øt
P

St

n

0’
.7,

*

4

*

Os

*

S

4i
t

*

4

...

*

a’

4
U’

*

ai?IWS

~a~c’tvvi

A-i

3 Lse

‘Ti

san
——
4.

—

p

—-

p__

p

~

h~tkow4 hjkcn.Ø h’tkow4
kkov4
3

Vourt etc voorz~tter

Van de redactie
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Beste WETH-leden,

Bestuur 08: Penningmeester

5

Surfen met WETH!

6

Bestuur 08: Activiteitencommissaris

7

Bestuur 08:Promotiecommissaris

8

Bestuur 08: Secretaris

10

KLeding 2008!!

12

Broodnodige WETH trick: Trapezevaren

14

Oprechte deelneming

16

Surifestival op ameland ?!?
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Van de voorzitter

Eigenlijk zou 1k helemaal geen
tijd moeten hebben om een stuk
je te schrijven voor in de Sweths.
1k zou tussen de colleges en het
p • ectwerk door continu op het
watt moeten sta. n. Het enige
•~ro.Ieem is hierWj atuurlijk de
in~ die ons voorteurend in de
te~ .at. Op on aatste DIEHARD surfweekend; begin november, heb 1k voor
het e st in mijn (al iets meer dan twee jarige) WETH geschiedenis, wind gevoeld
tide s een.weekend, en niet zo zuinig ook. Prachtig! 1k hou van de herfststormen.
• es. -çttvot
de nieuwe leden die ook toen volop op het water waren te vinden.
.1
suriseizoen met dat weekend goed afgesloten.
-

j

I

-

-
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Dude, what did you do?? Kanaalboarding

18

Surfen met WETH: Diehard weekend nov 2007

20

19 jan 2008: BOOT

22

WATERPOLO IN WETHSUIT
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Oj. a .r .
ensén diemij nog niet kennen; 1k ben Joost de Meijer, studeer al
weer 5 jaar. Bouv~’kundein het mooie Eindhoven. Mijn hobby’s zijn uiteraard
wi .s~r[~n, èrddr ben ik een fanatiek snowboarder, houd 1k van vliegeren met
:t0 v- :‘- zou 1k elke week in de fitness zaal moeten staan. Als neven
-i
•ok wel eens in de kroeg om mijn sociale leven op piji te hou
d-n.
inn etdichtste bij dé Bierprofessor van ons allemaal, dus dat komt
eIgo-~
-

-

orig~aar heb 1k ook bestuur gedaan, alleen toen als Activiteiten Commissaris.
I
rJehjj~ het voorzittersstokje van Sanneke overgenomen. We gaan ge
woo
eer verder met waar we mee bezig waren; het wind (en misschien kite)
surfe pr. oten onder de Eindhovense studenten. En er samen met jullie een
get I: j.. ivan te maken met hopelijk nog meer surftrips dan het vorige jaar.
. .

Wedstrijd

24

SinterWeth
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Surfen met WETH! Zondag28oktober

26

Anti Kite commissie??

28

Flyeren met WETH!
Agenda 2008
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Vo~t 4e re4o.c-fAe

Sesc*wrr 02: Peipjijgweester

Ja, uw ogen niet gelovend leest u het toch goed!! De SWETHS ken it a r een
geheel elgen redactie! Dit wil natuurlijk niet zeggen dat deze redacreleden ni t
ook actief zijn in andere bestuurlijke dan wel commissionele t en. Maar on
danks deze verdeeldheid van aandacht mag ons surfblaadje du ni
en cUt
jaar, aangezien een drietal zeer getalenteerde, enthousiaste creatievel ingen ~ch
zullen ontfermen over het gesweths van WETH.
Wat kunt
zoal verwachten
deze editie
Naast het voor
stellen van
s nieuwe bestuur
(waar ook n aantal oude be
kenden rentree zullen maken)
zullen allerhande leden u verba
zen en verblijden met verhalen
over surfweekenden, lesdagen
en andere WETH uitstapjes. Ook
hebben wij een prijsvraag, met
als prijs een heuse surfcamper
die voor bepaalde tijd de uwe
zal zijn...

Heey surfpeople!
Het le bestuursjaar is aiweer voorbij. Het was een mooi jaar waarbij ik veel ge
leerd heb met surfen. 1k kan eindelijk met trapeze varen en beachstart Iukt ook
meestal :D. Het helpt ook echt om vaker te gaan surfen dan alleen een surfweek
end. Op surfweekend is meestal toch geen wind.. Behalve in het afgelopen no
vember weekend! Toch hebben ook onze nieuwste leden kunnen surfen, terwijl
h- zondag windkracht 7 was...
Du dat belooft v--I goeds voor komend jaar!!

a

-

~tj.

HPr’

I

Rest mij niets dan u nog te wij
zen op onze tips&trics en nieu
we aanwinsten voor ons materi
aalbestand.

Sanneke al surfend op het Gardameer
De redactie: Ronald, judith & Bastiaan

Namens de gehele redactie wens 1k u vele uren leesplezier. Schroom voor 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!

Di
ga ik het geld van WETH beheren en jullie allemaal acht.
broek aan
zitte Is• nog geen contributie hebt betaald!
alvast een oproep: als je dit leest neem gelijk even de tijd om contri
Dus I d
buti
er te maken zodat wij weer mooie spullen kunnen kopen

Met vriendelijke doch dringende groet,
Namens de gehele redactie,

En als ~e d

Eindredacteur Joedid

Ha

pro

los

Uw
n m ser,
San eke eli sen
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: Ga alle aal mee op surfweekend!!

SMrtebt wet WETW

Eestvvr O&
4ctt&te~tcoww(ssotr(s
Beste leden,

t~

7
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Lesdag in Helmond

Er is mij, door de enige echte
surfbabe van de vereniging,
g vraagd of ik een stukje wil
d chrijven voor de sweths.
at urlijk ga 1k hir niet op in
-n -bikwelbet-r-dingente
ooe maar 1k zit
eenmaal
in e’ ‘estuur en heb een
voorb-eldfunctie nate leven.
I -: ier kort vertellen over

~mi~n “dbi

eth.

et eerst mee ging op een weekend van weth werd me 1 ding
al he~ snel . idelijk, de sleer is super! Elke keer dat 1k ga windsurfen met
de vçfr d- an weth leer ik nieuwe technieken en kan 1k op mijn beurt die
.in:en w- doorgeven aan andere beginners. Weekenden zijn altijd weer om
n
ij e
Meestal staat er geen wind, maar die sfeer is niet weg te slaan.
j g- flg~ leuke mensen en veel bier.
~-

-

-!

-

.

-

wa op zoek naar een hobby, omdat ik die tijd vrij weinig te doen had....
tv&ijken, computeren en veel bier drinken is op een gegeven moment niet
g oelirwit een uitdagende sport doen, waarbij je je best moet doen om het
nig .zins te beheren. Een sport waarbij je nieuwe vrienden leert kennen en een
spo ie I t alledaags is (althans in Brabant). Doordat ik weth heb leren ken
nen b I le sport gevonden. 1k hoop dat 1k door mijn enthousiasme nog veel
mens aanspoor om e gaan windsurfen en lid te worden van weth.
Gian-Carlo

Ps. 1k
Surflessen aan het Veersemeer, Intro weekend 2007
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de ,saa

I ev

aa

eve dat 1k sinds za rdag 26 januari 2008 voluit voetban

SCStL.rvr

voor in de plaats, snik snik het gloedhete zand. Dus de bollanders die we zijn,
rennen we naar bet verkoelende water en intussen geven we nog gratis een
zanddouche aan alle vakantiegangers die liggen te rusten op bet zand.
Aan gekomen bij het lekkere koele water kom je natuurlijk het grootste pro
bleem van je vakantie tegen, je ouders vinden??????????

O&Prowotecoww~ssrecrs

Nou als kind heb je dan niet veel keus om maar wat te roepen en in de hoop
dat je ouders je horen. Na een tijdje mensen hebben aangesproken en ant
woord in het Frans te krijgen ga je maar kasteeltjes bouwen om de tijd te doden.
Natuurlijk vinden je ouders je uiteindelijk wel maar dan heb jij bet gedaan en
egrijpt er natuurlijk niets van. Hoe kun je dat een kind nu kwalijk nemen dat
ij aar bet water oe rent.

‘

Tu~se bet kwaa. ijn door legt mijn vader voor de duidelijkheid nog maar een
keer -t vlaggenprincipe ult en vertelt hij mij dater ‘s avonds een stevige aan
Ia. d:e wind aankomt. Dit is dan aangegeven met een rode vlag endit betekent
‘at daaro ‘or hoge golven optreden en dat ik dan nooit bet water in mag gaan.
•Ne
:- ~ als ik ben eet ik ‘s avonds netjes mijn bord mee en help keurig met
d- :‘~. Ge kkig mocht ik daardoor nog even spelen en de camping verken
t~png kon mij helemaal niets schelen en ik was natuurlijk gefas
ci
II do. .e zee en het strand. Nadat 1k al mijn el en moed bij elkaar had
geraa~ en i zette mijn laatste stap over de duinen zag ik iets in de verte wat 1k
no a.. h~d gezien
waarmet
ik mijn
aandacht
niet
kon vast
houden.
1k zag
soort en
plank
een soort
vlieger
aanvandaan
zijn plank
over bet
Ii-:
Pe snelbeid en kracht die bet uitstraalde gaf zo’n grc aantrek
-

-

.

- -

Mijn naam is Tim Maier en ik studeer bouwkunde aan de TU i -md ce’- 0.
de vraag hoe ik erbij gekomen ben om te gaan surfen is niet 1 2’3 een an on.
te geven. Toen 1k klein was gingen mijn ouders, mijn broer en ik, zoals veel
Nederlandse gezinnen naar Frankrijk op vakantie. Lekker barbecuen en lawa.
maken wat wij Nederlanders bet liefste doen. 1k verstond natuurlijk geen w’®
Frans als jongetje van 5 en had dus gezien mijn vocabulaire weinig keuze
wie 1k naar bet strand ging. Het is natuurlijk niet zo moeilijk te raden dat ik &
klein jongetje gewoon lief met mijn ouders mee ging. Niet vermoedend va~m -I
bet plezier dat ik uiteindelijk ging beleven. Er ging natuurlijk een geheel nie e
wereld voor me open. Gewoon ‘5 ochtends lekker ontbijten met mijn guder en
al stiekem wat uit de snoeppot in mijn broekzak stoppen.
.

-

-

En als je je dan voor de eerste keer naar ;t strand loopt zullen de meeste mensen mee geen ongelijk geven dater ee ge el nieuwe wereld voor je open:aat.
Je kijkt ult naar de zee maar je wordt verb too doff . schitt~i v~ansde’zo i
bet water. De wind die net over de duinen 1st gaa do.&je •-...J~ vader
je bet principe uit van de rode en de groene vlag, maar jij~~nt et d’- : -dach
ten geheel ergens anders. Je voelt je vrij en iedere stap dt jb.gi hter bij de zee
komt neemt dat gevoel toe. Jammer genoeg komt er al snel ee ander gevoel

b~

- -

.

-

-

ngs ra :,t ‘a ik natuurlijk de hele zomer zeurde bij mijn ouders
te mogen
rfe
de aantrekkingskracht die ik voelde was niet alleen het ‘~
surfen
ar sporten afhankelijk van ecbte weersomstandigheden. Niet v regen of
,nn-schijn maar van de wind. En afhankelijk van de windsnelheid bet sneller
-clexnwindsurfen.
-

-

~.

Na i- .er- econde te hebben gewindsurft of gezeild krijg je een groter gevoel
van
fv-rjekerdbeid en het stelt je in staat om steviger in je schoenen te staan
en o
ndere manier te genieten van bet leven.
-

-

Nou• ‘it w s mm v-r aal en ik hoop dat jullie bet ooit zullen proberen. Het is in
het begin n makkelijk en h- ‘trip zout happen is niet misplaats, maar 1k kan
jul11 errke en dat bet een :Ians : -e aan je leven
-

-

Ti

aie

S
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0& Secretoiis
Mijn naam is nog steeds hetzelfde, Judith Goedid voor online zaker.
middels
ben 1k afgestudeerd communicatiedeskundige. Daar wilde ik bet ni oij laten,
daarom doe ik nu een pre-master Human Resource Studies aan de universiteit
terilburg. Naast het windsurfen heb 1k nog een aantal sportieve hobby’s, zoals
volleyballen bij Tamar (waar 1k dit jaar ook training geef aan een spannend he
renteam), dans 1k af en toe een salsa en ben 1k (net als vorig jaar) aan bet trainen
voor de Batavierenrace,waar ik dit jaar de 6.1km zal gaan lopen. Sinds een tijdje
heb 1k ook weer een piano in mijn bezit, dus kan 1k die oude Iiefde weer oppak
k..

Lieve leden,
Het voorgaande jaar heb 1k iedereen alom verblijd met vele nieuwsbri yen
en andersoortige e-mails. Omdat jullie daar zo blij om zijn, hebben julli mij
tijdens de ALV wederom unaniem verkozen tot secretaris van onze fantastische
vereniging! Naast uitermate vrolijk voel 1k mij natuurlijk ook vereerd da •k nog
een jaar mag zorgen voor de communicatie tussen het bestuur en onze
en en
donateurs, en natuurlijk met alle andere belangrijke verenigingen, personen en
geldschieters van WETH. 1k zal mij nogmaals voorstellen, aangezien er vergele
ken met vorig jaar een aantal zaken drastisch veranderd zijn.

et :rootste vers 1 met vorig jaar zal m liggen in mijn surfniveau. Vorig jaar
ble- ‘at voorna .iel.jk steken op het aantrekken van een wetsuit en aanschaf
e, v. de Ieukste boardshorts. Maar de laatste keer dat 1k ging surfen planeerde
ik al n -achstartend weg. Dat is wel mijn ultieme prestatie op surfniveau. 1k ben

P-

I

ni:z...n
het oefenen
met trapeze
(lees hierover
in de
tips&tricks)
-k naar
de voetbanden.
Als surfen
1k dat allemaal
ondermeer
de knie
heb,
wil ik beten
4~w.t-r
:aan proberen, zodat 1k zo snel mogelijk eens op zee kan proberen.
.

-

-
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Het in en uithaken mag je uitentreuren oefenen, tot je het kan dron
Het is
handig om dit al eerst op de kant te hebben gedaan. In... uit... in... uit... in... uit.
Het moet een automatisme worden, zodat je bij onbalans of een rare windvlaag
gelijk uit kunt haken en gespaard blijft van een nat pak. Ingehaakt zijnde kan je
ook een beetje oefenen met sturen: je kan je zeil iets naar voren bewegen (afval
len) en naar achteren (oploeven)

Het nut van de trapeze is duidelijk: kracht uitsparen. Een uitputt d half uurtje
surfen zonder trapeze staat tegenover zo’n halve dag varen met tra ez
eh
je armen ontlasten, zet je ook de zeildruk efficienter om in snelheid! E~igep1ij
is de trapeze een van de hoofdredenen waardoor de sport heeft kunnen evolu
eren tot wat hij nu is. Freeriden begint pas echt als je in de trapeze kunt varen.
Nu kun je energie sparen voor de leuke moves; je eerste sprong of gijp in een
grote stap dichterbij als je weet hoe je de trapeze moet gebruiken.
.

Fout!
De grootste en meest gemaakte fout is om je lichaam naar het zeil toe te bewe
gen om in te haken! Eén windvlaagje en je ligt in het water. Trek het zeil dus
n r jou toe in plaats van andersom! Blijf hierbij wel de juiste stance houden,
o d je blik naar oren gericht en het gewicht op je voorste voet.
U, u je weer a wijzer bent geworden kun je aan de slag! Kijk op onze
qbs e www.esw eth.nl voor onze agenda. Weekendjes en lesdagen zijn de
ideal momenten om nieuwe tricks te leren onder begeleiding van onze surfle
rare

Veel surfers beginnen aan het trapezevaren voordat ze er eigenlijk klaar voor
zijn. Een hele simpele en doeltreffende manier om te weten of jij er klaar voor
bent, is te checken of je de goede basishouding hebt. De juiste houding is de
basis van alles wat je doet.
Belangrijk voor je eerste dagje met trapeze varen is om een dag te kiezen me
matige constante wind. Zorg er ook voor dat je vaart op spulletje aa e aa
gewend bent. Een board met een lekker volume bijvoorbeeld en en go d
hanteerbaar zeiltje. Zorg eerst dat je een paar rakjes rustig n g
trol rd
uitgehaakt suit. Lukt dat? Dan is het moment daar: trek je & m t ei
d
rustig naar je toe en... eh... haak in. Tja, veel meer kunnen wee
~ van,~
maken. Behalve dan dat bet is goed is om, terwijl je inhaakt, in de surfrichtin
te blijven kijken. Zorg verder gewoon dat die haak in die lijn komt! Soms moe
je iets door je knieen, soms moet je lets naar links of rechts. Als je leert om1m(
trapeze te surfen is bet belangrijk dat je niet op je tenen hoeft te gaan staan
in te haken, want dan raak je ult balans.
Als je voelt dat je ingehaakt zit, Iaat je je zeil weer van je afgaan. Probeer
ontspannen en in de juiste stance te gaan staan; ontspan je armen, kijk voop,~t
en doe je knieen in de vaarrichting. Voel je nu dat je in de trapeze leunt? LelN~er
gevoel, he? Ineens snap je hoe mensen het uren achter elkaar op bet water kun
nen uithouden. Binnenkort kan jij dat ook. Uithaken doe je dan alleen nog ma
tijdens het gijpen of een leuke truc.
Nu echter probeer je een paar seconden in
aa t
den;
tTeweer
uithaakt. Dit doe je door het zeil met beide hand n naar ~~oe
IYivege j~
heupen omhoog te swingen. Het trapezekoordje valt als~e go- • is v. zblf Ui
de haak.

14-
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I ri pr le va ee dagfe surlen p her altijd gezellige en drukke
r
ersd m, na ar 2007

Opreckte 4eetew(
Helaas is ons recent (zes maanden na dato) een zeer droevig nc t van
Jeroen Cats zijn overlijden ter ore gekomen. Als ex-wethlid e -bestuu lid
stond jeroen ook voor velen bekend als “Brutus de Ducklasser”. e ulle
zijn fratsen blijven herinneren, zijn verhalen koes
teren en we zullen hem nooit vergeten.

SMrffesttv’ct

G~

4we2ot~tck?!?

Normaal stap je na een goede surfsessie in de auto, je zet een zanderig bekrast
cd’tje open voor je het weet zit je alleen thuis voor de tv macaroni en lauwe pus
weg te werken....

N’

Het ga je goed beste vriend,

a
Jeroen Cats 12-11-1975
18-07-2007
Altijd onstuitbaar, toch abrupt gestopt...
-

(ecU

+10W 15 THE WEfl1E1~?
Sinds kort heeft WETH een nieuwe website online waarop je altijd kunt
zien wat voor wind er te verwachten valt. Op deze site zijn de beste
voorspellers samengebundeld, zodat je niet meer allerhande verschil
lende websites hoeft afte struinen...
Het adres is www.eswvweth.nl/weer.php

el n dat er een goede pot eten geregeld is, er een tent op het strand staat met
‘s en bier van de tap. En dat het allemaal plaatsvindt op het schoon
e st nd van Nederland samen met 999 andere surfers. Natuurlijk neem je je
eige u
ullen mee maar er is ook genoeg testmateriaal aanwezig.
Wat el
n zomer nog een wild plan was van vier surfende vrienden wordt nu,
nwerking met Surfers Against Sewage, SWV Plankenkoorts en Strandpavil
in s
joe ‘ Burçp van
s’ de eerste editie van het MadNes festival.

Hulde voor de webcommissie!
MadNes vi
p aats op 23.
25 mel 2008 op strand Nes te Ameland.
Ov
cht
tivaltoegan c mpin v voer op Ameland en gebruik van testma
ten
erp k i één tic ~ët.
VO R
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De nieuwe sidesport, bij geen wind, is bet wakeboarden op een anaal.

Het best kun je gaan kanaalboarden met minimaai 3 man; een bestuurder, een
opzichter en natuurlijk de kanaalboarder. Heb je drie mensen bij elkaar dan
ga je zoeken naar een kanaai met een goeie weg ernaast die vrij is van bomen,
teveel bepianting en paaltjes. je rijdt er een keer naast om goed te controleren of
er edit geen paaltje staat, bijvoorbeeld tussen wat beplanting.

Benodigdheden:

Daarna ga je bepalen welke kant je op
wil in verband met rechts of links voor
1w

Kanaal (met goeie weg ernaast)

staan van de kanaalboarder (het allebei
kunnen is beter). De kanaalboarder
springt in het water met de plank en de
2Wakeboard
(kite-board
kan ook)

handgreep aan bet touw, zwemt naar de
overkant en wacht op bet seintje van de
opzichter die op zijn beurt de bestuurder
ook instrueert over de sneiheid.
,o I dheid

w
bo
Auto (heist met imperiaai)
Touw met een hand ree aan het einde (20 meter

ne stoere manner

enst
niet meteen met voile sneiheid aan te rijden, maar er moet
r e aar de wensen van de kanaalboarder. Belangrijk bij kanaai
s o dat bet touw (goed) vastzit aan de auto, omdat anders de kanaai

e

boarde erug oet
zwe
rder
I
ete
rste
en ie
it
arm
eet ik
et a2keeral
er atenerelke
r
in e
ni
eifzijnwe
rond
70 km per
-urbi en t ken.
ii j
eer over
deze
•ede n
niet ge eel gale
sport te wete ko
men un je
tact
met
emn.
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-
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Groeten,
Gian-C -I

erken

13

wet
C(ekc&r4 tveekevt4 ~

gezellig vertoefd op onze kamers met wat drank hier en daar. Rond 4-5 uur sliep
1k pas vanwege één of andere oude vrouw die naast me sliep. (is niet wat je
denkt)

2tt70

Oke, een leuk stukje voor de SWETH... Ten eerste wil 1k even te en de mensen
zeggen die dit blad lezen en nog nooit gesurft hebben, dat surfen e H
et I
Als je het eenmaal kan is het het lekkerste gevoel wat er bestaat, bijna da
Maar het weekend, het begon voor mij eigenlijk 1 dagje eerder want 1k was met
Gian en Bart al naar Roermond gegaan, er was namelijk wind en we hadden de
dag vrij this dat kwam goed uit. Het mooie aan WETH vind ik dat je z6 dagje
gewoon weg gaat met wildvreemden, en dat je gewoon aan het eind va e dag
het gevoel hebt alsof je zeal heel lang kent. De dag was supergezellig, goede
wind dus de vrijdag was voor mij al geslaagd, en ik kende al weer 2 mensen bij
WETH meer dan voorheen.

‘I

7

Nou zaterdagochtend om 8 uur zou het weekend beginnen. Natuurlijk gaan er
dingen fout, we moesten wachten op Gian tot een uur of 9 half 10, om lets ov
8 belde 1k hem op en die lag dus nog op bed, nou heel fijn zo % morgens op
zaterdag om 8 uur op je school (TU) met wat mensen wachten tot één of and e
lamme aap eindelijk eens zijn bed uit komt... ondanks dit toch ons goede hu
meur bewaart.
Na een tijdje toch maar vast aangereden en die slaapkop o. da. el
ht- d
streeks naar Brouwersdam rijden. Dus wij onderweg, is al we- r metee
el
hg want je ziet weer wat mensen die je vorig weekend hebt gezi- e e -n
kennen, en die je eigenlijk ook om de week op dinsdag bij de borrel moet
zien. Maar daar maak 1k nooit de tijd voor (ga 1k wel doen (proberen =D)). Na
ongeveer 2 uur gereden te hebben komen we aan op brouwersdam. Meteen
merkten we dater goede wind was, dus iedereen bhij, alleen Gian is er nog
en die heeft de spullen bij. Eventjes ons superdeluxe hotel récht aan het w. e
onderzocht. Zag er goed ult, snackbar en douches aanwezig. Wat heb je rnnodig??? 1k weet het niet...
- -

Nou volgende ochtend 8 uur, we horen de wind hangs het gebouw suizen, dus
wij, surfer zijnde, eruit en in de vroege kou met windkracht 7-8 gok 1k (ik heb er
weinig verstand van) staan wij buiten met wegwaaiend materiaal te proberen de
zeiltjes opgetuigd te krijgen. Eindelijk gelukt, achter het gebouw weliswaar, even
snel ontbijten met croissantjes en jus d’orange en daarna weer het water op.
Echt harde wind, voor mij moeilijk te doen, voor anderen niet te doen. Terwiji
Maikel en Bas midden op bet water stonden te planeren was 1k mijn gijpjes aan
h oefenen. Superdag...
r aftuigen et
n weer op huis aan. We hadden afgesproken om in eindho
n .g met zijn .1 -n te gaan eten. Dit hebben we ook gedaan alleen niet met
n want sornmigen haakten af of konden niet. Het was lekker Italiaans
eten, izzatje. lijdens het diner nog plannen gemaakt voor eind november surf
w-e~ -nd en voor na de kerstvakantie surfvakantie in Cran Canaria. Super veel
in i Mo- nog wel geregeld worden maar daar ga ik en ook anderen ons best
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De Spullen arriveren dus iedereen gaat optuigen. Na een half uurtje staan we op
het water en gaan. Heerlijk gesurft, alleen 1k wilde gewoon perse leren gijpen di
weekend, dus 1k was een beetje te gecon entreerd daarop waardoor 1k een kleiN
beetje het plezier-varen uit bet oog verl.o
a. r heb me toch geamuseerd. De
dag vorderde, iedereen kwam na een ti • e water af, helema~jJ~apot. rite em
af te tuigen en wat te gaan eten. Naar bet •orge ge
en ~elli~~~ zij
allen gedineerd bij een restaurant meteen aar’igebaas, Ø€rUki.li?***vo:.
tje. Whiskey genaamd. Na het eten 2 gratis flessen wijn ip-- na. huis ämnv
genoeg niet meer op stap geweest maar desondanks daWdle :v•n. heerlijk

zej
eens
-

-

-

bet weekend was heerlijk... goede wind, lekker eten en veel ge
~id. D.t is wat ook precies wat WETH is. Alleen de wind wil het nog wel
laten eten.
a-

a~-Iijktoteind november
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WfF~~RPOLO

Een eeuwenoude traditie binnen WETH is het waterpoloen in wetsuit tijdens de
van Lint Sportweek op het sportcentrum. Na het bijeensprokkelen van een team
•o~en het op tijd inschrijven van dit team onder de originele naam “Teamnaam”
?‘~i,~k dan de avond der waarheid aan. Na enig gemor en gegiechel over onze o
~.j”% originele en veelzeggende naam die ontzettend veel promotie voor WETH
h’eeftbezorgd werd er al snei warmgezwommen en gegooid.

Op 19 januari was bet dan zover, na lang wachten en dromen over lie spu len die we wel zouden kunnen kopen gingen we met een select E H groepj
naar de BOOT. Voor de newby’s onder ons, dit is een supervene megagr e
watersportheurs in Dusseldorf, waar je voor mooie prijsjes nieuw mate iaal an\
inslaan. Van het sportcentrum hadden we (door juiste timing en verhoo e inze
een mooi bedragje los kunnen krijgen zodat 1k met een goed gevulde portemon
nee op weg kon.
Ernstig vroeg was er afgesproken bij het sportcentrum, zodat we als eersten de
beurs konden bestormen en al het mooie materiaal voor iedereen zijn neusjes
wegkapen moehahahahaha Gelukkig was iedereen op tijd (ehum) en stonden
weal voor openingstijd te dringen voor de hekjes.

I

,/)

wintersporten (duh) hadden de secretaris
bestuur
had besloten om maar
te gaan
de
activiteitencommissaris
de verantwoor.e
lijkheid en een hele stapel cas i-I.. Hel.

S

had onze activiteitencommis aris en el
andere activiteiten op d- BOOT, zo.l zij ç
elgen plankje en zeil(e kop- en zic •
daarbij afte laten zetten).
.reaiieen was de secretaris niet, ant ‘e ul.
me leden met speciaiistische kennis hielpe
met het kopen van onze nieuwe zeilen,
mast en gieken. Zie foto voor eenimpré
sie van wat we hebben gekocht. We he..~
gekozen voor een 5.9 North Sails Duke en een 7.5 North Sails Natural. M..
stevige zeilen uit het jaar 2007 waar we veel plezier van zullen beieven als t
eens wat minder hard waait (oftewel ieder weekend). Daarnaast hebben we og
wat gieken, trapezekoordjes, ophaalkoordjes en een moole mast geko.cht.
-

.

..

-

I

-

Na allerhande rondzwervingen waren alle leden voorzien van minstens één aa
koop, van petjes tot wetsuits, handschoe I n, cocktails en zelfs hele surfsetjes.
Een geslaagd avontuur, dat zeker volge d
r n vervolg zal kri en.
—.0—a———

Hang Loose,
Joedid
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:~et is niet te ontkennen dat waterpolo een van de meer intensieve sporten is.
e ukkig zijn surfers gewend aan water, kunnen ze vaak ook zwemmen en heb
•en ze altijd een -er gespierd lichaam. En we waren ook met genoeg om vaak
~f t; wisselen en
te puffen aan de kant. Onder water geduwd worden door
- n -eleeuw is iu -enmaal erg vermoeiend....

.~

Aangezien een overgroot deel van ons

N

Lw wenlSt1rr

4

Na een prachtige overwinning op
de ESSF kon het natuurlijk alleen
nog maar bergafwaarts gaan. Na
een mool gelijkspel kwam de on
vermijdelijke verloren wedstrijd.
Dan maar in wetsuit de kantine
onder water laten lopen en rustig
een biertje drinken. Fen wetsuit
wordt onder de Eindhovense
student nog niet echt als sport
kledij geaccepteerd, waardoor er
vele vreemde blikken onze kant
opkwamen. Wellicht toch een
m k-e om eens een WETH-boardshort te ontwerpen?
~ &gebi~k aan enthousiaste au
t-urs •ie zichzelf aanbieden geschre
yen . .or ‘e redactie

Hetg ele •estuur v~p 2007 gaf bet
goede voor
door in WETHs it d
kantine ee betr den

9,-

.1
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°Win deze
camper!

Een sfeerimpressie.

/

(voor ‘n week)
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De Bierprofessor was op een koude dinsdagavond in december het toneel van
de Sinterwethborrel. Dat Sinterklaas dit jaar gui was voor de surfers, bleek wel
uit het grote aantal kado’s die in de hoek naast de entree van bet café opgesta
peld waren. Bij aankomst kosife het me zelfs even moeite de groep Weth-ers te
bereiken zonder over de stapel te struikelen of breekbare kado’s om te stoten.

J

~

iz~

Kom uit je luie stoel
Gebruik je fantasie
WIn!

-

A.
I
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Campers zijn gaaf. Geen enkele ware surftrip kan zonder deze ‘villa’s op wie
len’. Het Nijmweegse bedrijfje Crazy-Campers bouwt busjes om tot campers
en richt zich vooral op studenten (lees: ‘t is betaalbaar). Je kunt ze huren (al
vanaf 55 Euro per dag, all inclusive) als je bijvoorbeeld met een paar vriende
op surfvakantie gaat. Elke camper is voorzien van een passend thema. Wie wi
nou niet door de Keniaanse steppes scheuren in deze prachtige safari camper
(hierboven)?! Ook in bet assortiment: Een camper in Holland the a (5. :ciaal
voor mensen die trots zijn op nederland) een tiki-eiland camper oor
zweverige types) en uiteraard een flower power camper, v.. I- .urfe en
voor mensen die pretenderen te kunnen surfen.
.

-
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Even to the point: Crazy-campers heeft ons (en ons Nijmeegse zusje Aeolus)
gevraagd om een thema te bedenken voor een nieuw te bouwen camper... He
thema van degene met het beste idee wordt ook daadwerkelijk op het busje
gespoten door professionele graffiti-spuiters. Kortom, als jij wint rijdt jouwI
dus binnenkort door heel Europa! Je ontvangt eeuwige faam en je mag ‘n
gratis een bySe meenemen voor een trip, inclusief benzine!

.
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an eN
ooie avond komt een einde. Op de weg naar de uitgang (opnieuw
uik- -nd over stukken inpakpapier en afgedankte kado’s) besloot ik dat ik
eth,och maar dankbaar moest zijn om deze gezellige Sinterweth-avond. Toch
•n’ voor de mensen die er niet bij zijn geweest. Ze denken vast: volgend jaar
uw k~ns om er wel bij te zijn. Maar pas op; die man wordt ook oud en
eil~c t gaat hij binnenkort met pensioen.
~.

—

Met ai- ie at verontrustende gedacht zette mijn fiets koers richting huis. Mijn
maa: r~ -vuld met pep rnoten, melkchocolade, bier en up en Janneke prikkelsap
brac mI~ hi~meur hter weer binnen no-time op niveau en ik viel dan ook als
eEn tevredens’in slaap.

—
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hd dit jaar erg gevarieerde kado’s uitgezocht. Zo was er onder anz. p-per- en kruidnoten, een fotolijstje, een fles wijn en een ketchup
~a iaatste viel bij mij persooniijk erg in de smaak, maar 1k had geen
ge
• ie avo d. Binnen de gestelde tijd lukt het me niet meer om mijn lIes lip
en . e~- •rikkelsap te ruilen met dit prachtige boek. Geiukkig bracht deze lIes
F ~fe ~ j heid om na het spel al mijn verdriet te verdrinken, een kans die
i ni~t1~ h::n.
..

-

-

Denk jij deze uitdaging aan te kunnen? Wakker het creatieve talent in jezelf .an
en stuur jou thema (mag in text of tekening) voor 30 april naar:
crazyprijsvraag@crazycampers.nl
I
kiclc OIL—

w

•e. eeste lol werd beleefd bij het verdelen van de kado’s. Een dobbeisteen en
-en et regels (1 • og: kado wisselen met linkerbuurman, 2 ogen: kado openta ;n etc...) war-n de ingredienten van een levendig verdelingsspel. Het spel
.n .. dde zo nu - dan in heftige discussies wanneer lemand een regel overtrad
o re elde met het opwerpen van de dobbelstenen. Toch had iedereen het naar
zijn n. Op veel gezichten was een glimlach te zien, vooral wanneer gastheer
ons een nieuwe ronde bracht.

I

Bastiaan

wet iuetk

aern4Rg 28 okt*

Het geluid, de schuimkolken achter de plank en alles stabiel, bet is geweldig.
lets te fanatiek probeerde 1k nog wat beter mijn positie te vinden en toen ging
het mis, ik lag in bet water. 1k had ondertussen wel honger gekregen, bet was
genoeg geweest voor even.

r

Met goede moed ben 1k (Martin) begonnen aan deze dag. Na ee flinke bak
koffie en een rozijnenbol, heb 1k snel m’n jas en schoenen aangetr
o
even alles checken: surfschoenen, wetsuit, handdoek, flinke trui, eten, dri k n
en geld. Niets kon er meer misgaan vandaag. Aangekomen op het sportcentrum
stonden Dennis en Jan-Jaap al te wachten. Judith en Ronald kwamen een paar
minuten later, die hadden de vorige avond een feestje gehad. Brak of ni~ er
zou gesurft worden vandaag. Eindelijk zou het sinds lange tijd weer hard aan
waaien!

Omdat bet toch wel erg koud was, besloten Dennis en 1k om een cap te gaan
halen in de surfwinkel. Toen we terug bij de trailer waren, kwam de rest ook aan
de kant We zijn met z’n allen in wetsuit gaan lunchen in bet restaurant, ook dit
heb ik nog nooit
e er gedaan. We hebben daar onder bet genot van soep, lopen opscheppen
e onze belevin en. ledereen was dik tevreden!

.

rug
M ‘dags zijn w
~ter opgegaan en
hebbr) hetgene we’s
o t: ds beleeld hebben,
‘og -ns dk overgedaan.

Len kleine 2 uur nadat
we vertrokken, kwa
men we aan bij Brou
wersdam. Er waren
blijkbaar meer men
op bet idee gekome
t
om te gaan surfen.
zag er b~ ooVk go-’
uit: vol ens ci ber oh
t
o.u tw dkr~’
67 o en
Wetsul
Li I
tuigen en bet water . o
Voor mij zou er een
nieuwe wereld ope..
gaan deze dag: sy
Surfende Martin, weliswaar n/el op de bewuste dag maar toch! bij harde wind!
natuurlijk al een tijdje aan bet surfen, maar dat is tot nu toe nog niet echt s’
culair geweest. Zoals jullie weten is bet altijd mool weer op de weekendjes ~ n
WETH, maar waaien doet bet noolt!
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Toen ik eenmaal op bet water stond, leek het wel alsof 1k alles verleerd was.
Je wordt bij de meest kleine foute beweging direct afgestraft door de wind! Na
een uurtje stuntelen ging bet al wat bet-r, i be:on langzaam maar zeker steeds
verder achter op mijn plank te staan. H~ soard reageerde hie~p~&ma op! 1
verder aanhalen, iets meer druk op bet voo
•ee• l—I4~t gir~ste~ifs Fiarde is
adrenaline stroomde door mijn aderen! What da uck, bêhiJs’4~
‘lane ?!
-

-

Martin (addicted)
Het enthousiasme straalt van Martin’s gezicht!

-

-

Dit moet bet zijn, dacht ik, ik ben in plane!
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4~t44ek~se coww(ss(e?

EINDHOVEN, 07 maart 2008. Van een onzer verslaggevers.
Ia u ziet het goed!! Deze nietsverhullende fob is bet onom
stotelijke bewijs dat de voorzitter dan de anti-kite commissie
Pieter M. zijn conflict met de kitesport heeft laten vliegen. Niet
alleen heeft de SWETHS redactie langere tijd geen protestbrie
yen meer ontvangen of mooi geformuleerde klachten tegen de
vliegersport, als u goed kijkt is te zien dat deze Pieter M. zelfs
financiele middelen inzet om een restaurant genaamd “Kite” te
ondersteunen.
Pieter M. was niet voor commentaar bereikbaar. Volgens bron
nen is de bewuste foto zelfs gemaakt tijdens een “golfsurfvakan
tie in Zuid Frankrijk”. Zoo hij dan zijn voorliefde voor het wind
surfen helemaal hebben ingeruild voor een bredere interesse in
de boardsport?
Vol spanning wachten wij op een officiele reactie van de antikite commissie op deze schandelijke zaak!
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4ge*4ot 2008
April.
dii april Sorrel vanaf 21:00 uur in de Bierprofessor
VI 4-zo 6 april Surfweekend Seizoensopener
zoi3aprilLesdag
di 15 april Verjaardagsfeest WETH in de stunt!!
di 29 april Sorrel vanaf 21:00 uur in de Bierprofessor
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do 1-ma 5 mei Vrije dagen om te surfen (nog nader te bepalen)
ma 12 mei Lesdagop2epinksterdag(=Vrijedag)
di 13 mei Borrel Vanaf 21:00 our in de Bierprofessor
za 1 7 mei Lesdag & zo 25 mei Lesdag
di 13 mel Borrel vanaf 21 uur in de Bierprofessor
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.flani
& 10 juni & 24 juni Borrel ‘ianaf 21:00 our in de Bierpr
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Angastas
ma 1 1-yr 15 augustus Introdagen TU/e; flyeren als een dolle!!!
?ma 18? augustus? RID? flyeren als een dolle!!!
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Olctober
yr 1 0-zo 12 oktober Surfweekend (ond voorbehoud, tip voor nieuwe bestuu
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September
~r 19-zo 21 september INTROWEEKEND
zo 28 september Lesdag
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yr 5-zo 7 juli Surfweekend i.s.m. Bore
Wie gaat er in de zomer mee naar Leucate (Fr.)
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