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VOORSTELLEN BESTUUR: Rob (voorzitter)
Een stukje over mezeif, nou hoop 1k dat iedereen mij ondertussen wel óOit gezien
heeft. Maar oké ik zal proberen wat nieuws over mezeif te vertellen, ook voor de
wat minder actieve leden of donateurs vertel 1k ook even mijn geschiedenis
(binnen WETH).
Op bet einde van de middelbare school voor bet eerst op een sur1~Iank gezet, en
zoals bij ledereen bet geval kon 1k er natuurlijk flog helemaal niks van. Sindsdien
eigenlijk wel enthousiast begonnen al had ik nog geen vrienden (die mee wilden
gaan surfen) en geen rijbewijs dus stond alles op een laag pitje.
Nou begon mijn studententijd en was 1k opnieuw op zoek naar mijn plek. Alles
een beetje aftasten, kijken bij welke sportverenigingen ik ging. Bij Totelos kijken
maar daaronder viel natuurlijk ook deelname aan een WETH weekend in mijn
geval, al weet 1k niet zeker of dit nou een intro weekend was of een mei-juni
weekend. Maw- 1k kan wel zeggen dat 1k bet dat weekend goed naar mijn zin ge
had had en me best prima op mijn plek voel
de. Ook al had 1k na dat weekend nog geen
idee hoe iedereen heette, Nadja en Non he
ten voor iedereen toch de eerste paar dagen
gewoon precies hetzelfde of ligt dat aan mij
(A)? En na 2,5 jaw- kan ik ook wel zeggen
dat bet mijn plek gebleken is. Best wel wat
vniend(en) ( innetjes :P) gemaakt en altijd
naar mijn zin gehad.
Met al die vrienden zijn we al meerdere ke
ren lekker de zon op wezen zoeken in verre
landen, Leucate, Fuertaventura, Wintersport
maw- soms ook wat dichter bij huis, gewoon
in zeeland of bet welbekende strand horst.
Waar 1k mijn eerste keren geplaneerd heb en
veel windloze dagen heb gedobberd.

Z\~1STkU~ vocc.~arirsed.*.e c~’OO9-~ai~n~ r7

Mijn niveau is in WETH echt ontzettend vooruit gegaan en 1k raad dus
ook iedereen aan om gewoon vaak met ons mee te gaan.
Super leuk, bet is nooit bet geval dat de chauffeur nog in zijn bed ligt alsje
allemaal al klaar bent, en bet komt zeker nooit voor dat de voorspelde
wind volledig weg blijft. Ook is bet noolt zo dat jeje gieken thuis laat hg
gen, en wat vender nooit een probleem is zijn kapotte planken. En ohja, als
je naar Brouwersdam rijdt met mij als chauffeur nj je ook altijd de kortste
route...
Nou dit jaw- bekleed 1k de functie van voorzitter. Waarom weet ik ook niet
precies maw- bet is ecbt onztettend leuk om te doen en de vereniging heeft
er als bet goed is ook lets aan. Wij gaan als bestuur ervoor zorgen dat
WETH gewoon bhijft wie die is op de welbekende succesfomule. Klein
clubje relaxe mensen, samen surfen...
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VOORSTELLEN BESTUUR:
onafscheidelijk Non (secretaris)
en Nadja (promotiecommissaris)
JOJOO!!
Naam:
Geboortedatum:
Leeftijd:
Woonplaats:
Status relatie:
Functie Weth:
Houdt van:

Non Mangnus
l2juni
21
Eindhoven
Single
Secretaris
UitgaanShoppen
Metfriendsafspre
kenZuipenlndezonliggenfilmkijkenBanlthangenSporteBor
relen KletsenMsnenB el lenSmsenChocola
Houdt niet van:
Kaas, vroeg opstaan, zeurende mensen
Events:
Zomervakantie, Lowlands, Extrema, Carnaval
Surfskills:
Hmm die heb ik nog niet echt..Mijn doel is om deze
ditjaar te verbeteren. (wat nog een lastige klus wordt
aangezien 1k NUL aanleg heb voor dingen die dan
ook maar iets met sport te maken hebben).
Basisschool:
De Beemden in Boxtel.
Middelbare school: Jacob Roelands Lyceum in Boxtel.
Studie:
Technische Bedrijfskunde op de Fontys in
Eindhoven.
Naast dat 1k (volgens Rob ;)) onafscheidelijk van Nadja ben heb ik toch ook nog
een eigen leven. 1k studeer dus Technische Bedrijfskunde op de Fontys. Ook volg
ik op dit moment een minor zodat ik, zonder schakeljaar, weer terug door kan
stromen naar de TU.
Ook ben ik, naast op school, in de kroeg of op wat feestjes te vinden. Laat die
heerlijke buiten in de zon feestjes maar komen!
Naast studeren en zuipen doe ik ook nog wel eens wat actiefs. 1k tennis en fitness
en heb de intentie om ook wat vaker te gaan surfen. Als surfer met mooi weer
wordt dit mijn halfjaar! Dus ik hoop jullie het komende half jaar nog vaak op het
water tegen Ce komen! (en dat 1k dan ook OP het water sta en niet de heift van de
tijd IN het water hg)
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Hoe heetje?
Nadja Bressers (promotie! )
Nickname?
Nad
Woonplaats?
Eindhoven
Telefoonnumnier? 06-11144135
Geboortedatum?
28-07-1987
Lengte?
l.75m
Wanneer ben je lid geworden van Weth en waarom?
1k ben lid geworden in 2007 omdat ik mee was geweest op twee weekenden en
dit erg gezellig was en ik wel wat meer van Weth wilde zien!
Favoriete surfoord?
Mijn bereik komt nog niet verder dan Nederland, dus dan moet ik zeggen het
Veerse Meer, puur omdat het bier altijd zo gezellig is met de weekenden.
Bachelor of niet?
1k ben bezig dit jaar mijn bachelor binnen te slepen, ondertussen ben ik wel al
begonnen aan mijn master.
Lelijk maar slim of Mooi maar dom?
Mooi en slim;)
Het meest romantische wat je ooit is overkomen? Oef.. dat is denk 1k al heeeel
lang geleden!
Favoriete surfspot?
tja komen we toch weer bij het Veerse meer uit haha..
Welke muziek?
Vanalles, van Nederlandstalig tot House tot 9Oies.
Tattoo ofpiercing?
Piercing
Snowboarden of Skieen?
Skien (Westendorfo westendorf, ik misje..)
Hoihoi, ik ben Nadja en 21 jaar. 1k studeer (zoals veel Wethleden geloof 1k..)
Bouwkunde en ben dit jaar begonnen aan de master Real Estate Management &
Development. Naast dat ik studeer zit ik dus in bet bestuur van Weth in de functie
van promotie-/sponsorcommissaris. Mijn doel van dit jaar is dus heel veel nieuwe
leden en geld binnen te slepen!! Ook zit ik in de reiscommissie van Service
(studievereniging) waarmee we dii jaar naar Toronto gaan!! Naast surfen, waar ik
ontzettend geoefend in ben (ahum..) tennis ik. Zoals misschien al opgemaakt kon
worden uit mijn jarenlange surfervaring is surfen nog niet een van mijn speciali
teiten. Het doel was om mijn skills met dii bestuursjaar sterk te gaan ontwikkelen,
dus kom maar op met die zon en heed veel lesuren en wie weet komt er dan nog
iets van terecht! Hiervoor dien ik natuurlijk de mannelijke bestuursgenoten lief
aan te kijken omdat zij dan waarschijnlijk de pineut zijn, Non deelt namelijk mijn
geoefendheid in de mooie surfsport;). Hopelijk kom ik julhie heel snel tegen tij
dens bet flyeren, surfen of natuurlijk in de Bierprofessor waar we elke even week
op dinsdag een borrel houden!
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VOORSTELLEN BESTUUR: Jan-(J)aap (penningmeister)
(iiegmann is Loch oak Dulls?)

Aloha allemaal,
1k ben dus Jan-Jaap Riegman en ben ondertussen al weer enige tijd de penning
meester van deze moole vereniging. (Ja, 1k ben degene dieje lastigvalt vanwege
de contribucie, dus als je nog niet betaald hebt, wil je dat dan zo snel mogelijk
doen.) 1k ben ondertussen al vierdejaars student Scheikundige Technologie aan de
TU en ook a) weer 3 jaar lid van Weth. 1k ben 21 jaar en wilde na een paarjaar
leuk surfen met Weth ook wel jets voor de vereniging doen. Nu weten sommigen
van jullie dat 1k al twee jaar materialencommissie heb gedaan, maar daar heb 1k
niet zo heel veel in Ce brengen gehad. Om nu toch echt jets voor de vereniging te
betekenen ben 1k penningmeester geworden, omdat dit mij erg leuk leek om te
doen.
Nu wil je missehien wel weten hoe 1k bij Weth gekomen ben, maar dit is niet zo’n
leuk verhaaltje en dat zou je alleen maar vervelen, dus vertel 1k liever hoe 1k met
windsurfen in aanraking ben gekomen. Het windsurfen is mij eigenlijk met de
paplepel ingegoten. Al op zeerjonge leeftijd (6 jaar ofzo) kreeg 1k, na heel veel
zeuren, mijn eerste surfplank, een heuze minibic. Veel mensen zullen dit niet ken
nen, maar bet is een hele kleine gele plank met een dolfijn als zwaard en een dol
fijnenvin als skeg met boven op de plank een klein zeiltje met allemaal lachende
gezichtjes. Hierop ging 1k elke vakantie als bet niet waaide surfen, want je kon
alleen de basis erop leren. Hierop heb ik jaren geprobeerd mijn vader nate doen,
die volgens mij toen heel goed kon surfen.
Na enkelejaren mocht 1k eindelijk op de grote plank van mijn vader een klepper
van 3,70 m. Hierop heb 1k vele vakanties rondgevaren en goed leren omgaan met
omstandigheden. Toen bet steeds beter ging was 1k echt verslaafd aan de kick die
bet windsurfen geeft en heb ik mijn eerste echte plank gekocht. Op deze plank
heb 1k mijn eerste keren in echte storm gevaren, maar bet was nog niet genoeg.
Na een paarjaar kwam 1k Weth tegen en kan 1k dus ook buiten de vakanties sur
fen.
Nu vraag je je misschien af waarom ik dat hiervoor niet deed. Dat kwam omdat
1k, zoals jullie waarschijnlijk wel gehoord hebben, uit Limburg kom. Hier is wei
nig water in de buurt en zonder rijbewijs/auto kom je daarom niet zo ver.
Sinds 1k bij Weth zit wil 1k graag zoveel mogelijk surfen en steeds beter worden.
Op vlak water kan ik nu vrij goed ult de voeten, al lukt bet doorgeplaneerd gijpen
nog niet helemaal, dus wil 1k dit jaar graag de zee een keer op. Bij bet zien van al
die helden tussen de golven, word 1k altijd helemaal vrolijk en waan 1k mijzelf
een van hen. 1k hoop dan ook dat 1k dit jaar bij deze groep kan komen.
vosr~c~c.rsed~*~e ~7OO9—it~nc’
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Naast windsurfen, mountainbike 1k ook nog. Dit is een goede afwisseling voor de
windloze dagen die we helaas heel veel hebben. Ook heb 1k eenmalig een kite
boardles genomen. DII was op zich best leuk, maar kiten heeft toch minder charme dan windsurfen. Windsurfen is moeilijker te leren, maar er is altijd veel meer
nieuws te leren. Met deze wijze les wil 1k mijn stukje gaan beeindigen.
Nu weten jullie hoe 1k ben gaan windsurfen en 1k hoop dat jullie bet een leuk ver
haaltje vonden en wellicht inspireert bet jullie nog om meer te gaan surfen.
Hangloose, JJ
Hoe heetje?
Jan-Jaap Riegman
Nickname?
33, jajari, jan-aap
Woonplaats?
Eindhoven
Telefoonnummer? 06-36136755
Geboortedatum?
09-06-1987
Lengte?
1.76m
Lid van Weth sinds:2006
Heb je condooms bzj (je!) op Weth
Weekenden?
Hangt er vanaf of er lets in de toilettas
achterblijft.
Favoriete surfoord?
hmm.. Tot nu toe bet beste gesurft op
Lac du Salagou in Frankrijk (2 weken
met 10 dagen windkracht 5+). Wie weet
na dit jaar Grienkenland of egypte ofzo.
Wat zouje doen alsje gestalkt wordt
door een superknap persoon?.
Er naartoe lopen en wat flirten ofzo
Tattoo ofpiercing?
Misschien ooit een kleine tattoo.
Lelijk maar slim of Mooi maar dom?
Toch maar lelijk maar slim.
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VOORSTELLEN BESTUUR: Etienne (activiteiten-arubaan)
Hey hey hey,
Hello I’m Etienne Maduro and I’m a surfaholic (zeg: “Hello Etienne”), 28jaar,
doe deeltijd Master Elektrotechniek aan de TU/e afstudeerprofiel Broadband Te
lecommunications en werk verder 4 dagen per week. Heb tot mijn achttiende op
Aruba gewoond. Ben geen familie van die voetballer, heb ook geen voetbaltalen
ten voor zover ik her weet, de mini-stad is niet naar mij vernoemd heb geen
bootje en weet niet waar Natalee is, echt waar.
Ongeveer 2 jaar geleden ben ik lid geworden van WETH. In december, want ja,
wat denk je als het koud is en regent? Hm... lekker tijd om te gaan leren windsur
fen. 18 jaar lang 5 minuten van perfect warm zeewater gewoond. Maar ja, dat zou
te makkelijk zijn he. Dus... na anderhalfjaar af en toe “windsurfen” weet ik nog
niet of ik voorbij de beginnersfase ben of niet. Soms lukt bet best goed en soms
dan weer lukE bet voor geen meter. Snap er niks van. Maar anyway, in ieder ge
val ben ik den fase wel voorbij hoop ik: de ontkenningsfase. Mijn persoonlijke
doelstelling voor ditjaar: toegeven aan de verslaving, een hoop surfspullen kopen
en gewoon meer gaan windsurfen. De afgelopen anderhalfjaar heb 1k veel te wei
fig ge-widsurf-t (netjes ge-kofschip-t). Dus dit jaar ga ik eindelijk redelijk Jeren
windsurfen zodat ik mezelf een waardige surfaholic kan noemen.
Mijn doelstelling voor WETH als activiteiten-commissaris dit jaar is om het
windsurfen toegankelijk te maken voor iedereen: beginner, intemediate of gevor
derde. Hierbij houden we het relaxte aan WETH en windsurfen aan. Veel vrij
heid, weinig verplichtingen en vooral veel gezelligheid. Voor de beginners vooral
zullen we genoeg kansen geven om mee te doen met lesdagen, den keer per
maand tenzij het echt niet waait. Bij zo’n lesdag moet je denken aan een zondag
ergens vlakbij Eindhoven bij een beginnersvriendelijke spot windsurfen met lera
ren erbij. Ook handig voor de wat gevorderden om
je tricks te oefenen en omdat je alleen een dag weg
bent. Verder hebben we onze vaste activiteiten zoals
borrels iedere dinsdag van een even week, af en toe
wat non-windsurf activiteiten (vooral in de winter).
En natuurlijk de vaste windsurfweekenden. Altijd
gezellig ook aIls er geen wind, stel je voor als er
wind is.
Nieuw voor dit jaar hebben we een Toevallig-Bij
Wind-Commissie (Gian). Zodraje zin, tijd en wind
hebt kun je kijken wie mee wil. Dus hou de boom
toppen in de gaten, zodra die beginnen te bewegen...
Groetjes
E
,
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WETH SICK TRICK: WATERSTART
Ter inleiding wi! 1k even zeggen dat 1k dit vanuit MIJN oogpunt typ en dat dii
zeker niet de enige manier is. Alsje aan Gian vraagt hoe het moet zal hij vast wel
lets net wat anders zeggen maar voor mij werkt dit. Aan Joost zou ik bet niet vra
gen want hij is édn van de personen voor wie 1k dit schrijf :P die wil nog we! eens
wat !anger in het water liggen, niet vaak hoor maar wel soms... ;)
1.
Je setje goed zwemmen.
2.
Zei! uit bet water krijgen
3.
Opstappen
Nou eigen!ijk is bet zo simpe! a!s hierboven, toch duurt bet bij veel mensen lang
voordat ze de waterstart onder de knie hebben. Een vereiste bij bet oefenen is we!
redelijk wat wind.
I.

Je setje goed zwemmen

Wat is de goede positie van je setje om verder te gaan met het zei! uit bet water
krijgen? Nou kort gezegd moet bet board de kant op wijzen waarje been wi!t
gaan varen, en het zeil in het ver!engde van de tai!. In dit geval moet bet zel! zo
!iggen dat de wind eerst over de mast b!aast en pas daarna bet zel! raakt. Dit is om
er voor te zorgen dat zodraje het zei! uit het water gaat ti!len de wind je MEE
he!pt in p!aats van tegenwerkt...
Om dit voor e!kaar te krijgen zijn er verschi!lende manieren, de makkelijkste is
gewoon het rondzwemmen van je setje. Soms hoefje niks rond te zwemmen om
dat je in de goede positie geva!len bent, in dit geva! heb je gewoon geluk;)
2.

Zel! tilt het water krijgen

Wat bier be!angrijk is: GEBRUIK de wind, werk hem noolt tegen. Dat komt er op
neer dat je echt je zei! zo moet zwemmen dat de wind de mast eerst raakt en dan
pas over het zeil v!iegt. Op deze manier zodraje de mast een klein beetje uit het
water krijgt ti!t de wind het zeil eruit in plaats dat het hem weer onder duwt.
Zodra je zel! goed !igt kun je twee dingen doen. In het eerste geva! pak je
de top vanje mast beet en gaje watertrappe!en en !aatjeje zel! rustig met wind
vu!!en. Langzaam zwemje (je mast vasthoudend) richting je giek totdat je bij je
giek kunt. Alsje hierbij kunt pak je deze met twee handen vast. Nu niet teveel
aan je zeil gaan hangen omdat je denkt dat je era! bent want dan gaat hij weer
onder water bij te weinig wind en dan start je weer van voor afaan.

~‘.Tkk~Cv~çpc.csed.4e ~OG9—~.c’~n~ /0

De tweede manier is lets minder zwaar (dit doe 1k dus ook altijd (A) ). Je hebt je
setje goed gezwommen, vervolgens !eg je één hand op je tai! van je board tussen
je achterste en voorste voetenbanden, met je andere hand pak je je giek dichtbij je
giekkop beet. Nu houd je je giek een stukje boven water terwij! je je hele setje
richting de wind zwemt en je zeil is zo ult het water. Ook nu pak je de giek met
twee handen beet. Be!angrijk is om de giek a!!een een cm of 20 boven bet water
te houden en niet echt eruit probeert te tillen tot bovenje hoofd, in dat geva! gaat
je zeil recht onder water staan..
3.

Opstappen

Zodra je de giek met twee handen vast hebt !eg je je voeten achterop je plank, den
net voorje achterste voetband, de andere een stukje achterje mast. A!sje voeten
hierop !iggen enje hebt twee handen opje giek moet je in principe stable! kunnen
!iggen. Je kunt nu ze!fs sturen en een stukje varen. Om te oefenen is dit prima.
Het zei! naarje nose bewegen is afvaflen, en richting je tai! is oploeven. Gewoon
zoa!s a!tijd.
Zodra je zo stabiel kunt !iggen, wacht je gewoon op een windv!aag. Zodra je deze
den aan zietlvoe!t komen: Sheet in en trek je met je benen het board naarje toe.
Be!angrijk is is dat je nog niet aan je armen gaat hangen want dan trek je het zei!
te ver naar beneden. Dos trek het board met je voeten naarje toe en laat de wind
je boven je board trekken. Zodra je !ichaamsgewicht boven je board is trek je je
zeil goed aan en vaarje weer verder. Vaak moet je hierna meteen even afva!!en
omdatje gewoon automatisch op!oeft, althans 1k heb dat vaak;)
Nog den !aatste ding, bij
WEINIG wind, waterstart je
vee! ruimer aan de wind dan
wanneer er VEEL wind is
want dan waterstart je vee!
scherper ann de wind.
B!ijfoefenen Joost, ook
!ukt bet ooit we!
;)

JOU

...

wind

Gr
Rob
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Peel 1 Zonder Joost

Wat duurde dat lang, maar liefst I jaar voordat we weer de nieuwste en vooral de
net jets te oude spullen konden bewonderen op de Boot. 1 Jaw- voordat we weer
eindelijk onze zuurverdiende centen uit konden geven aan nieuwe spullen, waar
door het surfen nog beter, nog sneller en bet belangrijkst; nog leuker wordt. Behalve voor 1 lemand; Joost had zich verstopt in bed.
We waren met een flinke ploeg, een stuk of 10 afgevaardigden van Weth met
ieder zijn eigen doe!. De een om een nieuwe surfset te scoren, de ander om zijn
bestaande set aan te vullen en weer andere mensen om weg te dromen van alle
mooie surfspullen. De een nog hebberiger dan de ander, natuurlijk boor 1k daar
niet bij ;-).

Het was de eerste zaterdag van de Boot en this erg druk, ongeveer 3 keer zo druk
dan op onderstaande afbeelding. Waar Duitsers in de zomer goed kunnen afkoe
len in eigen gemaakte kuilen, komen bier de zwetende Duitsers je tegemoet. lets
wat je moet hebben meegemaakt. Bij bet ontwijken van deze Deo onwetende
Duitsers komje moole spullen tegen voor erg lage prijzen. Zo heeft Weth 2 nieu
we Gaastra zeilen gekocht, Etienne een hele nieuwe set, Belle een giek en wat
mensen een aantal kleine aanvullingen. ZeIf had 1k nieuwe masten en een Gaastra
zeil. En dat voor gemiddeld zo’n 2 a 300 euro onder adviesprijs, wat natuurlijk
abnormaal is. Ook zitten de prijzen ongeveer 50 a 100 euro onder de beste aan
biedingen in Nederland. Daarom waren niet alleen wij als Eindhovenaren aanwe
zig, ook de Helmondse surfvereniging en veel andere mensen van bet Surfende
Nederlandsche yolk zijn die dag gespot.
Foto: dmk Maar dan dos nOg dnjkker...
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Foto: Rust moment met net gekochte gear
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DEEL 2: MET-JOOST
Daar zaten we weer eens in het mooie
Eindhoven in de stoel van de auto, klaar
om de tweede keer te vertrekken naar
het mooie Duitsiand. Dit keer was Joost
wakker en ook op tijd. Het was immers
ook een normale doordeweekse dinsdag.
Eenmaal daar aangekomen keek ik op
door bet grote aantal lege parkeerplaat
sen die te zien waren.
Het was een aparte dag, niet omdat de
normaal-niet-zo-leldcer-ruikencle Duit
sers plaats hadden gemaakt voor een raar
soort stilte en een lege hal met moe uit
ziende verkopers. Maar vooral doordat
Joost op tijd en erbij was. Het voelde als
een soort Jetlag met vertraging, moeilijk
uit te leggen. 1k keek om me been en
daar was Joost gewoon, niet in zijn bed
waarje hem toch snel verwacht op een
belangrijke dag als bijvoorbeeld de
Boot.

)
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Het is een mooie dag geweest om rustig te kunnen praten met veel verkopers en
mensen van andere stands. Ook hebben we de tijd genomen om kunst met een
grote B(ehaute) te bekijken en de rest van de beurs (waaronder de mooie beursba
bes).

foto: Hiberna ice surfer

1k heb 2 mooie dagen mogen meemaken op de in mijn ogen leukste beurs van bet
jaar. 2 dagen uit met leuke mensen. Tot slot wil 1k nog een tip geven voor mensen die van plan zijn om naar de boot 2010 te gaan (Staat in Judith’s agenda;-)).
Mijn advies voor alle koopjesjagers in de toekomst;
Ga JUIST op een drukke dag waardoor de verkopers de druk voelen en weinig
overzicht hebben. Geniet zelf rustig van alle dingen dieje tegemoet komen. Ver
gelijk de prijzen van versehillende
stands en maak de verkopers vooral
hebberig op geld. Hiermee bedoel
1k dat je een lijstje moet laten maken van water mogelijk is. Doe
alsofje een hele set gaat kopen en
hierdoor krijg je de echte marges te
zien per product, waardoor afdin
gen op losse producten makkelijker
wordt!
Foto: Gaastra manic 4,5 - kunst

Aloha en tot op bet water, Gian-Carlo Sterken
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HOLA CHICOS Y CHICAS!
Zoals de meesten van jullie wel weten ben 1k Pim en sinds dit jaar lid van WETH,
als kiter (ik verwacht dat de heift van jullie de pagina nu al omslaat). Maar goed,
ondanks dat werd ik gevraagd door het bestuur om een stukje over mezelfte
schrijven voor in de nieuwe Sweth en dat kon ik natuurlijk niet weigeren.
Om te beginnen ben ik 22 jaren jong en studeer Human Electrical Engineering
(oftewel Elektrotechniek) aan de Fontys. In 2004 ben 1k begonnen met kitesurfen,
maar na 2 jaar ben ik wegens gebrek aan geld en tijd ook weer gestopt. Maar toen
1k vorig jaar in Italie voor het eerst probeerde te windsurfen kreeg 1k toch weer
erg veel zin om te gaan kiten. Daarom heb 1k, toen 1k terug kwam van vakantie,
meteen weer een set aangeschaft en ben 1k bet water opgegaan. En toen 1k dat
tegen een oud huisgenoot zel, vertelde hij me dat bet WETH introductieweekend
eraan zat te komen en dat 1k daar zeker aan deel moest nemen..En sindsdien ben
1k dus lid van de gezelligste surfvereniging van brabant.
Naast surfen heb 1k nog een andere grote hobby en dat is muziek. 1k speel trom
pet in diverse bands en op dit moment zit 1k voor vast bij XQSME in Eindhoven
(hnp://www.feesthand-xgsme.nl). We spelen ongeveer twee keer per maand en
zelfs op sommige feestjes van de TUE zijn we te vinden.
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Op cUt moment ben 1k bezig met afstuderen in Barcelona, vandaar dat jullie me
tot en met juni niet zullen treffen op de borrels... helaas! Maar goed, jullie zijn
natuurlijk altijd welkom om te komen borrelen in barcelona!
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DE EERSTE KEER, EN 00K GELIJK DE LAATSTE KEER
Laten we beginnen met de laatste keer... (van 2008)
November, windguru is rood gekleurd en bezaaid met ijssterretjes.. Gian, Rob en
ik wagen ons nog een laatste keer richting zeeland. Ret advies van de surfshop in
Willemstad om toch maar naar Grevelingen strand te gaan ipv van brouwersdam
omdat het daar jets minder hard zou waaien. Vervolgens werden de surfzeilen
met moeite opgetuigcl. F** zulke harde wind heb ik nog nooit mee gemaakt!
Ret stormzeilen assortiment van WETR is geheel meegenomen, 4,0 4,1 en 4,2
maar deze blijken eigenlijk nog te groot. Maar heerlijk kunnen knallen & vallen.
Opmerkelijk bij het vallen is dat je setje gelijk een aantal meters verder op is ge
waaid.. Om te kunnen knallen moet je vooral snel inhalen en “stabiel” blijven
staan, de wind doet de rest!
Handjes voelen wel koud maar verder blijkt dat vrouwelijk vet toch nog ergens
goed voor te zijn.. de mannen hebben t kouder dan ik zeggen ze..
Op de terugweg naar huis horen we op de radio dater door de storm containers in
de haven van Rotterdam zijn omgevallen... pittig maar een gedenkwaardige dag!
De eerste keer
De sloten en meren zijn net ontdooit en de temperatuur valt nog steeds in de cate

gone bikkel. Na een aantal maanden droog gestaan te hebben werd ik er nog
steeds niet warm van, van binnen wel natuurlijk maar mijn handen gaven andere
signalen af. De eerste keer heen en weer geplaneerd, dat blijft toch wel erg mooi,
maar helaas was de wind en de grootte van mijn zeil geheel in overeenstemming.
Te weinig wind :S
Maar dat het weer even geleden was kon je aan Gian ook merken... het pak paste
gelukkig nog wel net dicht, maar hij heeft een nieuwe ervaring; surfen met kramp
in de kuiten... stel je maar eens voor hoe t eruit ziet! Verder smaakte de Mc Do
nalds na afloop nog steeds lekker en doet Gian z’n bus t nog steeds.
TIP doe een warming-up: ren een paar keer viak voorje het water in gaat heen en
weer en zwaai wat met je armen, ziet er belachelijk dus niet geschikt voor cook
surfdudes..
En tot slot de Conclusie: blijf sporten in de winter en doe aan zware arbeid om
eelt te behouden op de tere handjes. Verder gewoon doen, surfen is niet voor mie
tjes!
Veel liefs
De ontdooide ijskoningin

Omdat de sweths toch gevuld moet worden nog effe iets over de Van lint sport
week.. .Zoals de traditie blijkt te zijn hebben we in wethsuit (voor sommige shor
ty) een Iekker potje gewaterpolod. Gelukkig niet alles verloren of gewonnen, de
finale zat niet in de planning ook al hadden we een topteam! Jan-jaap, Joost, Pim,
Etienne, Rob en ik..
Volgendjaar weer?!
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WETH SICK TRICK: DE SPINLOOP
Ret niveau van de surfers van Weth wordt steeds hoger en hoger, dus bet wordt
ook tijd om de sick tricks voor deze mensen op een wat hoger niveau te brengen.
Nu is het natuuriijk moeilijk om te besluiten welke truck je als eerste gaat leren.
Wij hebben gekozen voor de Spinloop.
Hoe zijn we bij de spinloop gekomen? Eigenlijk begint alles op een fijne Weth
borrel, waar Rob, Giancarlo en 1k, Jan-Jaap elkaar een beetje aan het opjutten
waren om te gaan surfen. Het waterstarten is goed te doen (zie de andere sick
trick uitleg) en de gijp begint af en toe ook te komen. Kortom we willen loopen.
De enige andere optie was de spinloop. En met een beetje alcohol bij de borrel
heb je het al snel hoog in je bol. Nu hebben Rob en 1k een weddenschap lopen
over wie de eerste spinloop draait.
Wat is een spin loop?
Een spin loop is anders dan de frontloop, omdatje eigenlijk om de mast draait in
plaats van voorover over de kop te gaan. Toch wordt de spinloop ook wel de
vlakwater forward loop of speed loop genoemd, omdat de techniek en mechanica
mm of meer overeenkomt.
Hoe doeje een spinloop?
Eigenlijk is de spinloop een van de makkelijkste moves om te leren, maar... je
hebt wel veel lef nodig.
I.
Je moet natuurlijk eerst planeren en een sprongetje kunnen maken.
Als je denkt dat je er klaar voor bent kijk je eerst rond om een goede
plek te zoeken met veel ruimte om je heen. Ga goed in je voedbanden
staan, haak je trapeze uit en schuifje zeilhand heel ver naar de giek
kop toe. Kijk naar een goede plek met een kleine chop en zorg datje
snel gaat een voldoende power inje zeil hebt. Vervolgens buig je door
je knieen, leunt voorwaarts met je hoofd naar het zeil enje maaktje
klaar om uit bet water te springen.
2.
Draai een klein beetje van de wind af, zodatje minder ver rond hoeft
te draaien om weer opje plank terecht te komen. Dan spring je metje
board uit het water, zodat je yin uit het water is en duwje giek om
hoog en naar voren. Vervolgens draai je board down wind en trekt het
zeil hard aan. Dit moet je echt met voile overtuiging doen, omdat het
anders in een pijnlijke situatie kan eindigen.
3.
Duwje mast hand naar voren, zodat bet zeil gaat draaien en duw bet
zeil over bet midden van het board, zodat je lichaam dejuiste houding
aanneemt. Zorg verder dat je zeilhand goed is aangetrokken. Zorg
verder ook dat je nu vast blijft houden, omdat je anders een rare val
tegemoet kan zien.
v&.oc~pc.rsed.#~e
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4.

Kijk nu overje schouder terwijl jeje voeten overje hoofd probeert te
duwen. Hierdoor blijft je lichaam het draaien vanje setje volgen. Nu
zal er veel kracht in je zeil komen, dus zorg dat je het goed hebt aan
getrokken. Nu zit je eigenlijk in een geforceerde katapult. Laatje ge
woon doordraaien en probeerje hier niet tegen te verzetten.
5.
Nu ben je eigenlijk al zo ver gedraaid datje opje rug land en de move
dus ook al bijna geland hebt. Zorg ervoor daije het zeil goed blijft
aantrekken en bet zeil doet dan het werk voorje.
6.
Nu kunje hem gaan landen opje rug of net bet water aanrakend. Ei
genlijk maakt het niet zo veel uit, omdat je door het momentum van
zelf weer viak op bet water getrokken.
7.
Alsje opje rug ofje kont land, breng je zeil dan boven de plank op
dezelfde manier als bij een waterstart. En je kunt weer verder varen.
Land je hem droog, dan kun je gelijk doorplaneren.
Dit zijn eigenlijk de basisstappen met dank aan RoynBartholdi
(www.roynhartholdi.com) and team the bunch (www.surfinfo.nI). Hebje nu heel
veel zin gekregen om de spinloop te gaan doen, kijk dan op deze websites, voor
een fllmpje foto’s en nog meer tips.
En wie weet kun je in de volgende sweths de avonturen van het leren van de spin
loop we] van een van onze Weth surfdudes/surfchjcks lezen.
Veel succes in ieder geval.
Jan-Jaap
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WETH APRIL WEEKEND
In bet eerste weekend van april was bet eindelijk zo ver, de aftrap van bet Weth
surfseizoen. Er waren al enkele mensen een dag op het water geweest, maar bet
eerste Weth-weekend betekend dat bet eindelijk warmer gaat worden. Met 22
mensen en een hond trokken we tegen de avond eindelijk richting zon, zee en ook
viak bij bet strand. Bij de aankomst bleek echter al snel dat de zon niet veel werd,
omdat de overkant van bet meer niet eens was te zien door de dichte mist. Het
kleine beetje wind dater die avond stond zorgde voor een gezellig kampvuur,
waarbij iedereen dicht tegen bet vuur aankroop. Helaas was het zo koud dat ieder
een al weer vroeg riebting zijn/haar tent ging.
De volgende ochtend zou alles moeten goedmaken, maar het bleef erg mistig dus
iedereen bleef een paar uurtjes langer liggen. Tegen de middag kwam de zon er
eindelijk doorheen en trok met massaal naar bet water. Eerst werd er door onze
eigen voorzitter een proffesionele les in elkaar gezet waardoor de beginners al
snel met een opgetuigd setje het water op konden. De beginners gingen met goe
de moed bet koude water in om onder begeleiding van de vele anderen te genieten van de matige wind.
Velen konden na een uurtje al aardig been en weer komen, maar vanwege bet
koude water stopte iedereen a) vrij vroeg met bet surfen. De enkelingen die nog
iets langer door wilden oefenen probeerden bij de ‘toenemende wind’ zelfs wat
gijpjes en truckjes uit. Toen ook de laatste die-hards klaar waren stond de BBQ al
aan. ledereen was wel toe aan de broodnodige calorieen en er werd dus volop
gegeten. De marshmallows als toetje vielen natuurlijk vooral bij de vrouwen in de
smaak. De mannen gingen liever bun macho strelen met een fysiek spelletje fris
bee. ledereen heeft zijn laatste energie eruit gerend en gestoeid, maar na een ver
frissende douche werd Goes
onveilig gemaakt.
In Goes heeft Weth zich na
tuurlijk weer van zijn allerbeste
kant laten zien. ledereen feestte
lekker mee en de paal in bet
midden van bet cafe werd con
stant gebruikt om de mooiste
dansjes uit te voeren. Maar
helaas kwam er al snel een em
de aan. Eenmaal terug op de
camping bleek dat bet bestuur
(de BOB’s) veel te veel Red
Bull hebben gedronken en ze
,

vcsrcorsed•k,e ~‘OOV—~n.~,nc’

??

hebben de campinggasten nog tot diep in de nacht dejunglegeluiden van de hakuna
matata voorzien.
De volgende dag liet de wind bet afweten en werd er door veel mensen gewakeboard.
maar bier was niet veel meer over te melden dat dat Rob er goed heeft leren zwem
men. Na een geslaagd weekend ging iedereen weer naar huis om de broodnodige
slaap in te halen.
Hakuna Matata,
Jan-Jaap

WETH JE DAT....
WETH de oudste studentenwindsurfvereniging is?
Maikel M. ooit is gered door een kiter?
Pieter M. bij deze nog alleen in de anti-kite commissie zit?
bet speed record op 49.09 knots I 91.00 km/h staat?
de langste windsurf reis op 4203 km (van California naar Hawaii) staat?
bet wel 47 dagen duurde om Hawaii te bereiken? Dus Tarifa Marokko is te doen.
bet mogelijk is omje trapezehaak te buigen? Vraag Gian maar.
er een nieuw waterjump bij surfcentrum Brouwersdam is?
dit geen windsurfschans is maar een “gewone” 8m hoge glijbaan is? Aw
er ook hydrofoil windsurfing bestaat? Weird. Zoek bet op op YouTube.
paardrijden cool is?
...WETH binnenkort een nieuwe huisvesting krijgt?
de website vernieuwd is? Check bet uit
www.eswvweth.nl en meld je aan.
-

GEZOCHT

TE KOOP
Pim’s Kite-spullen
(Hij gaat toch overstap
pen naar windsurfen;))

Redactie-leden
Enthousiaste mensen
gezocht om een mooie
nieuwe sWETHs uit te
brengen
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AGENDA
Mel
Di 12 Mel:
21 -24 Mei:
22 24 Mel:
(Kraaijenbergse Plassen,
Di 26 Mel:
Zo 31 Mei:
Juni
5 7 Juni:
Di 9 Juni:
Di 23 Juni:
26 28 Juni:
Juli
Zo 5 Juli:
Di 7 Juli:
Di 21 Juli:
Augustus
Zo 2 Augustus:
Di 4 Augustus:
Di 18 Augustus:
17-21 Augustus:
22, 23 Augustus:
-

-

-

aCTIVE

Aeolus Nijmegen Surfin’weekend
NL)*
Borrel
Lesdag
WETH Weekend H
Bond
Borrel
MadNes Festival (Ameland, NL)t

I

Lesdag
Borrel
Borrel
Lesdag
Borrel
Borrel
TU/e introweek: flyeren
The Mission: 6th Edition (Kabbelaarsbank I
Grevelingen, NL) *
FEID (Fontys Einclhoven Intro Dagen): flye

24 28 Augustus:
ren
30 Augustus:
Lesdag
September
Di 1 September:
Borrel
Di 15 September:
Borrel
25-27 September:Introweekend WETH 2009/2010

V

~

: Geen officiele WETH activiteiten, maar wel vetH.
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SPORTS

Borrel
Hemelvaart weekend: Defi wind (Gruissan,
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DE GROETEN,
Nou dat was tie voorjaarseditie van de Sweths 2009. 1k hoop dat iedereen ervan
genoten heeft en 1k zou zeggen begin vast met het insturen van alle leuke verha
len voor de zomer/najaar editie. Dan wordt dat net zo’n groot succes Ms deze, en
dan kunnen we die wél op tijd uitbrengen. (A)
Ziejullie op het water, maar kijk ult voor dezejongen,
hij schijnt gevaarlijk te zijn...
Or
De Sweths commissie
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