daarover op een rijtje heb gezet.

Kaaarpendonk, jij
die zo blank
Ms winden waaien
door jouw bos
Gaan b;) ons alle

remmen los
En bet ieoeaaaah
weerklonk

Karpeeeendank,
De KARPENDONKSE PLAS
Deze plas in ontstaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw, omdat veel zand nodig was voor
ophoging van de spoordijk. De plas is genoemd naar de toenmalige naam van de wijk “De Kar
pen”.
Globale atmetingen Ca. 1650 x 275 meter, diepte manshoog. Aldus wist ik toen een inhoud van
Ca. 125 zwembaden af te leiden..
Functie als stadsvijver, roeivijver en surfplas voor Weth, met eigen aanlegsteiger.
Al in 1983 is er onder de Weth-leden een enquete gehouden over het surfen op de Karpendonkse
Plas. Op de vraag 9$ het surfen op de Karpendonkse Plas niet aantrekkelijk genoeg?”, bleek
Ca. 60% van de leden bevestigend te antwaorden en Ca. 20% ontkennend. 1k behoorde dan
blijkbaar tot die laatste categorie, die ondanks de geringe taciliteiten het toch aantrekkelijk vond
am er (gezamenlijk) te surten...ln de beginjaren van Weth waren alle zes beschikbare planken
doorgaans ook druk bezet bij mooi weer later zakte het surfen op de Karpendonk door de

S

oak wedstrijdstek
Hevig pompten we
als een gek
o wat een gezel
ligheid
En bovenal spar
tiviteit
Kaaarpendonk, jij

die soms stank
Door botulisme en
rotte vis
In de zomer altijd zo’n stank
Dan machten wij niet op de plank

Karpendonkse Pies, zo blauw als gras
n mooie loads en ‘n eilandje
ii) hebt zo’n bepaalde steer
Daarom surf ik er keer op keer.
© Maarten 1986

I
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Anno 1984 is het volgende (niet complete) overzicht van ciubactiviteiten te geven, waarbij som
mige bij oudgedienden de herinneringen wel weer boven zullen komen: Clubeompetitie, vereni
gingsblad, eerst Weth-News geheten, vanaf 1984 werd de naam AKWA en pas later Sweths,
inhoud onder andere een roddelrubriek, wedstrijdverslagen en uitslagen etc., mosselavonden,
clubmiddag vanat 15.30 uur op woensdag aan de Karpendonkse Plas, jaarlijks zomerkamp, vas
te gezellig-heidsavond (woensdag), conditie-training maandag van 18.30-20.00 uur, deelname
aan jaarlijkse sportweek van TUE, deelname aan (studenten)-surfwedstrijden, nieuwjaars-surfen
vanuit de loods aan de Karpendonkse Plas. Bij die loods aan het (onbewaakte) terrein werd ove
rigens regelmatig ingebroken, wat op een gegeven moment voldoende aanleiding was om zeker
het nieuwere materiaal in een aparte stalen container met drievoudige hangsloten op te bergen,
ook op het zelfde terrein.

Zomer 1984 was het 2e Weth zomerkamp,
vanuit een boerderijcamping van boer Ger
ritsen in ‘t Heidenskip kon daar druk gesurfd
worden op het Hofmeer en, indien het je
geiukt was via een nauwe sloot kruisend
het grote water te bereiken, ook op de
Fluessen. Ook konden zo lange dagtochten
worden gemaakt over plassen en Friese
kanalen, proviand mee voor onderweg en
at en toe aanleggen bij een brug of terras.
Bijvoorbeeld een rondje via Woudsend en
Heeg was al zeer avontuurlijk. Bijgaande
2 foto impressies daarvan. Dat waren hart
stikke leuke en gezehlige tochten, die met de
toenmahige surtplanken zeer goed te doen
waren. Ze waren stabiel, geen zinkers, ver
hijerden niet veel en bij windstilte kwam het
midzwaard ook nog van pas om te pedde
Ien~ Zo kon je dus altijd terugkomen. Kom
daar nu nog eens om~ Befaamd waren
ook de bijna-aanvaringen met zeilboten in
de smaile sloten en vaarten, die nauwelijks
gewend waren aan surfplanken en waar wij
natuurlijk als kleine surfers maar moesten
afwachten of we steeds onze rechtmatige
voorrang ook zouden krijgen

Op 7 april 1984 studeerde het eerste bestuurslid Wim v. Rootselaar (28-09-1959) af, en werd
op zijn feest het clublied gezongen door een in zwemtenue gehulde Weth afvaardiging (zie foto,
uit het bijschrift zijn namen af te leiden als bovenste nj vlnr Roel Westhof, Ludger van Vilsteren,
Zephyr Droog, Coen Konings, Cees de Lange, Wim v. Rootselaar (met stropdas), Maarten Luykx,
Michiel v. Wijck, middelste nj vlnr: Roel Hoff, Ed Monchen, Bert Ritter, onderste nj vlnn: Jeroen
Bookelman, Paul Koopman, Marcel Baggen, Rob de Groot, Willem-Jan Withagen, Thijs Ruland,).
Het eerste voile levensjaar van Weth (maart 1982-maart 1983) werden er maar heIst 40 (Veer
tig!) bestuursvergadeningen gehouden, wat wel illustreert hoeveel er moest worden aangepakt
en ook door bestuursleden zelt werd aangepakt en opgezet. In het jaar erna wist het bestuur de
aanbevehingen om meer werk uit te delen en te delegeren en zelf alleen nog maar te organiseren
op te volgen en werd de hoeveelheid vergaderingen teruggebracht tot ca. tien. Dankzij een tip
van ervaren rot Cees de Lange om in de notulen met besiuit/belofte-Iijsten te werken, waren de
Weth-bestuursvergaderingen daarna kort en kernachtig te typeren met vijf termen: beshuiten,
beloftes, brainstorming, discussie en enig geouwehoer.

S

Verder in 1984 werden In het herfstseizoen ai surfweekends gehouden in Ouddorp (15-16 okto
ber) en Edam (22-23 oktober) bij boer Beets. In oktober 1984 telde de vereniging WETH maar
Iiefst 47 leden, ik zal ze hier maar niet allemaal opnoemen. Voor bet bijhouden van de Iedenlijst
werd in de loop van 1983 voor het eerst de acomputorn ingeschakeld, mede dankzij wederom
computerdeskundige Cees de Lange die zijn usercode en password voon de computers in het
TH-Rekencentrum ter beschikking wilde stellen en ondergetekende daarop wegwijs maakte.
Dankzij die efficiency verbetering kon ik als toenmalige secretaris snel adreswijzigingen verwer
ken en in een mum van tijd de leden
Iijst voor publicatie in het Weth-News
uitdraaien. Uniek van die Iijst was dat
er niet alleen persoonhjke gegevens
van de leden in werden opgenomen,
maar ook een oordeel over de leden,
bijvoorbeeld over de vaardigheid om
met de trailer te mogen rijden en ot
zorgvuldig met het materiaal werd om
gegaan!
-

In 1985 deed een Weth team bestaan
de uit Imco Goudzwaard, Maarten
Luykx, Cees de Lange, Coen Konings
(vlnr op de foto) mee aan de Internatio
nal Team Surfing Tournament van 27-29 maart U) in de Beekse Bergen. Met windkracht 5, hageh
en 7°C een zware beproeving!
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Ook met onze zustervereniging van de kano’s Okawa werden soms gezamelijke activiteiten op
gezet zoals een Aquatlon in 1985, waarbij spectaculaire meerkampproeven met kanos en surf
planken op de Karpendonkse Plas werden gehouden. Hier op de foto doen Roel Hoff en Maarten
Luykx wanhopig pogingen niet om te slaan tijdens een soort van touwtrekken met kano’s.

kende in 1986, hangend aan de WETH-surftrailer....
Voor alle windomstandigheden waren er dus geschikte surfactiviteiten, was heden ten dage
geloof ik toch minder het geval is. Zelfs al tegen het eind van de jaren tachtig herinner ik me
diverse surfweekends waar bijna iedereen met zijn/haar kleine plankjes gefrustreerd op de
kant moest blijven vanwege te weinig wind, terwijl er met het oude materiaal prima gevaren had
kunnen worden
zij het wat minder snel. Maar ja, liever minder snel dan helemaal niet, zou je
kunnen zeggen!

Zomer 1985 was er wederom
een surfkamp in Friesland. Ge
zien de ervaringen van het jaar
ervoor met de toch wat moei
zaam doorsurfbare sloot werd
flu gekozen voor een boerderij
camping direct aan het water
van het Heegermeer, bij boer
Boer. Weth beschikte over een
eigen bungalowtent, waarin de
gezamelijke maalt~den werden
bereid en genoten. Een foto van
een gezamenlijke maaltijd geeft
een overzicht van enkele deel
nemers, waar onder Marc Nederkoorn, Edith van Dijk, Rob de Groot, Maarten Luykx, Imco
Goudzwaard, Ruud Erckens, Roel Hoff, Jeroen Bookelman, en op de rug gezien vrnl Michiel v.
Wijck en Cees de Lange. Voordeel van de ligging direct aan het Heegermeer was natuurlijk goed
zicht op de actuele windcondities op die plas en op de capriolen van onze medeclubgenoten.
Hier liggen vlnr Edith, Maarten, Ruud, Imco, Theo, en Roel uit te rusten c.q. te schuilen voor de
sterke wind (7) c.q. de capriolen van anderen gade te slaan of een combinatie hiervan. Hier een
vliegende start van ondergetekende op een nieuw klein Weth-plankje~.
Bij zo’n zomerkamp kon het
nieuwste clubmateriaal zwaar
op de proef gesteld worden.
Langzaamaan werden de
plankjes al kleiner en zelfs een
in de winter door de clubleden
zelf gebouwde semi-zinker
werd succesvol getest, al was
die na 2 weken geloof ik 2 keer
zo zwaar geworden doordat er
via een gaatje inwendig water
in was gekomen.Jo’n kamp
duurde doorgaans tenminste
2 weken, waarbij er meestal
1 week was met nauwelijks
wind, en 1 week met zeer veel
wind. Je kon dus altijd beter voor 2 weken intekenen, want als je maar 1 week bleef had je een
groot risico dat je de week met veel wind miste! De week met weinig wind werd meestal benut
voor surftochten op de grotere planken, bij de zware wind moest het kleinere materiaal van stal
gehaald worden en was heelhuids heen en weer over het Heegermeer al een grote uitdaging.
Je kon er niet echt staan, en waterstarten was daarbij ook nog geen gemeengoed, en bij hoge
golfslag op het meer sowieso behoorlijk zwaar. Gelukkig waren de trapezes ook inmiddels tot
Weth doorgedrongen, zodat de windkrachten op onze armen iets beter en anger in toom konden
worden gehouden. Bijgaande een foto van een nieuwe trapeze demonstratie door ondergete
-

4

‘S

In Monnickendam werd in 1986 een leuke en betaalbare boerderij gevonden waar vanuit vele
surfweekends op de Gouwzee werden gehouden, dit was de aanblik na een surfdag. Op 18-19
oktober 1986 werd o.a. zo’n weekend gehouden, tijdens welke voor het eerst buiten Eindho
yen door WETH de TU-windsurfkampioenschappen werden georganiseerd, wég van de Karpen
donkse Plas, màár nog wel op de goeie ouwe Windgliders. Ook werden tijdens zulke weekends
urenlange surftochten met een oversteek naar Marken niet geschuwd, waarbij het altijd weer
schitterend was om de verbaasde gezichten van de toeristen en inwoners te zien als we met
een clubje surfers de haven van Marken kwamen invaren of, met harde wind, instuiven~ Daarbij
moest je natuurlijk wel het risico nemen dat het weer voor de terugtocht volledig zou omslaan
en je daarvoor niet de goede plank c.q. zeil bij je had, waardoor terugtochten vaak een ware sur
vival werden, want met een deur bij windkracht 5 voor de wind over golven terugvaren was niet
eenvoudig, het was dan ieder voor zich, met veel vallen en opstaan of met compleet afgedreven
deelnemers die soms geruime tijd na het donker pas op de boerderij terug kwamen... Net op tijd
voor het after-dinner met haardvuur en gitaar, zie foto hiernaast (vlnr Rein de Vries, Annemarie,
Mandy, Marc Nederkoorn, Edith, Marc Vos, Maarten Luykx).Gelukkig zijn er voor zover ik me
herinner nooit ongelukken gebeurd.
Met het verstrijken der jaren begon bij Weth en bij de leden ook het beperkte aantal vrouwelijke
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leden c.q. het gemis aan vrouwelijk gezelschap zich op te breken...Op de Technische Universiteit
moest je de dames toch ook al met een Iantaarntje zoeken, dus daar moesten we ze niet vinden,
waren we al snel eens. Koortsachtig werd er door het WETH-bestuur avonden lang gebrain
stormd over methodes om dames
te werven en een geschikte aan
paM Allereerst werd, naar goed
politiek gebruik, al in 1985 een
commissie opgericht, genaamd
de commissie tot het aantrek
ken van vrouwen, ook wel “vrou
wenwerfcommissie” genoemd.
Hierin werden eerst Ruud Erc
kens en Bert-Jan Post door de
ALV benoemd, later in 1986 trad
ook ondergetekende toe. Na en
kele bezoekjes aan verschillende
zangkoren in Eindhoven wisten
Ruud en Maarten al snel te infil
treren in het koor genaamd Groep
78, dat zong in een kerk in VIok
hoven (Noord Eindhoven). Niet
lang daarna werden door Weth
surfcursussen aan diverse koorle
den gegeven, en hadden Ruud en
Maarten behalve surfweekendjes
ook leuke koorweekendjes. Al met
al heeft dit echter niet tot veel
bli]vende (surf-)verbintenissen of
nieuwe vrouwelijke leden geleid.
Overdracht van bet surfvirus blijft
toch een lastige zaak. Ondergetekende heeft op het koor wel de Iiefde van zijn even en latere
vrouw ontmoet, nI. Carry Groot, en anno 2007 inmiddels 12,5 jaar getrouwd. Maar het surfvirus
is helaas nog steeds niet op haar overgesprongen

Hier kon/kun je vanaf een glooi
end strand vrij ver nog staan in
het meer, perfect geschikt, en bi]
zuid-westen wind was bet mooi
aanlandig. Door de diepte van het
Tjeukemeer waren bij zuid-westen
wind de golven ook aanmerkelijk
hoger dan op het Heegermeer,
wat weer nieuwe uitdagingen
bood. Bij weinig wind werd er al
keuvelend in het water rustig af
gewacht, zie foto rechts (vlnr Rein
de Vries, Michiel v. Wijck, Imco,
Maarten)
Ook werd er druk geoefend op “Power-jibes” en “One-hand-loose” zoals op foto links door
Maarten. Dit jaar was voor het eerst ook Dirkjan Luykx erbij, de jongere broer van ondergete
kende (Maarten) die inmiddels
ook als le-jaarsstudent lid van
Weth was geworden. Later zou
hij het nog tot voorzitter schop
pen..J?. Bij hem was het mij
dus wel gelukt het surfvirus
over te dragen~ Doordat Dirkjan
rustig de kunst van zijn broer
af kon kijken (zie foto rechts)
was hi] niet lang daarna al net
zo snel op de surfplank
Zou
hi] echter ooit de natuurlijke
achterstand (o-aj in wedstrij
dervaring door het gebrek aan
wedstrijdbaantjes op oa. de
karpendonkse plas nog inhalenl

Gedurende 1986 was het surfmateriaal verder geevolueerd
en kreeg WETH regelmatig nieuwe zeilen en planken, wat
ook aan de TU-bevolking regelmatig kenbaar werd gemaakt
door bet zgn. WETH-SHOWTEAM. Bijgaand een fotoimpres
sie van een demo van lmco en Maarten voor de TtJ-foto
graaf.

I

Door de steeds snellere maar ook kleinere plankjes was
er voor het zomerkamp de behoefte een nog betere voor
surfers geschikte startplek te vinden. Deze werd gevonden
in Rohel in Friesland, waar boer Eefting speciaal voor WETH
een grasveld ter beschikking stelde dat direct aan het Tjeu
kemeer was gelegen. Dit tot ongenoegen van de camping
een steenworp verder die daardoor inkomsten misliep. Op
de foto Iinksonder de bungalowtent en het materiaal uitge
staId, terwi]l vlnr Maarten, Rein en Cees voorbereidingen
treffen.

S

In 1987 werd er weer succesvol meegedaan aan een NSK Windsurfen dit keer geheten, het
woord plankzeilen was definitief verleden tijd. Met 39 deelnemers op standaard BIC-planken
werd course race, slalom en driehoeksbaan gevaren en eindigde de Wethers op 2,3,4,5,7,11,12,
18,23,27,29,32,33,36,38 en 39, voorwaar niet slecht. Verder kondigde in 1987 het le Weth us
trum zich aan, waarvoor een heuse lustrumcommissie (Edith v. Dijk, Thijs Ruland, Hans
Rooymans, Hans Schepman) zich inspande
om allerlei zaken te organiseren, waar onder een speciaal Iustrumblaadje.
-

Op 27 maart 1987 werd in de SSRE bar bet
le Weth Lustrum gevierd met een spette
rend feest. Hoogtepunt was een gezamen
lijk optreden van een koorafvaardiging van
Groep 78 met de Weth-band (zie bijgaande
foto: Ruud Erckens gitaar en zang, Roel Hoff

16

sweths lente lustrum editie 07

17
de diverse geIntro
duceerde
dames
met natuurlijke be
tere zangstemmen
droegen daar zeker
aan bij. Op de foto
v.l.n.r. Monique, Ad
v. Kessel, Roel Hoff,
Anita, Ruud Erckens,
Coen Konings, Carry,
Maarten.

gitaar, zang Anita, Monique, Coen, Jeroen, Lianne, Maarten ea, Dirkjan Luykx drums,) gelegen
heid hiervan was speciaal een clublied door Coen Konings en ondergetekende gecomponeerd
(tekst zie website Weth) en gaf Coen samen met Anita een Lee Towers show weg (I can see
clearly..., zie foto links) en schlagers zoals uEin festival der Liebe”.
Ook een diashow van surfweekends of ande
re spectaculaire surfbeelden met geluidband
mocht natuurlijk niet ontbreken, wat de aan
dacht gevangen hield, op de rechter foto van
vrnl Maarten, Willem-Jan Withagen, Dirkjan,
div. koorleden, Rein de Vries (rood shirt). Op
de linkerfoto de andere helft van het publiek
met o.a. vlnr Thijs Ruland, Dirkjan Luykx, Ce
cile Schermer, Marc Nederkoorn, Bas Timmer, Edith v. Dijk, lmco Goudszwaard, Roel
Hoff. Ook werden natuurlijk wetenswaardig
heden en het nieuwste surferslatijn (“laatst bij die storm heb ik mijn nieuwste dubbel-concave
hand-shaped-ultra-low-volume-180 -zinker uit-geprobeerd met een high-cut-doorgelat-cut-away
wave-foil-mylar-6.2 zeiltje wat 1k voor een koopje op de “Boot” gekocht had, goed man!)
-

-

-

Na de zomer van
1987 werd bet surfen
door mij langzaam
aan steeds minder
beoefend, met name
door het naderende
afstuderen en de
voorbereidingen op de periode daarna. In januari 1988 was het zover, kreeg ik mijn bul, was de
TUE periode voor mij ten einde en ging ik onder de wapenen....

-

In 1987 waren er nog enkele surfweekends in Zeeland en voor mij
een Iaatste zomerkamp, wederom in
Rohel Friesland bij boer Eefting. Met
weer nieuwere surfplanken ging het
weer hard van kiet, zie bijgaande foto
van een (mislukte?) powergijp.... Zelfs
een zeilboot was tot onze beschik
king, waarbij dankzij de lichtgewicht
Anita als fokkemaat in de trapeze ook
de zeilboot in plane kon komen (foto).

In diensttijd viel er weinig te surfen,
en ik was blij dat ik nog af en toe met
Weth meekon op surfweekend, zoals
in mei en september 1988 naar Oud
dorp. Onderstaand 2 foto’s na zo’n
weekend bij de Brouwersdam.

00k om op uit te rusten was de zeil
boot een geliefd object (foto rechts vlnr Frans Schermer, Mandy, Maarten, Rein de Vries, Cees
de Lange).
Bij minder wind werden tochten
gemaakt naar bijv. Joure, en bij he
lemaal geen wind was er een speedboot om achter te surfskieen. Als
vaste gasten mochten we van de
boer zelfs af en toe zijn trekker le
nen voor een tochtje door de omge
ving, zie foto.
Ook het gezamenlijk eten en de
kampvuurliedjes met live gitaarbe
geleiding zorgden in 1987 voor een
sfeervol verblijf in Friesland. 00k

I

I
I

S

Langzaamaan verloren de afgestu
deerde Wethers van mijn generatie
elkaar eind jaren tachtig uit het oog.
Toch was er nog wel een behoefte om
samen te komen, resulterend in de op
richting van een Societe Apres-Weth,
die zich tot doel stelde activiteiten/
surfweekends voor afgestudeerde
oud-Wethers te organiseren en ze zo
bij de club en het surfen betrokken te
houden, als een soort van nazorg (!) na
het afstuderen. Rob de Groot en Coen
Konings waren hiervan de actieve commissarissen. Op 20-21 mei 1989 werd
er zo’n eerste weekend gehouden in
Monnickendam. Daarbij werd op oude
Windgliders een authentieke driehoeksbaan wedstrijd gehouden en een Gouwzee-toertocht. Ook
werden door bet toenmalige bestuur enkele oudgedienden in het zonnetje werden gezet. Onder
getekende werd toen geloof ik tot zijn verrassing tot lid van verdienste gebombardeerd, wat 1k
—
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een grote eer vond. In 1991 was
er op 14-15 september nogmaals
een apres-Weth weekend.

19
-

Bi] vakantieplannen in die jaren
schoot het surfen er wat vaker bij
in, totdat het er op een gegeven
moment helemaal niet meer van
kwam. Natuurlijk ben ik wel lid van
Weth gebleven, vereerd als ik me
voelde om tot lid van verdienste be
noemd te zijn geworden, en ik ben
zij het op atstand toch gevoelsma
tig sterk met de club verbonden ge
bleven, en volgde Weth de verdere
jaren ook nog via broer Dirkjan. Nu bijna 20 jaar later
kan ik zeggen dat het surfvirus nog steeds latent aan
wezig is, al wordt deze niet dagelijks gevoed, ook doordat er bij Nijmegen waar ik woon weinig echt geschikt
surtwater is voor het snelle werk....Daarvoor wacht ik
dan af en toe zomers op een goede weersvoorspel
ling, laad de spullen snel op de auto en rijd naar strand
Horst om gezamenlijk met honderden anderen indivi
duen “gezamenlijk” heen en weer te racen. .Toch gaat
er voor mij niets boven die gezamenlijke surtweeken
den en vakanties van vroeger.~dus clubleden van nu,
1k benijd jullie daar best wel om hoor! Toch is het ook
al weer heel leuk om al de oude foto’s terug te kijken
en alle Weth-knipsels erbij te pakken en terug te lezen
over van alles. Om in de tijd waarin de surfsport groot
gegroeid is aan de wieg van de surivereniging Weth ge
staan te hebben en die enerverende beginperiode van
nabij te hebben meegemaakt voelt als heel waardevol
en bijzonder
zelfs na ruim twintig jaar! Hopelijk heb
ik jullie niet verveeld met een paar van die impressies
uit die tijd.

‘Zelts een zeilboot was tot onze beschikking,
waarbij danzkU de Iichtgewicht Anita als
fokkemaat in de trapeze ook de zeilboot
in plane kon komen”

-

Tot slotte aansluitend op wat ik al bij het eerste lustrum in 1986 geult heb: “1k wens Weth nog
een lang leven toe als vereniging, en wens het huidige bestuur en de eden dan ook een goed lus
trumjaar en surfseizoen toe en veel succes met de uitdaging om steeds nieuwe eden te blijven
trekken met leuke activiteiten, nieuw materiaal en nieuwe surfstekken

Maarten Luykx.
Nijmegen
Maart 2007-03-03

S

“Als vaste gasten van de boer mocht
en we zelfs at en toe zijn trekker lenen
voor een tochtje in de omgeving”

“Ook om uit te rusten was de zeilboot een geliefd object”
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Seizoensgebonden (on)gemak.
Vroeger:
-

Midzwaard te gebruiken om te peddelen

Planken geschikt voor tochten in Friesland of bi]v. Markermeer

-

Wwedstri]dparcoursefl ook tegen de wind in te varen, waar
door meer geschikte wedstri]dwateren waren (Karpendonkse
Plas (9, grintgaten etc.)
Vertrekpunt ook vanaf hogerwal geen probleem
Tegenwoordig:

Meer info over wind- en weersvoorspellingen
Surfplanken ook geschikt voor golven

-

Eenmaal in Wijk, dikke wind, en lekkere golven. Het is herfst en dus wordt regen afgewisseld met
af en toe een beet]e zon, net voldoende voor een gevoel van warmte (lees net geen tintelende
handen). Na een uurt]e surfen komen we er pas achter dater geen kiters zi]n, is de rage voorbi]?
Of is het gewoon toeval?
Een paar week]es later, de temperatuur laat het toe om nog steeds te gaan surfen. Houdt dit
seizoen ooit op??? Of is het eigenli]k aiweer begonnen??? Weer een dag]e Wijk gepakt. Het is
niet
dan inwenovember,
maarOpweldeiets
meer
goed,veel
de kouder
kou hebben
niet gevoeld.
terug
wegregen.
in de De
autoomstandigheden
ki]ken we elkaarmaken
aan; isalles
ons
beleid (als anti-kite) commissie zo effectief, weer helemaal geen enkele strontvlieg waar ook in
de lucht laat staan op het strand te vinden. Zouden ze voorgoed wegbli]ven, het li]kt crop, is de
zee verlost van dit ongedierte.

Beter en sneller varend materiaal;
-

Eind november van het vorige jaar, een dikke zuidwester wordt voorspeld voor de volgende dag.
Ti]dens het eten besluiten we dater niks anders op zit dante luisteren naar het instinkt van een
surfer. Willem schuift met afspraken en regelt dat hi] die middag vri] is. De volgende dag begint
als elke andere en we gaan gewoon naar het werk. Om 11 uur zeg ik (Pieter) tegen m’n Philips
chef dat het waait, zoiets had hi] al verwacht, hi] zegt met een brede glimlach iga snel surfen
dan!” Eenmaal thuis is bet wachten op Willem, omdat het al vroeg donker wordt moeten we echt
om 12 uur vertrekken anders bli]ft er weinig meer over van de dag. Tot mijn grote verbazing is
Willem al om half 12 binnen, hi] had een belangri]ke presentatie bi] de opdrachtgever behoorli]k
ingekort om op tijd bi] die andere atspraak’ te zijn.. Windsurfen dus...

door

Hogerwal niet geschikt als vertrekpunt, want ]e komt niet terug Maarten Luykx

Wel vragen wi] ons at of anti-kite commissie verantwoordeli]k is voor het wegbli]ven van deze
zwerm
of zou het net zoals bi] echte vliegen een seizoensafhankeli]k fenomeen
zijn... destrontvliegen
ti]d zal het leren.
Wij hopen in elk geval nooit meer de nachtmerrie van elke windsurfer mee te hoeven maken,
dat zijn van die dagen dat je al ruim 2 uur in de auto hebt gezeten en voor ]e Uberhaupt de zee
gezien hebt, je ziet de lucht, neeee...de lucht vol van de rare vhegers. Ja dan, dan is het weer
zo’n dag dat het eigenlijk wel heel mooi weer is, maar het net niet hard genoeg waait om te
windsurfen!!!!

De Anti Kite
Commissie

22
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doen als we nog iets meer leden hadden... Een nieuwe trailer, een paar gave waveboards (mis
schien van die gelefl, een NSK organiseren, misschien wel verhuizen vanaf dat onhandige hoekje
aan de Karpendonk naar het TU.terrein? Sweet dreams!

Vroeger was alles beter?!
Pasen ‘93, Brouwersdam. Rondom een brandweerbus en een metallic bruine kever staan tien
kerels met verweerde koppen, stoppelbaarden, stro-achtig haar en een totaal ontspannen, maar
vermoeide blik. Het waait stevig. Stormachtig is het zelfs, wat te zien is aan de schuimkoppen
op het water. De Stufenmeister theorie in werking! De lokale frietkar alias John’s Vetkot, draait
overuren om genoeg willempies op temperatuur te krijgen. Gisteravond is vanuit de telefooncel
van de dorpssnackbar de bussenman gebeld dat ie z’n vervoermiddel de hele week nog niet
terugkrijgt. En zo wordt een gepland weekend een hele week...

En of het nu aan de lange dag op het water lag, aan de nieuw opgedane inspiratie, aan de rum
van de SRV-man of aan het verlangen naar zijn beminde thuis, één ding is duidelijk geworden:
Siebert snurkt altijd...
Was het vroeger nou echt allemaal beter? Vroeger was het in elk geval goed. Het is aan de leden
van nu om te zorgen dat dat nu ook zo is. WETH, gefeliciteerd!

Dit is het ultieme WETH-gevoel. Pasta bij het ontbijt en dan trailersurfend op de omgebouw
de ouwe boottrailer tussen de wandelende kerkgangers door slalommend naar Henky-panky
beach. Daar de spullen optuigen, in de snijdende wind de surfpakken aan en het water op. Nu het
Veerse Meer definitiet plaats heeft gemaakt voor de Noordzee, worden de golven van vroeger
schamper hobbeltjes genoemd. De Meeuw is, als bezitter van het enige echte waveboard, in z’n
element. Hier hoeft ie geen mosselen te pikken voor dat fijne zilte gevoel.
Tussendoor worden als lunch bananen en Balisto’s gegeten in de volledig beslagen bus. Onder
tussen worden verhalen uitgewisseld over de mooiste golf en de leipste gijp en wordt getanta
seerd over de kaasrol. Met de ogen dicht op de kant kunnen we ‘m allemaal. Gesloopte spullen
worden vervangen bij het shopje van het meisje met één arm, dat tijdens windstille dagen ook
dienst doet als hangplek of als gelegenheid om in één klap de hele stufi aan een gebloemde surfshort te besteden. Boom maakt tussendoor wat foto’s van mensen zonder hoofd en Steen leert
mensen hun neerhaler nog strakker aan te trekken met een door hemzelf gefabriceerd hulpstuk.
In de bladen staat immers dat dat nog meer controle geeft. De discussie over de juiste vinlengte
wordt bij deze wind alleen ‘s avonds aan tafel gevoerd. Tussendoor een rondje over het schuine
stuk van de Brouwersdam, met als spektakelstuk het sluiten van de schuifdeur door hard te rem
men. HongkongStefan introduceert hier de nieuwe discipline busdeurkoppen, met tot gevolg
een zeer kleurige emotionele loslatingsreactie (7 kleuren volgens de sWETHs van toen)
Ms zelfs de Pingo niet meer het water op wil, of als het donker wordt, gaat de hele bende met
surfpak en al de bus in, om bij Kroon urenlang warm te douchen met een biertje. Voor bij het
bier een stevige hap. De door mr. Flexa geIntroduceerde spinaziepastahap is een blijvertje.
Het zwartblakeren van spareribs op een bedspiraal zou pas later aan het repertoire worden
toegevoegd. De afwas blijft staan tot morgen, omdat vette etensresten met koud water, douche
schuim en een vochtige handdoek nu eenmaal beter kunnen worden verwijderd als ze funk zijn
aangekoekt. Na het eten tijd voor een korte avondsiësta, de nodige zippo-bio-steekvlammen en
de mentale voorbereiding op de Kreek. Onderweg daarheen nog even beestjesmeppen, motor
racen en de lokale jeugd uitlachen natuurlijk.
In de Kreek voert Gaus zijn postbode-act op, wederom met veel succes bij de Rekelse trollen.
Uiteindelijk is het natuurlijk altijd de vraag of je met dit succes succesvol bent, of juist moet
oppassen dat je niet eindigt met een Ouddorpse aan je zijde... Achteraf gezien geluk dat de
Kreek altijd op tijd sluit. 00k een prettige bijkomstigheid dat de discipline barkrukkoppen nog
niet tot Ouddorp was opgerukt. Met alleen nog de lokale lantaarnpalen als vertier teruglopen
naar Kroon, daarbij allemaal de anderen luid tot stilte manend. De Ouddorpers zouden eens wak
ker worden. Dan breekt volgens Kees Kroon de pleuris uitl De doorgezakte bedden bovenin de
schuur lonken! Van tevoren natuurlijk nog één afzakkertje op een achteroveropdebankhangeflde
keukenstoel. Filosoferen over de toekomst van de club. Wat zouden we toch gave dingen kunnen

Sander Molenaar
Voorzitter ESWV WETH ‘93-’94
Disclaimer: Herinneringen zijn subjectief. De auteur garandeert op geen enkele manier dat bo
venstaand artikel harde feiten weergeeft. Bijnamen van betrokkenen zijn om privacyredenen
volledig naar waarheid gebruikt. In dit stukje heb 1k zeker een heleboel lieden niet genoemd. Het
is aan de betrokkenen om te besluiten of ze daar blij mee zijn of juist niet.

‘N,
N:

S
‘S

Tangho Kitesurfschool
leden van Weth krijgen hier korting op kite
surfiessen, voor meer info hierover vraag
het bestuur
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De Koninklijke WETH

Wethje dat...

Een zilvereri Jubileum! Wauwwww. Dat is natuurlijk super, dat er in een van wind verstoken stad
al 25 jaar een actieve studentenclub bestaat die vooral am surfen draait. Het is een feit dat het
soms lastig is om vanuit Eindhoven te gaan surfen en dat er alternatieve bezigheden dicht bij
huis op de loer lagen. Maar windsurfen is toch waar het allemaal om waaide. Het leuke is ook
dat alle windsurfers goede grappen maken! Waar de meeste sparten zijn uitgevonden om na de
wedstrijd nag een derde helft te beleven, is het surfen ervoor gemaakt am cool te doen. Toch?

Herfst ‘06 Eindhoven Be voorzitter en de activiteiten commissaris krijgen een relatie, dit
betekend dat het bestuur nu uit 2 stelletjes bestaan aangezien de penningmeester en de
secretaris al voor hun aantreden een relatie hadden.
1 april ‘07 Oostvoornse meer Be anti-kite commissie heeft per 1 april een van zijn op
richters tilt de commissie moeten zetten, het gaat hierbij am dhr. W_IP Keeris. Een van
de leden heeft dhr. Keeris betrapt op het ergste vergrijp dat er binnen de commissie
bestaat, namelijk kiten. Het is zelfs zo erg dat de commissie denkt dat het nag maar
even duurt voordat dhr. Keeris te zien is in een hippe zwembroek over zijn pak, dat mooi
samengaat met zijn zonnebril en hao(ddeksel, zodat zijn outfit een ‘mool’ geheel maakt
met de kleuren van zijn kite.
5 april ‘07 Eindhoven Be redactie wordt gebeld door dhr. WJP Keeris dat bovnestaand
bericht foutief is.
10 april ‘07 Eindhoven Be sweths redactie wordt uitgebreid geinstrueerd de rest van de
leden van de Antikite Commissie dat dit bericht niet in de sweths moet. Be redactie ver
moed dat waar rook is oak vuur is, en besluit het bericht toch te plaatsen.
begin mei ‘07 Eindhoven WETH staat voor de 2e maal dit jaar in de Cursor, eenmaal am de
vereniging voor te stellen en nu vanwege ons lustrum.
10/11 mei ‘07 Eindhoven de oud voorzitter Rick en Nena zijn getrouwd, voor zover de re
dactie weet is dit het eerste ALL-WErE-I getrouwde stel.
19 mel ‘07 Zeeland Enkele leden die gaan surfen soms vergeten de deuren van hun busje
dicht te doen en dan een heeleboel spullen kwijt raken.
23 mei ‘07 Sittard Be penningmeester en de secretaris hebben samen voor het luttele
bedrag van 150 euro een caravan gekocht die hi) de auto van de penningmeester past.
Samen zijn zij van plan am hiermee op surfvakantie richting Noord-Spanje of Zuid-Frank
rijk te gaan.
-

-

Oak al was Eindhoven niet ideaal als ‘base town’, toch heb ik memorabele herinneringen (of hoe
heten die ook al weer) aan menig heen- en terugritje overgehouden. Vrienden kwijt raken op het
water die dan 3 uur later weer aan wal komen (‘ahh beetje afgedreven’). Bivakkeren aan de kust,
strandtenten mee afbreken, bibberen van de kou, genieten van de wind, voor je uitstaren bij
windstilte het was en is nog steeds heerlijk. Hopende op een mooi nieuw seizoen en iets meer
mogelijkheden om te gaan. Maar die laatste creëer je natuurlijk zelf!

-

-

Het is als oud-voorzitter goed om te zien en te lezen dat WETH weer aan een Revival bezig is! 1k
zou me oak niet anders kunnen voorstellen dan dat het promoten van Windsurfen en Kiten mak
kelijker is dan dat van karfbal. Maar ik weet uit elgen pogingen dater toch een flunk portie inzet
en ‘studie ontwijkend gedrag’ voor nodig is am de boel draaiende te hauden. Dus nu een Pluim
voar het huidige bestuur.

-

-

-

Succes en hopelilk tot een weekend ofop het water.
Ciao Toon

-

2002-2003 voorzitter
2004 2005 secretaris

Gezocht:

Vervanger voor de penningmeester vol
gend bestuursjaar, info bij de pen
ningmeester.
Donateurs en Leden die tijdens de intro
helpen, meer info bE) de voorzitter.
Swets redactie meer info bij de pen
ningmeester.

‘S

S
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How to do? Windsurfen op zee
WETH is eigenlijk altijd een die hard studenten wind
surfvereniging geweest, en dat moet het natuurlijk al
tijd zo blijven. WETH weekeinden gingen vroeger alleen
door vanaf windkracht S en lid worden mocht altijd,
maar je moest niet verwachten dat er lets gebeurde
zonder wind. Windsurfen deed 1k wel vaak, maar ik was
wel toe aan een nieuwe uitdaging. Freestyle is voor de
kids, dus de enige andere optie was zee. Daarnaast is
het natuurlijk zo dat windsurfen op zee alleen is weg
gelegd voor de aller besten en daar wil je natuurlijk
wel bij horen... Rustig begonnen op de Brouwersdam,
daarna een dagje bij t’ Hekje, door naar Wijk, daarna
Scheveningen, Maasvlakte en uiteindelijk Kaapstad. De
kick van het vliegen en de kracht van de golven zorgen
ervoor dat je alles vergeet als het begint te waaien,
afspraken voor projecten, tentamens, vriendin, familie,
even bestaan ze niet meer, zorgen voor later, nu is wat
telt, niet carpe diem, maar laat je leven door de wind,
voordat ze weer verdwenen is...
Maar hoe goed moet je nu zijn om deze stap te maken?
Je moet namelijk niet vergeten dat iedereen begonnen
is op binnenwater en waarschijnlijk eerst een slalom
freek is geweest. Surfen op zee is niet zo moeilijk als
het lijkt. De waterstart is een must, maar een gijp staan
is alleen handig, het is namelijk veel belangrijker om
goed te kunnen zwemmen! T.o.v. binnenwater heb je
wat meer variabelen waar je rekening mee moet hou
den zoals: stroming, golven, andere voorrangsregels,
etc. De strijd met de stroming kan je alleen overwinnen
door te planeren, wees niet bang om veel af te vallen in
de branding om snelheid te behouden, kijk goed naar
ervaren surfers hoe zij door de branding heen varen.
De verloren hoogte moet je na de branding weer een
stukje goed maken, de rest doe je op de terugweg
door goed gebruik te maken van de golven. Golven, tja,
daar zal je de eerste paar keer wel wat last van hebben,
ze zijn overal en nergens in de Nederlandse wateren,
maar je spullen overleven de meeste spoelbeurten wel.
De Nederlandse golf is meestal niet heel krachtig (dit
hangt wel van de spot af). Maar ga de eerste keren op
me varen als er geen tsunami’s en orkanen voorspeld
worden. Daarnaast is het belangrijk om te weten, dat
in de branding uitvarend verkeer voorrang heeft toy te
rugvarend verkeer. Je hoeft je dus niet druk te maken om golfrijdende pro’s, probeer ze alleen
niet in de weg te zitten als het niet nodig is, maar neem je voorrang als het nodig is. Na de bran
ding gelden de oude regels weer. Hieronder staat een sequence van mUzelf op de Blokkendam
(Maasvlakte) van het uitvaren op zee op een relaxt dagje:

27

Haak in en pomp jezelf in planee. Absorbeer de eerste gol
yen met je benen zodat je weinig snelheid verliest en blijft
planeren. (fotos linker pagina)

Even doorvaren op dezelfde manier en zoek een mooi stijl
golfje uit, trek je benen in en trek je zeil een beetje aan,
geniet even van het uitzicht en strek je achterste been een
beetje voor een zachte tail landing. (fotos deze pagina)

Veel succes en hopelijk zie ik jullie snel op
het water!
Pieter Mataheroe

De schrijver in act,e op Wijk aan Zee, 9 januari 2007
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Martin Mangnus

Jan Jaap de materialen man

1k ben Martin Mangnus, 23 jaar en woon sinds een jaar of vijf in Eindhoven. Voor degenen die het
nog niet aan mijn accent gehoord hebben, ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen.

Hallo allemaal,

28
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1k kreeg de vraag of ik ook een stukje voor de nieuwe sweths wilde schrijven,om mezelf voor te
stellen. Dit is voor mij op zich al een hele opdracht omdat iets over mezeif vertellen mij niet zo
goed af gaat. Toch heb ik maar besloten om hier wat over mezelf te gaan vertellen.

Tegenwoordig studeer ik werktuigbouwkunde aan de
TU/e, maar ik heb eerst vier jaar op de fontys geze

1k ben tweedejaars student scheikundige technologie aan de TU/e. 1k surf al een Jaar of 12. 1k
ben nog begonnen op een miniBic. Dit zegt jullie waarschijnlik niets, maar dit is het stoerste en
coolste plankje dat ik ooit heb gevaren. Het heeft een fel gele kleur, een dolfijn als zwaard en
allemaal lachende gezichte op het zeN. Maar ik zal jullie niet verder lastig vallen met de mooie
herinneringen aan die plank.

De eerste vier jaar op de Fontys ben ik niet echt het
verenigingsleven ingedoken. 1k bracht mijn vrije tijd
door met feesten, sporten in het sportcentrum en
natuurlijk zoveel mogelijk op Stratumseind! Veel vrien
den van mij zijn na hun HBO gaan werken. 1k stroomde
door naar de TU en kon daar weer nieuwe uitdagingen
zoeken.

De jaren erna gingen we elke zomer weer een paar weken surten. Maar dit was niet genoeg voor
mij, ik wilde het beter leren en meer surfen. Helaas staat Zuid-Limburg niet bekend om het vele
water in de buurt en alleen naar Zeeland rijden is ook niet ideaal. Gelukkig kwam ik op internet
de site van Weth tegen. En zo ben ik bij deze prachtige vereniging gekomen. Na het introweek
end in september heb ik dan ook besloten om lid te worden. In al de jaren dat ik nu surf ben al
redelijk wat materiaal tegengekomen en ik hoop met die ervaring de materiaalcommissie wat te
versterken. Dat was het wel zo’n beetje dus nu rest mij alleen nog om jullie allemaal veel wind en
surfplezier toe te wensen.

Vorig jaar ben ik lid geweest van de roeivereniging
Theta. 1k heb het roeien erg leuk gevonden, maar kon
het niet goed combineren met mijn drukke leven en
ben daardoor gestopt.
Toen ik ongeveer veertien was, heb ik een week lang
surfiessen genomen. Wat mij van het surfen het beste bijgebleven is, is het enorme gevoel van
vrijheid! 1k heb na de cursus nog een aantal keren gesurft, maar de Iaatste jaren helemaal niet
meer. Het is altijd blijven kriebelen om het terug op te pakken, bi] Weth krijg ik nu die kans!
Wat mijn commissie betreft: ik wil Joost dit jaar helpen met het organiseren van activiteiten.
Weth bestaat uit een leuke groep mensen. Als ik mijn steentje bij kan dragen aan het organiseren
van activiteiten waar veel mensen met plezier aan meedoen, heb ik bereikt wat ik wil.

Greetz Jan-Jaap

-1

De eerste maanden bij Weth zijn mij ontzettend goed bevallen en ik kijk alweer uit naar het vol
gende surfseizoen.
1k hoop aankomende maanden weer vele meters af te kunnen leggen op het water

Martin Mangnus

S
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Even
leden engelendop
Joedid voorstellen:
de secretaris de kielne
—

-

Ben Welding
Hoi,
1k ben Benoit (of gewoon Ben voor vrien
den). 1k doe een doctoraat in beeld- en sig
naalbewerking in België aan de Katholieke
Universiteit van Louvain-la-neuve (UCL).
Dat is niet gemakkelijk te vertalen omdat
oorspronkelijk was de Katholieke Universi
teit van Leuven tweetalig. Maar allemaal
weet dat in België zijn er problemen tus
sen Vlamingen en Walen. In 1968 zeiden
de Vlamingen uWalen buiten~” en dus wij
hebben (ja, ik ben Waals) een nieuwe stad
ergens in de velden gebouwd die noemt
Louvain-la-neuve (letterlijk vertaald leu
yen de nieuwe). 1k ben hier in Eindhoven op
4 september voor zes maanden gekomen dus ik ben bijna terug in België. Voordat ik hier kwam
heb ik een rondje op de TU/e internet site gevaren en ik heb WETH ontgedekt. Mijn eerste WE
in Nederland was dus met Roland en Judith aan de schotsman camping met Spin out (Tilburg).
Helaas kon ik niet aan de WETH WE komen...
1k ben dus lid geworden.
1k surf al lang maar regelmatig alleen sinds 3 jaar. Gewoon ga ik surfen in zeeland op de Greve
lingenmeer in Brouwersdam.
1k ben lid van de activiteitcommissie, altijd aanwezig aan de borrels en anderen leuke activitei
ten.
1k ben van plan een bezoek aan de brouwer~ La Trappe die dichtbij Tilburg staat. 1k vind dat een
leuke winter activiteit maar ik zal waarschijnlijk te vroeg moeten Eindhoven verlaten. Als jullie
daar toch gaan melden mij...

TMEven voorstellen” is altijd zo’n rubriek waarvoor ik met moeite jets tilt mijn toetsenbord pers.
Hoe kun je ml] nu leren kennen van papier? Hooguit krijg je een vage indruk van wat mij zoal be
zighoudt. Dat ik eeri lief klein blond meisje ben is slechts schijn, maar dat wisten jullie wel al.
Het liefst verzamel ik hobby’s en Pickwickpunten, mel
als doel vele vrienden, een sportief voorkomen en de
grote theedoos van Pickwick natuurlijk. Enkele van deze
hobby’s (naast het surfen dan he) zijn bijvoorbeeld sals
adansen, een volleyballetje slaan bij Tamar, trainen voor
de Batavierenrace, mijn vriendje met zijn krullen, mijr
vingers over de toetsen van een piano laten glijden en
theetjes drinken met vriendinnetjes. Andere Iiefhebbe
rijen van me zijn dingen van hello kitty, roze, zachte en
schattige zaken of producten met een kroontje. Om deze
visie uit te dragen zal ik bet komend weekend trachten
mijn roze badeend met kroon mee uit surfen te nemen.
Komt alIen kijken!
Om ook nog maar wat standaard hobby’s te vermelden
die op een goed CV niet kunnen ontbreken: vakanties, shoppen en stappen behoren zeker tot
veel voorkomende activiteiten. Hoofdactiviteit is echter mijn studie Communicatie, nog een paar
weekjes en dan ben ik een echte communicatiedeskundige. Vandaar natuurlijk dat 1k de functie
van secretaris met zoveel liefde en plezier vervul. 1k geloof ook dat mijn nieuwsbrieven vol aan
dacht gelezen worden (laat mij maar even in die waan).
M~n surfvaardigheden gaan zo ver als het aantrekken van een wetsuit (wat al moeilijk genoeg
is), en als het niet te hard waait kan ik ook nog een beetje heen en weer dobberen. Zo langzaam
aan leer ik wat van die hippe surftermen en neemt mijn surfgarderobe serleuze vormen aan.
Oat is mijn tactiek in de surfsport, zo leid ik al die gebronsde surfers af van mijn daadwerkelijke
prestaties. Mijn missie is echter wel de groene-met-paarse-bloemen surfplank van Roha, helaas
moet 1k daarvoor ook nog op golven leren surfen. Dus op kortere termijn richt ik mij maar op
de roze surfplank van Weth, die ik tijdens de geplande surfvakantie in augustus wil temmen. Dit
alles natuurlijk onder professionele begeleiding van onze Penningmeester.
Hopelijk kennen jullie mij nu stukken beter!

Het was leuk met jullie te praten, drinken en surfen. 1k hoop dat wij elkaar nog op het water zul
len ontmoeten.
1k geef jullie mijn
Belgische GSM nummer: +32 494 03 91 87
Messenger adres: b_welding@hotmail.com
En mijn email adres b_welding@swing.be

Tot ziens...
Ben

Hang Loose :P
Judith
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