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Agenda
vr 19-zo 21 september INTROWEEKEND
zo 28 september Lesdag
vr 10-zo 12 oktober Surfweekend (onder voorbehoud, tip voor nieuwe bestuur)

De rest van de Agenda moest nog bepaald worden toen deze Sweths uitkwam..
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Van de voorzitter
Beste WETH-leden, donateurs en
andere belangstellenden,
Dit is al weer de tweede keer dat
ik een stukje van de voorzitter mag
schrijven. Uiteraard heb ik geen
idee waar ik het over moet hebben, dus ga ik maar verder waar ik
de vorige keer gebleven was. Vorige keer eindigde ik met; “Tot snel
op het water (maar waarschijnlijk
in de Bierprofessor)“. In het stukje
tussen haakjes kwam de ware pessimist in mij naar boven. Niet dat
ik jullie daar niet wil zien, maar ik zie jullie natuurlijk liever op het water. Zonder
uren te maken op het water wordt je nooit beter, en tot nu toe is het surfen alleen
maar leuker geworden des te beter het gaat. Zwemmen en touwtje trekken zijn
namelijk niet mijn grootste hobby’s ;). Dus wanneer iemand laat weten dat ie nog
een plekje vrij heeft zet dan alles aan de kant en ga mee!
Het doet me dan ook goed dat ik de meerderheid van jullie dan ook voor het
laatst op het water heb gezien en niet in de kroeg. Zelfs in Leucate, helemaal in
het zuiden van Frankrijk, kom je de laatste tijd veel WETHers tegen. Het leken wel
de ofﬁcieuze ‘WETHvakantieweken’. Nadat ik nu voor het eerst in Leucate ben
geweest snap ik wel waarom dat daar zoveel wind- en kitesurfers op af komen.
DAAR waait het, ik denk gemiddeld 5 dagen per week. En dan geen laffe 3 a 4
Beaufort maar eerder 5 tot 7 Beaufort. Mocht het een keer niet waaien dan kun je
nog altijd gaan wakeboarden. De toerist uithangen valt niet mee, of je moet een
ﬂink stuk rijden. Ik denk dat ik daar nog wel een aantal vakanties ga doorbrengen
en dan niet alleen in de zomer.
Hier in het mooie zonnige en tevens benauwde en regenachtige Nederland zal ik
de rest van het jaar alleen nog in het weekend tijd hebben. Het leven is hard.
Gelukkig heb ik elke dinsdag avond in een even week nog wel even tijd om bij te
praten in de Bierprofessor. En anders zie ik je tijdens het Introweekend, waar we
weer lekker veel mensen proberen te besmetten met het windsurfvirus...

Joost de Meijer
Voorzitter der E.S.W.V.WETH 07’/08’
PS: Mijn wil is WETH
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Van de redactie
Door (af)/studeerwerkzaamheden van de redactie is deze Sweths geheel verzorgd
door een nieuwe redactie. Bestaande uit de enige echte penningmeesteres:
Sanneke.

In deze editie van de Sweths stellen we weer een aantal nieuwe
leden voor (inmiddels al doorgewinterde surfers). Daarnaast voor
degene onder ons die het nog
moeten leren: Hoe maak je een
perfecte beachstart?
Verder nog vele mooie verhalen
over alle leuke dingen die wij als
bestuur hebben georganiseerd
dit jaar.

Namens de gehele redactie
wens ik u vele uren leesplezier.
Schroom vooral niet om uw pen
en papier te grijpen en u te laten
inspireren door alle verhalen.
Wellicht krijgen we dan volgende keer een nog dikkere en informatievere SWETHS!
Tot op het water!

Sanneke
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Surfen met WETH
- Sick Tricks
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FF Voorstellen
- Joao
It all starts with a car drive, some friends, a caravan, shorts, slippers, a beer and
most of all a wonderful relaxed state of mind. Now mix these ingredients with
Windsurf, 150 students, camping and sun. Yeah I think you got it, special isn’t it?
So there we were, 8 WETH surfers, ready to let others know our spirit, ready to
have a nice surﬁng time. And it didn’t take long for us to mingle around and embrace the spirit.
It’s after dinner, and our stomachs are ﬁlled, meat and beer. But there’s a breeze
blowing, so.. 3 WETH surfers decided to go and have some fun with the 3 boards
and sails. A lot of fun, but not so good for one of us which saw the return hardened
by the drop of wind, combined with the inadequate set of equipment.
Atmosphere was also great after sunset. With the guitar playing (from people who
could almost sing), the light and warmth of the ﬁreplace.
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There wasn’t a lot of wind, but then again, maybe it wasn’t so bad since it made
everyone enjoy the sun, nice volleyball games, nice swim to refresh a bit the body
and mind.
“Sick-trick-competition”, that is something you don’t wanna miss in an Windsurfing weekend, and something that once again, WETH was well represented. With
3 surfers going, synchronously kneeling in the board while surﬁng and opening a
can of beer cheering with each other.
It’s already the last evening, and the “Mast sexy dancing” starts! A hell of fun for
the audience and for the people performing an (almost) sexy dance and moves
while grabbing a windsurﬁng mast! Soon the “WETH girls” got the surprise of
the evening, when being asked in the microphone to step in and show their sexy
mooovessss.
As every good moment in life, the weekend also reached an end, and soon we
saw ourselves packing our stuff, prepared to return. Lastly, still bouncing a bit from
the surﬁng, we looked back and smiled for the nice weekend that we had gone
through. Unforgettable!

Joao
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FF Voorstellen
- Bellefleur
Brrrrrrrr……….!
Mijn eerste surfervaring met weth was koud. Vijftig meter misschien hooguit honderd meter zwemmen in water van ongeveer 12 °C is geen pretje. Begin maart
tijdens mijn eerste surfweekend met weth ben ik tot deze conclusie gekomen.
Het weer voorspelde niet heel veel goeds maar de echte diehards gaan mee op
surfweekend. Het is koud en zo af en toe nat maar zaterdag waait het onverwachts
wel goed. Vijf dagen heb ik al gesurft voordat weth me enthousiast heeft kunnen
maken om lid te worden. Vorig jaar tijdens een korte vakantie bij de Brouwersdam
heb ik mijn eerste stapjes gezet op een beginnerplank met een 4.3 zeiltje. Niet
onbelangrijk met mooi weer in heerlijk warm water!
Koud water surfen is een geheel andere discipline en alleen voor de echte surfers
weggelegd. Ik heb me die zaterdag tijdens het weth-weekend in maart ernstig
afgevraagd of ik wel zo’n echte surfer ben. De eerste poging was op een plank
die toch niet zo beginner was als ik dacht. Je lichaam krijgt telkens als je in het
water plonst weer een klap die gepaard gaat met een aantal niet nader te noemen
woorden. Na een stuk of tien keer in het water te hebben gelegen verloor ik het
vertrouwen de kant ooit nog zelfstandig te bereiken.
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Door de stroming zag ik mezelf wegdrijven, proberen te zwemmen is een optie
maar met plank en zeil drijf je nog steeds harder achteruit dan vooruit. Dus dan
maar moedeloos wachten zittend op mijn plank en wachten tot iemand me komt
redden. Gelukkig is niet iedereen beginner en na een poosje werd opgemerkt dat
ik niet meer helemaal op koers lag. En dan zwemmen naar de kant, ai dat valt
tegen. Eenmaal op de kant had ik het er even helemaal mee gehad. Is dit een
hobby? Tja voor een warmwater surfer is het leuk als het water 18 graden is, je
een strijkplank onder je voeten hebt en de zon schijnt. Maar die zaterdag voor mij
geen koud water meer.
Na een nachtje slapen voorafgaand aan enige gevoelsmatig warm houdende
drankjes is het zondag. De wind is een stuk minder hard en ik heb zowaar zin om
weer een poging te wagen, dit keer wel op een strijkplank en een klein zeiltje.
Zo hoop ik het vertrouwen weer een beetje opbouwen. Het blijft koud maar dit
keer kan ik er gelukkig voor zorgen het water niet verder dan mijn knieën door
te laten dringen in mijn wetsuit. De watertemperatuur is helaas alleen niet bevorderend voor mijn leergierigheid, als het warmer is ga ik wel weer nieuwe dingen
bijleren!
Tussendoor nog een aantal keer gesurft met te weinig wind. Maar de laatste keer
bij strand Horst was er wél wind en water van prima temperatuur. Dus heerlijk
gesurft wat resulteerde in twee blauwe schenen en drie dagen spierpijn. Verder
heb ik wel voor het eerst met trapeze gevaren en pogingen ondernomen om te
gijpen. Net heb ik mijn eerste shorty, boardshort, lycra’s, schoentjes en trapeze
gekocht. De plank waarmee ik in maart ben afgedreven ligt deze zomer op het
dak richting Frankrijk!

Bellefleur
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Broodnodige WETH trick:
- Beachstarten
Beachstarten is de makkelijkste opstap naar je board en… naar de waterstart. De
principes zijn hetzelfde, alleen heb je nu geen bodem meer onder je voeten, en
dus moet je alles zwemmend doen. Begin de beachstart in kniediep water met
niet te veel wind. Het opstappen zelf is niet moeilijk. Het is aanvankelijk alleen
lastig om je zeil en plank zo te manoeuvreren dat ze in de juiste opstappositie
komen..Daarom geven we nu eerst wat tips. Daarna kan je aan het echte werk
beginnen.
Voorbereiding
Voor de beheersing van tuig en board: Sta altijd achter je plank en blijf daar
staan. Drijft je plank weg, dan moet je meelopen. Val je tijdens het opstappen
achterover, dan staat waarschijnlijk je zeil niet genoeg rechtop en hang je zelf niet
genoeg naar voren en/of ligt je plank teveel aan de wind. Word je over je plank
getrokken dan lig je waarschijnlijk te veel van de wind af, of er staat gewoon een
lekker briesje! Je moet dan leren je zeil te controleren en snel te reageren door je
zeil iets te openen zodra je omhoog bent gehesen.
Oefening 1
Houd twee handen aan de mast, en houd je tuig zo veel mogelijk uit het water.
Plank en mast liggen haaks op de wind (=halve wind). Je staat achter je plank. Probeer nu de neus van de plank in de wind te laten draaien (=oploeven) en daarna
weer van de wind af (=afvallen) te sturen. Nogmaals: dit doe je met je handen aan
de mast. De truc is om druk op de mastvoet.te houden. Wil je oploeven, dan duw
je je achterste hand weg van de wind en trek je de voorste naar de wind toe. Wil
je afvallen dan doe je het andersom.
Oefening 2
We gaan nu hetzelfde doen, maar dan met je achterste hand aan de giek en het
zeil boven je hoofd. Let er op dat je nog steeds achter de plank staat. Drijft de
achterkant van de plank weg, dan zal je zelf ook een stapje moeten verzetten. Verder is het belangrijk dat je geen druk in je zeil hebt. Niet trekken aan je achterste
hand dus. Wil je nu afvallen, dan breng je het zeil over je hoofd, dichter naar de
wind toe en duw je via de mast en mastvoet de plankneus van de wind af. Wil je
oploeven, dan breng je het zeil, meer van de wind af. Ook duw je met je achterste
hand, via de giek, mast en mastvoet de neus van de plank in de wind. De derde
oefening gaat hetzelfde als oefening 2, behalve dat je nu twee handen aan de giek
houdt. Let er op dat je alles doet zonder druk in je zeil in te hebben.
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De beachstart
Okay, nu gaat het echt beginnen, de beachstart. Je plank ligt bij een standaardwindje ongeveer op halve wind. Bij veel wind kun je board beter iets aan de wind
houden en bij weinig wind iets van de wind af. Je staat achter je plank, met je zeil
boven je hoofd. Je achterste voet leg je zover mogelijk naar voren op de plank. In
een vloeiende beweging trek je nu met je voet je plank onder je billen, waardoor
je knie boven je voet komt. Je probeert je zeil zo rechtop mogelijk te houden, dus
lichaam houd je lichaam naar voren, en houd je voorste arm gestrekt. Trek daarna
met je achterste hand je zeil een beetje dicht, dan vang je meer wind. Deze houding is heel belangrijk!
Is het voorgaande allemaal goed gegaan, dan is dit een eitje. Hou je zeil rechtop
en stap op, zet je voorste voet net achter de mastvoet. There you go!!
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WETH-Party
- Schraal feest met stuntman
Om te vieren dat WETH alweer een jaartje ouder werd (26 jaar) verzamelden een
select groepje surfers zich in café de Stunt om daar een enkel biertje weg te tikken. Het thema van de avond “schraal feest met stuntman” werd meer dan waar
gemaakt. De feestgangers vergaapten zich aan de schraalheid van het feest, de
weinige bezoekers en de slechte muziek! Het letterlijke lichtpuntje van de avond
was de beamer, met daarop allerhande foto’s van WETH weekenden, activitei-

ten en stoere surfﬁlmpjes. Ook een aantal foto’s uit de oude doos kwamen tevoorschijn, waardoor weer spannende plannen zijn ontstaan (zoals een container
BBQ voor leden, met onze trailer als tafel). Het bestuur had zich geheel in surfkledij gestoken (boardshorts, spannende bikini’s, heus borsthaar en prachtig WETH
design passeerde de revue) maar zelfs dat mocht niet echt baten. Het was een erg
schraal feest, maar gelukkig smaakte het bier goed en als je maar dicht genoeg op
elkaar gaat staan in een hoekje van de Stunt, lijkt het vanzelf druk! Gespreksstof
was er wel genoeg, dus gezellig was het ook nog. Herinneringen werden opgehaald, surfplannen werden gemaakt, dus hopelijk zullen WETH-leden nog vele
jaren doen waar ze wel goed in zijn, windsurfen! En natuurlijk nodig ik jullie van
harte uit om volgend jaar de verjaardag van WETH te vieren op een manier die
het verdient! (bijvoorbeeld met WETH t-shirt contests, mastdansen, pullenvullen,
en wat je nog meer met natte zaken kunt doen ;))

Xx Joedid
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Onze borrelkroeg
- Iedere even week op dinsdag zijn wij hier te vinden.
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WETH goes internationaal
- Defi-wind
Kan je waterstarten, met de trapeze in de voetbanden surfen? Heb je zin met andere amateurs en pros te wedstrijden? Voel je jou klaar om meer dan 30 km tot 3
keer per dag te varen? Dan is de “Deﬁ Wind” voor jou. Wat is de Deﬁ Wind?
Het is een wedstrijd met 1000 windsurfer uit meer dan 20 landen. De bedoeling
is de lange afstand tussen Gruissan en Port la Nouvelle zo vlug mogelijk te doen,
dan gijpen en terug naar Gruissan te varen.
De “deﬁ wind” vind plaats in Gruissan, zuidwest van Frankrijk, niet ver van Leucate (40 minuten rijden). In Gruissan is de tramontane (noordwesten wind) bijna
perfect off shore, dan heb je een vlakke zee en is het mogelijk te surfen zelfs voor
mensen die de golven vrezen. Dankzij deze off shore wind mogen wij ook langs
de kust varen. Het enige probleem is dat tramontane gewoonlijk rond kracht 6-7
waait en dat 30 km met kracht 6 redelijk lang is. Daar staat de trotsring!
De eerste avond moet iedereen een specialiteit van zijn land of regio brengen dit

is wat Braziliaanse hebben meegebracht ;-).
Maar de Déﬁ wind is veel meer dan een gewone wedstrijd. Daar heb je geduren-
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de 4 dagen meer dan 1000 windsurf fans, een supervette sfeer, windsurf merken
als JP, Neil Pryde, Exocet … stands met test mogelijkheden en windsurf stars als
Antoine Albeau, Kauli Seadi, Anders Bringdal, Robert Théritéau waarmee kan je
een biertje drinken en praten. Je hebt ook wedstrijd barbecue, op het strand,

De enige gijp van het event 2007.
concerten, en open air discotheek.
Er is zelfs een “déﬁ night and day”. De bedoeling van deze tweede trotsering is zo
goed in de nacht dan op het water in de dag zijn.
De deﬁ wind bestaat al sinds 2001 en was elke jaar gelukt behalve in 2003 en
2007 wegens een gebrek aan wind. Als je zin hebt daaraan deel te nemen moet
je een oogje op hun internetsite houden (www.deﬁwind.com). De inschrijvingen
beginnen rond februari en het is heel vlug sold out.

Benoit

17

Surfen met WETH:
- het Koude April-weekend
Na al gelange tijd in mijn agenda gestaan te hebben was het dan zover, het Weth
Weekend, winter edition. De windvoorspellingen werden al geruime tijd in het
oog gehouden en waren niet slecht (voor de beginners). De temperatuur zou eigenlijk toch wel wat hoger moeten liggen in april, maar helaas, de temperatuur
ging niet omhoog en bleef hangen rond de 10-15 graden, met ’s nachts tegen de
0-5 graden. Ook werd er regen voorspeld. Veel regen…
Na de gebruikelijke ophaalperikelen rond het TU/e sportcentrum gingen we op
weg naar het Veerse meer. Onderweg hadden we nog last van stortregen en werd
er een pitstop gehouden bij de Mac Donalds, waarbij Etiënne een broodje kip
zonder kip kreeg. Tegen het vallen van het avond kwamen we op de camping
aan, waar het verassend genoeg niet eens heel erg nat was. De vroege vogels van
het bestuur hadden het kamp gezellig opgezet en de tenten werden op de tast
opgezet. De rest van de avond werden er voorzorgsmaatregelen getroffen voor
de koude nacht: genoeg alcohol tegen de kou en kijken hoeveel lagen kleding er
over elkaar konden.
’s Nachts kwam ergens tegen een uur of half 3 (ik weet het eigenlijk niet precies)
Gian de gezelligheid vergroten. Met een warm matras, genoeg beddengoed en
wijze raad (“slaap naakt”) probeerde hij Lotte en Belle Fleur nog op te warmen.
Verder werd er doorgebibberd tot de vroege morgen.
Het ontbijt was voor mij wat kort, ik had slapen boven eten verkozen en in wetsuite heb ik het ontbijt nog snel genuttigd. Mijn wetsuite gaf de anderen inspiratie
toch eens te gaan kijken wat de windcondities waren op het meer. Een half uurtje
later stonden we met de groep en materieel langs de waterkant. Het opbouwen
duurde eventjes en voordat iedereen de juiste combinatie van plank en zeil gevonden had, waren we wel een uur verder als het niet er niet 2 waren. De wind was
aardig, maar planeren zou er nog niet inzitten. Een minpunt was wel dat het water
erg koud was. De mensen zonder eigen wetsuite hebben een wetsuite geleend
bij de winkel in de veronderstelling dat die beter waren dan de oude suites van
Weth. Echt dik waren de geleende suites ook niet, maar iedereen ging te water.
Na even Petra in de gaten te hebben gehouden heb ik zelf de plank overgenomen
en eigenlijk best wel een aardig stukje gesurft! Voor het eerst dreef ik niet meteen
ver af en kon ik baantjes maken over een gedeelte van het meer. Surfen voelde
even erg lekker… Maar helaas na een uurtje dreef ik toch weer een keer af en
kon terugzwemmen. Gelukkig was de stroming niet tegen me en kwam heelhuids
weer aan op het strand met plank en zijl. Mijn wetsuite en (hand)schoenen heb
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ik ter plekke heilig verklaard en heb het voor de rest van de middag voor gezien
gehouden. Petra wilde nog even proberen op de plank te blijven staan maar kwam
na een half uur stoeien op en naast de plank nat en bevroren weer aan de kant.
Tegen het begin van de avond was er de altijd populaire BBQ. Met een goed assortiment aan vlees en salades werden de buikjes weer goed rond gegeten en werden
er plannen voor de rest van de avond gemaakt. Lotte wilde niet nog een avond
sterven van de kou en besliste voor zichzelf dat ze mee terug naar Eindhoven ging
met Floor. Het grootste gedeelte van de groep ging stappen en een paar mensen
gingen wat meer op tijd naar bed.
Na een tweede nacht in het koude Zeeland, was het een mooie zondag ochtend.
Tegen de middag stak de wind nog een beetje op en de fanatieke surfers namen
toch nog de kans het water onveilig te maken. Zelf heb ik van het regelmatig opkomende zonnetje genoten en wat rondgewandeld met Petra. De namiddag werd
gebruikt voor het afbreken van het materieel en werd de tocht richting Eindhoven
weer ingezet. Tegen het avondeten was alles weer ten einde. Het materiaal stond
weer op het sportcentrum en Gian bracht ons veilig thuis. Weer een weekend met
Weth voorbij, een beetje fris, maar wel lekker!

Jochem
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heuvel galerie 190 & 232 5611 DK eindhoven

ook voor wind- en kitesurfbladen!

kom eens kijken op onze uitgebreide
tijdschriftenafdeling op de begane grond;

Dude what did you do?
- Indoor golfsurfen
Inmiddels lang, lang geleden ben ik samen met Sanneke naar Zoetermeer afgereisd om daar te gaan ﬂowboarden. Flowboarden? Wat is dat dan? Het is een soort
golfsurfen op een imitatie golf. Een dunne laag water wordt onder hoge druk tegen
een schuine helling omhoog gespoten. Op die laag water kun je (in theorie) een
soort van golfsurfen. De eerste paar keer ga je natuurlijk gegarandeerd onderuit,
maar aan het einde van het uur konden we allebei redelijk blijven staan. Het lastige is dat je vrij weinig grip hebt op het water omdat er onder de boards geen vinnetjes zitten. De achterkant van het board wil alle kanten op, en jij moet proberen
dat te voorkomen. Het sturen gaat verder hetzelfde als bij skaten en snowboarden,
en wakeboarden (en speciaal voor Gian; ook net zoals bij kanaalboarden). Het
verschil met snowboarden is dat je je gewicht voornamelijk op je achterste been
moet houden. Door naar achter te leunen krijg je meer weerstand en glij je hoger
op de helling/golf. Door meer gewicht op je voorste voet te plaatsen kom je steeds
verder naar het begin van de golf.
Wel relaxed dat er een soort judomat onder het water ligt zodat je ook de nodige
neklandingen overleeft. Vervolgens wordt je door het water naar boven afgevoerd
en is de volgende aan de beurt. Wij hadden met ongeveer 10 personen een golf
in bezit die door 2 mensen tegelijk kon worden bereden. Je moet, en mag, dus
wel even uithijgen voordat je weer aan de beurt bent. Kun je tegelijkertijd nieuwe
inspiratie opdoen voor het zo excentriek mogelijk op je plaat gaan.
Op vrijdagavond hebben ze op moment een actie voor de helft van de prijs. Echt
een aanrader, zeker als je in de buurt bent. Enig nadeel is dat er instructeurs op
zogenaamde Crocs rondlopen, gecombineerd met een boardshort over hun pak
zijn dezen dus extra moeilijk serieus te nemen.

Joost
P.S. Ik heb geen aandelen bij DWD.
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Aeolus weekend
- Surfin’ 2008
Een geslaagd surﬁn’ weekend in Nijmegen, zeker. Vooral het weer: zon, zee en
... zonnebrand. Oh ja vergeten in te smeren, of ja eigenlijk gewoon te lui ervoor.
Wind was er ook. Het was zo goed dat we besloten om het weekend te verlengen
met een extra les-maandag bij het Berkendonkse plas.
Vrijdag begint het, meteen vanaf werk naar huis, snel wat spullen in een tas gooien en hopen dat je niks belangrijks vergeet. Mijn paspoort toch net thuis gelaten.
Ik was toch niet van plan om zoveel te zuipen dat ik de kans liep om in een
ander land wakker te worden, tenminste niet buiten de EU dan. Onderweg naar
Nijmegen hebben we nog wat van Zeeland kunnen genieten. Nee, dit was niet
een enorme omweg maar juist een shortcut. Het was namelijk Zeeland met een
zachte G, Noord-Brabant dus. Het befaamd dorpje waarvan je vast hebt gehoord
in de vele jeugdverhalen van onze voorzitter. Leuk dorpje, er is vast wel wat meer
informatie over te vinden op rtltravel.nl als je geïnteresseerd bent, zeker een aanrader...
Eenmaal in Nijmegen kwamen we aan op de camping en konden we bijna gelijk
aansluiten in de rij voor de BBQ. Het was een goede BBQ, zeker een michelinster
waard. Ook al was het af en toe gekruid met wat gras, het smaakte wel goed. De
waaghalzen van WETH waren natuurlijk de enigen die het water nog op gingen,
met al hun kleren aan. Verder hadden we de tenten en de caravan opgezet en
opgemerkt dat we veel te veel alcohol bij ons hadden. Dat was wel duidelijk zaterdagochtend. Blauwe neuzen, wasbeurten aan de waterkant, etc, etc... We will
always have vodka....
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Zaterdag wat traag op gang gekomen, maar met het lekker weer en af en toe een
vlaagje wind was er geen tijd om... wel, geen tijd om tijd te verspillen. Relaxte
dag om te windsurfen. Weer wat dingen bijgeleerd. En het voelde echt goed om
tussen al die ”beginnelingen” te moeten slalom-en. Ik had het niet eens gemerkt
maar blijkbaar had ik toch wat vooruitgang geboekt sinds ik ben begonnen met
windsurfen. Af en toe nog wat ﬂinke wipe-outs maar dat was meer omdat ik veel
te ingewikkelde dingen uit wilde proberen terwijl ik nog steeds de basis dingen
onder de knie moet krijgen. Ook hier was het gelukt om terug te komen zonder
problemen. Alleen bij de Schotsman is het me nog niet gelukt om terug te komen,
dat staat op nummer 1 van mijn to-do lijstje.
Nu begint het moeilijk te worden om het weekend in de juiste volgorde na te
vertellen. Na zaterdagavond haal ik waarschijnlijk alles door elkaar en weet ik
niet meer wat zaterdag was gebeurd of zondag of wat helemaal niet eens was
gebeurd... Ik weet wel dat WETH mee had gedaan met de mast / paaldans wedstrijd, uiteindelijk waren ongeveer de helft van de totale contestants van WETH
(en uiteindelijk verloren van Johnny, schaamteloos)... meegedaan met de sick trick
contest, met bier... Eigenlijk aan alles waar we mee hadden gedaan waar we echt
iets voor moesten doen hadden we niet gewonnen. Maar we hadden wel geluk:
ongeveer 3 van de 10 prijzen gewonnen met lotjes trekken. We kunnen altijd nog
naar Nijmegen gaan als we nieuw materiaal nodig hebben en geen geld hebben...
Verder herinner ik me nog iets van volleybal, friet, vliegende roze olifantjes, wind
op zondag, waterijs en Brabantse gastvrijheid. Het kan best zijn dat ik me de wind
op zondag heb verbeeld, maar de rest is echt gebeurd. Na zo’n relaxte weekend
ben je meteen geneigd om een sabbatical te nemen, haha.Het volgende WETH
weekend gaan we ervoor zorgen dat we een nog relaxte-re (jaja, whatever, je
snapt wat ik bedoel, ook al is het geen goed Nederlands) weekend van maken.
Nou hopen dat het nog zo’n goed weer blijft even. Tot ziens op het water hopelijk.
Nos ta topa riba awa...

Etienne
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Surftrick voor gevorderden
- Bodydrag
Voor de surfers onder ons die al lang kunnen beachstarten en op zoek zijn naar
een nieuwe uitdaging hebben we deze keer de Bodydrag. Dus lees dit goed en
begin maar vast met oefenen!
Je kunt de body drag voorbereiden door eerst eens met je voorste voet door het
water te slepen. Zo kun je al een beetje het gevoel krijgen, daarna is het gewoon
een kwestie van doen. Belangrijk hierbij is dat je op halve wind vaart, want op
ruime wind is de kans op een katapult een stuk groter. Stort niet gelijk je hele
lichaam in het water. Dat eindigt vaak in een natte anti-climax. De term ‘drag’
is eigenlijk een beetje misleidend, want in plaats van dat je jezelf laat ‘slepen’
is het meer zo dat je over het water glijdt, min of meer zoals een barefoot-skier
zou doen. Begin je glijtocht eerst met je voorste voet. Dan kun je ook alvast aan
de temperatuur van het water wennen. Leun hierna met je gewicht op je voorste
hand, die druk geeft op de mastvoet.
Hierdoor houd je het board vlak, zodat hij doorplaneert. Laat je voorste
voet meeslepen in het water en leun
op je giek. Houd het zeil goed dicht
voor power en gooi nu ook voorzichtig je andere been overboord. Laat jezelf niet te ver in het water zakken,
anders rem je teveel af en eindig je
in het water. Door je hakken omhoog
te houden, kun je de drag langer maken. Blijf het zeil goed dichthouden
en houd de mast naar voren om zoveel mogelijk druk te houden op de
mastvoet. Je moet echt spelen met de
zeildruk om te blijven planeren; als je
teveel naar achteren hangt, zak je weg,
teveel naar voren en je schiet in de katapult. Hoe beter je dit board-tuig-spelletje
door hebt hoe langer je de drag kunt uitstellen -tenzij de wind wegvalt of je gehinderd wordt door een golf of lastige vis. Krijg je koude voeten en/of voel je dat
het einde van de drag in zicht is gekomen? Stap dan eerst weer met je voorste voet
op het board. Zo heb je de meeste kans de gang in je board te houden. Daarna
mag je de achterste voet weer op het board zetten. Dat was dat! Nu een keer onehanded proberen?
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