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Vooraf
De 3e SWETHS dit jaar!
In het vorige voorafje had ik het over mijn
te behalen doelen... hmm misschien iets te
ambitieus. Gijpen moest nu eens eindelijk
goed gaan en nog iets over een snelheid
van 50km/h. Tja toen ik dat schreef had ik
wel verwacht dat er meer wind zou zijn in
Denemarken.
Het gijpen gaat wel steeds een beetje beter
maar nog te vaak val ik. Joost heeft er (tot
mijn frustratie) een sport van gemaakt om na
mijn mislukt gijp sierlijk om mij heen te gijpen.
Grrrr. Maar bijven oefenen dat zowiezo. De tips
die heb ik allemaal heb gekregen op een rijtje:
1. Ga zo hard mogelijk, trek je zeil nog
eens extra dicht.
2. Maak een zo ruim mogelijk bocht
om zo min mogelijk snelheid te verliezen.
3. Zet je achterste voet zachtjes ( niet lomp) in
het midden van je plank, en houd het gewicht
op je voorste voet.
4. Slide je masthand richting de mast.
5. Kijk de horizon langs, kijk waar je heen wilt.

Op zee surfen was een andere doelstelling.
Op een winderige dag zijn Joost en ik naar zee
(IJmuiden) vertrokken. Branding was er niet
echt, het was meer een lompe klotsbak met
een goede 6Bft. In vergelijking met Brouwersdam is de gemiddelde leeftijd een stuk
lager (geen oude Duitsers met bierbuiken en
te mooie slalomspulletjes). Er zijn ook meer
meisjes Yeahhh, ongeveer een verdubbeling,
ipv 2 gemiddeld op binnenwater waren er nu
iets van 5 meiden op zee.
Verder was het een heuse reunie, oud
WETHleden en mensen die we eerder op
vakantie hadden leren kennen leken vanuit
alle windstreken naar deze spot te zijn
gereden. De reis naar zee is qua reistijd
vergelijkbaar met de reis naar het surfcentrum
Brouwersdam, dat mag geen excuus meer zijn.
Het surfen was een leuke ervaring en is zeker
voor herhaling vatbaar. De volgende keer met
meer branding! en betere golven!
De zijn tevens de laatste woorden van uw
Voorzitter, de SWETHS is zoals gewoonlijk
weer gevuld met veel zin en onzin. Veel plezier
met lezen!

White board

Gespot
Brouwersdam sea side... zoveel kiters.. Joost
en Bellefleur zijn gevlucht naar de anderekant.
Een zwerm van meer dan honderd vliegen!

inhoud

Er is weer een klusavond geweest.. Nieuwe
touwtjes in mastverlengers en labels bij de
zeilen en masten.
Binnenkort zal er weer een klusdag/ avond
worden gehouden. Wil jij ook eens zien hoe je
een plank kan maken? Ben er dan bij!

Inhoud
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Find the bus
Gespot
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Klussers

In het WETH hok hangt een mooi white board.
Hierop wordt vaak na een surfsessie de ervaringen opgeschreven/ getekend... !

Find the bus
Ter nagedachtenis aan deze mooie surfbus is
deze bus ergens verstopt in een foto..
Heb jij de bus gevonden in een artikel dat niet
over de bus gaat?
Stuur dan een email naar bestuur@
eswvWETH.nl. Je maakt kans op een heerlijk
biertje in de bierprof!

Onze secretaris en penningmeester durfde
het aan om de administratie van WETH te
ordenen... Dit is het gevolg! Stapels papieren
in heel Jan-Jaaap zijn kamer!

gespot lang gelden:
Kenneth Darby, JR. Testing a Sloop rig
designed and built by S. Newman Darby.
Photo by Naomi Darby about 1981

Stapels papieren

Eerste windsurfer

Even Voorstellen:
Bas

Jarno

1. Naam
Sebastiaan (Bas) van Zelst
2. Studie
echnische Informatica
3. Leeftijd*
(per 30 sept)
21
4. Hoe ben je met WETH in aanraking
gekomen?
Ik heb eens een keer tijdens een borrel met de
voorzitter staan praten. Hij was toen aan het
flyeren en aangezien ik wind-surf dacht ik dat
W.E.T.H wel interessant zou zijn!

kleinere spul, touwtjes van mastverlengers en
dergelijke. Ook heb ik in mijn Mistral Screamer
een deukje gekatapult in de neus.

1. Naam
2. Studie
3. Leeftijd

8. Bij welke weersomstandigheden ga je het
liefste surfen?
Blauwe lucht met zon, 18-22 knopen met
het liefst geen vlagen maar als ze er wel zijn,
vlagen tot +/- 25 knopen.

4. Hoe ben je met WETH in aanraking
gekomen?
Via mijn broer die in het huidige bestuur zit.

5. Waarom is surfen voor jou de gaafste
tofste vetste sport die er bestaat?
Omdat planeren het mooiste is dat er is! En
omdat ik na een goede sessie weer helemaal
‘relaxed’ ben en er wel weer een weekje studie
en feesten tegenaan kan gooien!

9. Waar en wanneer heb je jouw vetste surfdag
beleefd?
In Fuerte Ventura heb ik 2 weken lang iedere
dag opnieuw de vetste surfdag beleefd.

6. Wat is je surfambitie?
De shaka en de front-loop zijn voor mij de
ultieme moves!
7. Wat heb je allemaal al gesloopt in je windsurfcarierre?
In Fuerte Ventura heb ik mijn voet geblesseerd
toen ik de volcan (air jibe) aan het oefenen
was, ik oefen die nog steeds... Verder meer het
8-
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10. Wat vind je het leukste onderdeel van
een WETHweekend?
Ben ik nog niet mee geweest!
11. Wat moeten we verder zeker nog van je
weten?
Dat ik z.s.m. een keer met wat W.E.T.H leden
wil gaan surfen ergens op deze aardbol.
Ik ben ook van plan binnenkort eens naar de
wekelijkse borrel in de bierprof te komen...

Jarno Riegman
Technische Natuurkunde
20 jaar, bijna 21

5. Waarom is surfen voor jou de gaafste
tofste vetste sport die er bestaat?
Weet ik veel, het is gewoon zo!!!
6. Wat is je surfambitie?
Als ik hieruit moet kiezen, dan de looping.
Maar ik denk niet dat dit gaat lukken. Eerst
maar eens beginnen met iets makkelijkers.
7. Wat heb je allemaal al gesloopt in je windsurfcarierre?
Kwa materiaal valt wel mee, alleen misschien
een zeil. Maar bij mezelf heb ik mijn hele
voeten opengehaald, overal blauwe plekken
enzo.
8. Bij welke weersomstandigheden ga je het
liefste surfen?

Harde wind
9. Waar en wanneer heb je jouw vetste surfdag
beleefd?
Ergens in Frankrijk, onder andere in Crots en
ergens waar ik de naam niet meer van weet.
10. Wat vind je het leukste onderdeel van
een WETHweekend?
Als het hard waait, dan het surfen. Maar
anders de gezelligheid.
11. Wat moeten we verder zeker nog van je
weten??
Ik zit sinds kort in het bestuur van SVTN “J.D.
van der Waals”, wat natuurlijk de gaafste studieverenigBovenstaande foto is genomen
ing is.
op Lac de Serre Poncon, in zuid
Frankrijk, hier is de Famillie
Riegman vaak in de zomer te
vinden.
Hij is het broertje van JJ, alleen
een stukje langer.. zou hij ook
van Freestylen houden??

INTRO

Robert
1. Naam
Robert
2. Studie
Audiologie @ Fontys
3. Leeftijd
23
4. Hoe ben je met WETH in aanraking
gekomen?
Ik ben gedwongen door Sanneke natuurlijk ;-)
Ik kon niet anders !!!!
5. Waarom is surfen voor jou de gaafste
tofste vetste sport die er bestaat?
Het het is een leuke sport als de zon schijnt en
het droog is !! Ik ga voor het goede weer !!
6. Wat is je surfambitie?
Ah gewoon gezelligheid en zolang het leuk is
vind ik alles best !!
7. Wat heb je allemaal al gesloopt in je windsurfcarierre?
Nog niks !! Ben wel goed in slopen dus dat zal
nog wel gebeuren.
8. Bij welke weersomstandigheden ga je het
liefste surfen?
Zon en droogte !!
10 -
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9. Waar en wanneer heb je jouw vetste surfdag
beleefd?
Hehe, toen het voor het eerst, eindelijk goed
ging @ Brouwersdam
10. Wat vind je het leukste onderdeel van
een WETHweekend?
Gewoon de gezelligheid en het bier natuurlijk.
11. Wat moeten we verder zeker nog van je
weten??
Niks geloof ik.........

Wat we verder nog van Robert
moeten weten?
Hij heeft net een nieuwe plank,
een F2 xantos 135l.
Verder kan zijn vriendin beter
surfen dan hij, dit komt maar
weinig voor bij surfers!
Hij heeft nog geen surfende foto’s,
in de volgende SWETHS zal zijn
eerste foto worden geplaatst!

OOk dit jaar is er weer blauwalg
geconstateerd bij de Karpendonkse plassen, daarom werd er
uitgeweken naar de IJzeren man.
Hier konden we gelukkig nog op het laatste
moment nog terrecht samen met Boreas.
Tussen de bomen en de waterfietsen ‘en in de
regen werd er gesurft. Surfen kan je het niet
echt noemen want de essentiele factor wind
ontbrak. Toch was het een plezierige avond
met een paar biertjes en een aantal potentiele
nieuwe leden.
De Introtraining werd vooraf gegaan aan een
actieve flyer actie op het limbopad, maar ieder
jaar blijken een hoop mensen de bestrating
van het limbopad weer interresanter te vinden
dan onze prachtige flyer. Mark heeft zijn
motto ‘‘inhaken is meemaken’’ eer aan gedaan
door zelf in wetsuit te gaan flyeren
WETH heeft dit jaar ook op de FEIT gestaan
bij de Fontys. Ook op deze dag regende
het helaas... gelukkig boden de meisjes van
Concorde wat afleiding aan Mark en Robbert.

Statistieken

Juni Weekend

Een WETH weekend met zon én wind? Strakke planning!
Nadat we allemaal net gewend zijn geraakt aan het feit
dat er op WETH weekenden gechilled en vooral alleen
gedobberd wordt was het weer even wennen dit keer.
Op vrijdag kon het weekend meteen
beginnen, met de kaasbus naar het Veerse
meer, met de gebruikelijke tussenstop bij
de Mac. Ze houden daar ook nooit rekening
met parkeerplaatsen voor de cheeserollbus +
surftrailer he. Nadat iedereen op de camping
de tenten hadden opgezet, gevarieerd van de
kleinste tenten ooit tot family-size uitklapbare tenten, was het tijd voor een redelijke
rustige vrijdagavond onder het genot van een
biertje. Met genoeg windsurfverhalen voor de
nieuwste leden. En als je even rondkeek zag je
waarschijnlijk iemand heftig aan het gebaren
hoe je een forward loop moest inzetten, op
het droge (In je hoofd gaat het blijkbaar veel
makkelijker). Ook altijd genoeg theorielessen
met behulp van miniatuur model windsurfset
gemaakt van stukjes karton bij gebrek aan
bierviltjes. Op zaterdag vind je altijd kleine
12 -
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Ja ook WETH gaat met z’n tijd mee. Zoals
je misschien al hebt gemerkt gaat het
aanmelden voor een weekend niet meer door
middel van een mailtje maar door middel
van het invullen van een soort enquete. Het
invullen gaat zo een stuk sneller, er wordt
geen informatie meer vergeten en erg
belangrijk alle inschrijvingen belanden in een
gestructureerde excel tabel!
Ook kunnen er nu (intressante ?) statistieken
worden bijgehouden...
Surf Level
I have never surfed before 3
16%
Beginner
4
21%
Intermediate (surfing with harness)
7
37%
Expert (practising awesome tricks)
2
11%

mede mogelijk gemaakt door het
Kaashuis in Uden

De tentjes worden steeds kleiner!

Do you have your own surf gear?

kartonnen boards en zeilen tussen de bierflessen.
Op zaterdag goed uitgerust begonnen aan
een goede surfdag. Ontbijt, optuigen, korte
uitleg voor de beginners en het water op.
De windvoorspellingen waren goed, genoeg
wind voor de beginners en ook wat voor de
gevorderden achter op het meer. Zelfs voor
de kiters die hun uitje hadden aan de andere
kant. Genoeg wind voor een katapultje zonder
al te grote gevolgen, zere pols is alleen maar
een mooie herinnering aan het weekend.
Na een dag surfen de honger gestild met een
lekkere BBQ en daarna ‘s nachts Goes onveilig
gemaakt, niet zo moeilijk eigenlijk met clubs
genaamd El Toro.
Na een korte nacht en ontbijt weer een
lekkere dag om te surfen / relaxen aan de kant.

Op een zondag op het juniweekend zie je vaak
de zomerse zonaanbidders van de vereniging
aan de kant samen met de die-hards waarvoor
alleen orkaankracht wind genoeg is om het
water op te gaan. Halverwege de dag zijn
zelfs sommige katers van zaterdag genoeg
weggezakt zodat er wat meer gesurft wordt
voordat de reis terug naar Eindhoven ingezet
wordt.
Heerlijk om zowel spierpijn te hebben en een
beetje verbrand te zijn op een maandag na
het weekend.

Jan-Jaap balanceert op het randje ,
altijd behulpzaam!

Er was genoeg zon en af en toe net
genoeg wind!

Een klein bergje af en Boem.
En zojuist had de Kaasbus een deukje erbij!
Erg jammer, Joost kon met de busaanhanger
combi net zo lekker achteruit parkeren zonder
iets te raken (prullenbakken niet inbegrepen)
en dan dit.
Spijt, maar toch lekker op het meer gaan
surfen met de GPS! In het ondiepe vlakke
water bij de kant kon je heerlijk downwind
runs op volle snelheid maken, en verder het
meer op stonden mooie steile golfjes en wind
voor mensen met een zeil kleiner dan 7.9m2.

Denemarken

Ringkøbing Fjord, de super surfspot als het waait!
Eindelijk was het zo ver, tijd voor 2 weken windsurfvakantie in Denemarken!
Met 9 man en 2 auto’s zijn we ’s nachts vertrokken richting het hoge noorden, om daar
rond de middag ons vakantiehuisje in Hvide
Sande voorbij te rijden.
Er voorbij?!
Inderdaad: Alsof we nog niet moe genoeg
waren van deze lange reis, zijn we direct
doorgereden naar het noorden van het meer,
voor een mooie vlakke kitesurf-spot met flinke
aanlandige wind.
Helemaal enthousiast om snel het water op te
gaan, ging ons het een beetje voorbij dat er
wel een hoop kitesurfers op het water waren,
maar dat er eigenlijk helemaal geen windsurfers te zien waren. Toch wel een beetje vreemd.
Het meer, gelegen aan de zee, is 10 bij 30km
groot, en in het midden maar 2-3 meter diep.
14 -
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Hele gebieden met heupdiep water, zorgen
voor ideaal vlak water en een lekker warme
watertemperatuur in de zomer. Ideaal voor
windsurfen, en ook ideaal voor wier. Dit laatste
gaat alleen niet zo goed samen, bleek nadat
we in het plaatselijke wierparadijs terecht
kwamen.
Een daaropvolgende windstille periode gaf
ons alle gelegenheid de fijne surfspots in de
omgeving te verkennen, evenals de toerist uit
te hangen in de Deense dorpjes.
Toch maar niet vergeten de De plaatselijke
windguru (dmi.dk) te checken;
Eindelijk wind, YES!
Onze 2 kiters (Pim & Richard) waren al vertrokken naar zee, snel nog even de aanhanger
aankoppelen: nog 10cm….5cm… HO! STOP!

Terwijl Eline het liefst in de hangmat haar
boekje lag te lezen, was Mark fanatiek aan
het beachstarten, Frank zijn nieuwe F2 XTC
2008 aan het uittesten, Gian & Joost verkozen
het luchtruim en Bellefleur was relaxed over
de chop aan het cruisen. En ik, op de verrekijker met 32x zoom nog net zichtbaar als
een oranje stipje, was met de GPS een rak van
7.5km aan het maken richting het midden van
het meer! – Dirk Baggen
P.S. Niet te vergeten:
Duitser met zijn 12 meter zeil
Emmer met stenen
Ik heb een hekel aan mensen die
hun zin niet af
Duurt lang!
Stapelbedden repareren met een
koekenpan
Groupzskorting
PAS OP EEN MEEUW
Ik keep voor 13!
Racen met Brandweerauto’s
(LEGOLAND)
Kiters die Inbreken met een peddel

De trailer veilig geparkeerd

Bellefleur de Vikking

Springen op de duin

Het Deense spel Kubb

Introweekend
17 tot 19 September - Veerse meer

Gian in de schuim
douche!

ilen!
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Gekocht / gesloopt/
gemaakt / gedoneerd
Mark heeft nog steeds GEEN trapeze gekocht,
wel geeft hij al twee aanbiedingen om de
trapeze van Pim of van Bellefleur te kopen...
Joost heeft geld en tijd over.. Marktplaats
MOET elke dag gechecked worden en dat
resulteerd in een bult zeilen (7 NP zeilen van
2007 of ouder) twee masten X.. 100% carbon
en nog een tweede board. Mistral sychro 84l
Nu begint ie ook al over extra bergruimte in
het WETH hok... rara hoe zou dat nu komen ;)
Helaas blijven het gebruikte spullen, een
nieuw zeil kon de harde wind op zee niet aan
en begon spontaan te scheuren, een scheur in
de neus van zijn JP superX kon er die dag ook
nog wel bij...
Frank heeft een nieuwe plank, een F2 XTC
105l. De Denen hadden een goede deal!
Helaas was de eerste surfdag al goed voor
een katapult. Hierbij is waarscheinlijk ook een
nieuwe mast van WETH gesneuveld NS red...
deze mast is voortaan 3 delig.
Robert heeft zijn eerste eigen plank gekocht!
140l F2 Xantos.. Wie zal als eerste door meneer
18 -
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de voozitter voorbij gevaren worden?
De 3.7 m2 NP combat krijgt het na veel jaar
toch moeilijk... scheurtjes in de monofilm :S
De Viper is op een te lompe manier op de
trailer gelegd en heeft nu een dikke deuk in
het deck.. wat nu??
Het veerse meer is weer twee vinnen rijker!
Helaaas waren deze tijdens het surfen niet
goed vastgedraait! LET OP DUS! en twee
slagen schroefdraad is niet genoeg!
Dirk z’n plank heeft in plaats van 5 gaten nu
6 gaten... Na het uitlenen was er een bijgekomen... oeps. Wordt het dan misschien toch
tijd voor een nieuwe en kleinere plank (nu BIG
techno 160l)
Van een oud voorzitter van WETH Henk
Gaxiola hebben we een boardje gekregen
een 70l wit superlicht wave boardje met bijbehorende vin. Voor de wavers, lichtgewichten
en voor op stormachtige dagen. Bedankt!
Op Herkingen en en Scheveningen is ie al
getest!

Nieuw materialen rek
De komende maanden zal er een materialenrek worden gebouwd voor in het hok. Deze
komt naast het huidige rek te staan en is
bedoeld voor het stallen van eigen materiaal
van leden. Er zijn in totaal 8 vakken beschikbaar. Een vak in ongeveer een meter breed en
25 cm hoog. Binnenkost moeten we het rek
nog wel zelf gaan schilderen!
Wil je een plekje stuur dan een mailtje naar
bestuur@eswvweth.nl.
LET OP!
Het is wel je eigen verantwoordelijkheid om
je spullen te labelen om onduidelijkheden te
voorkomen.
De masten staan ook mooi genummerd in
het rek, de nummers corresponderen met de
incriptie op de masten. Dus geen eindeloos
gezoek meer!

Checklist

wat heb je nodig om te gaan surfen...

PUZZEL
made by Mark
K
W
S
O
M
B
N
O
K
P
S
N
I
G
E

I
S
I
T
A
B
N
L
I
E
L
J
N
A
T

T
V
O
N
R
Q
E
G
T
N
I
I
E
B
S

E
L
O
R
D
A
N
A
E
N
A
P
P
D
O

V
A
R
E
N
S
N
M
S
I
S
R
V
R
O

BBQ
BELLEFLEUR
BIER
BOARDBAG
DRX
DUCKGIJP
DUITSERS
GROUPSCORTING
JOOST
KATAPULT
KITESURFEN
LESDAG
NORTHSAILS
OLGA
PENNINGMEESTER
20 -
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S
R
E
S
T
I
U
D
U
N
H
E
O
A
J

Z
E
E
L
A
N
D
R
R
G
T
I
O
O
M

N
A
M
T
O
H
C
S
F
M
R
P
R
B
E

D
U
C
K
G
I
J
P
E
E
O
S
Z
G
L

T
L
U
P
A
T
A
K
N
E
N
N
I
A
T

S
E
C
R
E
T
A
R
I
S
E
K
T
D
X

R
E
I
B
X
R
D
E
T
T
E
L
T
S
V

N
R
U
E
L
F
E
L
L
E
B
E
E
E
M

I
R
E
L
I
A
R
T
F
R
U
S
R
L
Z

G
N
I
T
R
O
C
S
P
U
O
R
G
I
A

SCHOTMAN
SECRETARIS
SPIERPIJN
STRAND
SURFTRAILER
VAREN
VLOT
VOORZITTER
WINDSURFEN
ZEELAND
Weet jij de uitkomst? stuur zo snel mogelijk
een email naar bestuur@eswvweth.nl. De
eerste inzending wordt beloond met een
gratis biertje.

Voordat er gesurft kan worden moet er eerst
het juiste materiaal voor handen zijn. Het
inpakken begint bij de WETH opslag.
Niet zelden worden er incomplete surfuitruistigen richting water meegenomen. Dus hier
een checklist voor beginnende- en vergeetachtige surfers!
TIP!
Kijk hoe hard het gaat waaien.. Dit
is van groot belang voor je materiaalkeuze.
Nuttige websites hiervoor zijn www.windguru.
cz en www.windfinder.com (WETH heeft een
eigen pro abonnement op windguru, wil je
de inloggegevens? stuur dan een email naar
bestuur@eswvweth.nl)
1.Board.
Eigen gewicht+ 100l = beginner,
Eigen gewicht + 50l = gevorderde die nog niet
kan waterstarten
Voor gevorderden geldt hoe hardere wind hoe
kleiner een board.
2. Kies een bijbehorende vin bij het board,
let daarbij op de verschillende vinboxen en
controleer of de bijbehorende schroef in combinatie van je board wel past.

3. Kies de juiste zeilen. Mocht je genoeg
ruimte hebben kies dan 2 of 3 zeilen met
daartussen ongeveer 0.7-1m2 verschil. 3.7m2
(7BFT)is het kleinste zeil van WETH 8.1 (4BFT)
het grootste.
4. Pak een base plate en verlenger. Let
hierbij erop dat je verlenger ook zolang kan
verlengen als het je nodig hebt voor het zeil)
5. Om de zeilen op te tuigen heb je ook een
mast nodig, kijk op het zeil hoe groot de mast
moet zijn. Hier staat ook beschreven hoeveel
de mast verlengt moet worden.
6. Als laatste de giek (boom). Kijk op het zeil
hoe groot je giek moet zijn. Zorg ervoor dat je
giek past. Kijk ook even voor de zekerheid of
er trapeze touwtjes en een optrekkoord aan
hangen.
7. Extra touwtjes
8. Schroevendraaier met de juiste kop!
9. Al je eigen materiaal, wetsuit, trapeze,
schoentjes vooral bij het grevelingenmeer!
Een beknoptere versie zal binnekort ook in het
materialen hok komen te hangen.
LET op! Schrijf de geleende materialen op het
white board.

10 tips voor de beginnende
SPEEDsurfer
ing.nl.
5.
Je hoeft niet perse heel dure spullen
te kopen om hard te gaan. Het voornaamste
ligt in het optuigen van je set. Met kleine
aanpassingen schijn je al makkelijk 10 km/hr
harder te kunnen gaan.

TIP houd altijd je spullen vast bij het vallen.

6.
Ga pas over op echte speedspullen
als je op vlak water hebt gevaren en snelhed
van rond de 30 knopen hebt gehaald.

Nadat we in de vorige editie een korte uitleg
hebben gehad over het gebruik van de GPS en
nadat een groot aantal leden al gebruik heft
gemaakt van GPS zijn er nog steeds een aantal
zaken niet helemaal duidelijk. Daarom moeten
er nog veel zaken beter uitgezocht worden.
Allereerst kijken wij nu alleen naar de
topsnelheid, maar hierin kunnen vrij
eenvoudig foutjes door pieksnelheid als ene
katapult optreden. Daarom moet de data
eerst verwerkt worden. Een veel gebruikt
programma hiervoor is GPS Action Replay
(GPSAR). Hierin kun je de data uit de GPS
uitlezen en bewerken. Ook kun je hier 10 s
runs en dergelijk uithalen. Ik heb zelf geen tijd
om me hier voldoende in te verdiepen en als
iemand hier wel tijd voor heft wil hem graag
op weg helpen. Daarom deze keer geen stukje
over hoe de GPS te gebruiken maar 10 tips om
je snelheid te verhogen.
1.
Als je een windvlaag voelt stuur dan
langzaam downwind en prober het punt van
de hoogste versnelling te zoeken. Dit punt
word took wel het ‘sweet point’ genoemd
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en ligt niet altijd op dezelfde plek. Let er
hierbij op dat je een stabiele houding vast
kan houden. Wordt en instabiel, dan wordt je
vanzelf minder snel.
2.
Start met speedsurfen op je normale
spot op een board van 100-130 liter (de Shark
kan ook nog wel). Let hierbij vooral op je
houding en het downwind varen. Een grotere
set geeft meer feedback en om een geode stijl
te ontwikkelen heb je dus grote spullen nodig.
3.
Zoek na een aantal pogingen een
keer ene vlakwaterspot op zoals Strand Horst.
Als het er ondiep is zal het zelfs nog veel beter
daan. Op een dergelijk spot leer je met name
om efficient te varen. Dit is de beste manier
om aan een hoge basissnelheid te werken.
4.
Geloof niet in alles wat mensen
op het internet vertellen :P. Er zijn een hoop
discussies rond speedsurfen en veel mensen
denken te weten wat er aan de hand is. Luister
met name naar mensen met veel ervaring in
de speedwereld en die kun je genoeg vinden
op de nederlandse for a zoals www.windsurf-

7.
Zorg dat je met een aantal betere
speedsurfers op het water kan varen. Dit
stukje heb ik geschreven aan de hand van
een artikel van Erik Loots (een van nederlands
beste speedsurfers) en die wij op vakantie in
Leucate hebben ontmoet. Wij hebben daar
ook een aantal keer met hem gevaren en dit
is erg leuk om te zien. Hij en de vele andere
toppers in Nederland zijn vaak bij evenementen te vinden en je kunt ze daar alles
vragen.
8.
Ben vooral realistisch en prober
ene geode stijl en tuning te vinden. Hiermee
kun je veel meer bereiken dan met je spullen
slopen.
9.
Zorg bij de aankoop van nieuwe
materialen dat je goed kijkt naar spullen die
de laatste tijd nog actief zijn gevaren en dit
scheelt een hoop geld.

artikel van Erik Loots (www.speedsurfingblog.
com). Op zijn site kun je ook veel informatie
over speedsurfen vinden en je dus ook nog
een stuk verder helpen.

10.
Ga indien je vragen hebt die wij niet
direct kunnen beantwoorden naar ww.gpsspeedsurfing.com. Daar kunnen ze alles
uitleggen over het gebruik van GPS en welke
materialen het beste zijn.
Dit stuk is geschreven aan de hand van een

http://sport-with-you.ru/index.
php?key=Speedsurfen
Veel success met je snelheid!
Jan-Jaap

Surftassen
Dirk’s skelter landsurfer!

(Don’t try this at home)

Zijn werktuigbouwkundige achtergrond komt
zo nu en dan boven.. Een skelter met een paar
houten platen en een mastvoetje kunnen
prima dienst doen als landsurfer. Beide zijn
ongedeerd gebleven!
- Dirk Baggen
zoek eens bij you tube op “land windsurfer” en
zie wat je allemaal met een echte landsurfer
kan!
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Oude surfzeilen krijgen weer een nieuw leven!
Op het mei weekend werden aan WETH een
paar oude zeilen aangeboden, categorie
20 jaar oud. Leuk voor aan de muur of om
tassen van te maken! Al snel werden het
meer en meer tassen... voor vrienden en
famillie en 4 september was er zelfs een klein
standje op de Windexperience. Bezoekers
van het evenement konden zelf een oud zeil
uitzoeken en daar een tas van bestellen. Deze
oude zeilen lagen onder een laaf stof in het
magazijn van de Kater surfwinkel en hadden
het licht 25 jaar niet gezien!
Er was veel interesse in de tassen, o.a. Femke

van de Valk heeft er twee gekocht. Verder zijn
er een hoop bestellingen!
Heb je nog ergens een oud surfzeil liggen wat
omgebouwd mag worden tot (jouw eigen)
surftas? Of heb je interesse in een tas voor
bijvoorbeeld je surfspullen? Laat het dan
weten door een email te sturen naar bellefleurkramer@gmail.com.
Kijk op mijn website voor de verschillende
modellen en voorbeelden.
www.bellefleurkramer.nl
En nee, ik ben niet de eerste die dit uitvind!
http://www.emigloft.com/shop/

ONZE BORRELKROEG
IEDERE EVEN WEEK OP DINSDAGAVOND ZIJN WE HIER TE VINDEN.
De nieuwe sicktrick:

No-handed
sail 360
Dit is een zeer moeilijk truuk die je al met
weinig wind kan oefenen. Om dit uit te
kunnen voeren moet je een goed gevoel van
de reactie van de wind op je zeil hebben. De
wind moet namelijk het zeil rond je board
draaien zonder dat het water geraakt wordt,
want anders valt de truuk in het water;).
Afgelopen surfweekend is het verschillende
leden een keer gelukt, maar het blijft moeilijk.
Je kunt de trick voorbereiden door eerst een
aantal andere begwegingen te oefenen,
namelijk de body&sail360 en helitack. De
eerste wordt gedaan door je zeil over de
voorkant van je board te brengen. Vervolgens
stap je er zelf achteraan. Je staat nu met je
zeil tegen de wind in, maar door de draaiende
beweging als je je mast over de voorkant van
je board brengt zal het zeil verder draaien
naar de achterkant van je board. Loop zelf
weer verder mee en maak je op het moment
dat je zeil weer wind vangt klein, zodat je de
kracht kunt opvangen. De helitack heft enkele
uitgaven geleden al in de SWETHS gestaan.
Nu de uitleg van de nieuwe move
1. Ga met je board vrij ver upwind varen.
Als je je zeil nu naar de voorkant van je plank
laat vallen komt je zeil in de wind en wordt het
terug naar je handen geblazen. Als je je zeil
weer goed in je handen kun krijgen weet je
dat je de juiste richting op gaat.
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2. Als je de geode koers hebt aangenomen,
werp je zeil dan rustig over de voorkant van
je board. Het zeil zal nu dezelfde beweging
maken als bij een sail&body 360.
3. Zorg na het inzetten dat je met je voeten
om de mast heen stapt op het moment dat
het zeil achter je langs gaat. Maak je hierbij
klein, zodat je je balans tijdens de beweging
niet verliest.
4. Als je over de mast heen bent gestapt
en je hebt je zeil niet te hard richting water
gegooid, zal je zeil nu over de achterkant
van je plank komen en zal een klein beetje
omhoog worden geblazen.
5. Buk je nu voldoende om het zeil bij de
mast op te vangen en je bent klaar om weer
verder te varen.
Heb je wat meer ervaring met de beweging
kun je ook proberen om dit tijdens een
helitack of tijdens het overstag gaan te doen.
Dan krijg je eigenlijk een stall tack. Dit ziet er
erg leuk uit en is indien je veel controlle over
je zeil hebt ook niet zo moeilijk.

Jan-Jaap

Onze nieuwe voorzitter de voorzitters ‘overdracht’ in ere houd... ai!
Olga bier vergelijkt met water, wisky is the real
stuff ;)
Sam het starboard tot zinken kan brengen...
Maar wel de beginners race op het introductie
weekend heeft gewonnen.
Pasha het raar vindt dat ze niet vooruit komt
op de starboard met een 2,5 m2 zeil!
WETH heeft twee Gaastra Manics verkocht en
twee NS Dukes gekocht... deze zijn beter op te
tuigen met sdm masten.
Dirk altijd met zijn super combi wil varen...
minder dan 7,9m2 das voor mietjes
Bart kan naast kiten ook goed windsurfen... !
Een multi talent!
Richard is bezig om zijn eigen kites te
bouwen.. Wij wachten af tot het eerste
showmodel!
Mark perfect de trapeze van Belle past! Hij
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heeft verborgen vrouwelijke vormen.
Dirk het in Denemarken een goed idee vond
om alleen naar de overkant van het meer te
surfen.. Vervolgens was hij zoek. Alleen op de
verrekijker was een klein oranje stipje te zien..
Gidion een 8.1m2 zeil + 95 f2 air + 25 cm vin
een perfecte combi vindt?
Gian zijn sleutels van zijn nieuwe trailer kwijt
is. Nu woont ie in zo’n groot huis dat het een
flinke speurtocht is!
Bellefleur en Joost surfles gaan geven op
Elba. Nog even genieten van warme watertemperaturen!
Rob dit jaar voor de derde keer Sardinie
onveilig heeft gemaakt. (De definitie van
onveilig mag zelf worden in gevuld. )
JJ bij de wedstrijd op het introweekend de
boel probeerde te saboteren. Hij zette een
voetje op Bellefleur haar board maar viel er
vervolgens zelf in!
WETH leden heeft uit Rusland. Egypte, Turkije,
Portugal, Belgie en binnenkort ook Italie!

