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Editorial
Jaja, kijk eens aan, wat jij hier in je handjes hebt, de
eerst sWETHs van dit seizoen! En wat een sWETHs
is het, aan de inhoud wel te zien. Wat hebben we
weer veel meegemaakt, al een actief winterseizoen
achter de rug. Het nieuwe bestuur is inmiddels al
helemaal gesettled, het eerste weekendje is geweest,
en er komen ook weer een aantal goede activiteiten en
weekendjes aan, die terug te vinden zijn in de agenda.
Wij van de sWETHsredactie hebben weer flink ons
best gedaan alle leuke, grappige, slopende, gezellige,
koude en spannende verhalen te verzamelen, en
natuurlijk zijn we op zoek gegaan om personen te
vinden die deze gebeurtenissen om konden zetten op
papier. Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen
bedankt! (and ofcourse in English: Everybody who
helped us create this sWETHs: Thank you very much!)
Bellefleur blijkt haar streven als voorzitter met
terugwerkende kracht te voldoen: Meer vrouwen bij de
vereniging! De input in Ff voorstellen, de introductie
voor nieuwe leden, is het bewijs hiervan. Dat we
ook een heel leuk artikel hebben weten te vinden uit
een oude sWETHs kan misschien wat duidelijkheid
creëeren over wat deze vrouwen nou werkelijk
zeggen/bedoelen, want het blijft af en toe toch lastig.

WETH heeft niet stil gelegen deze winter, en dat
blijkt wel uit alle activiteiten; het laatste weekendje
van 2010: Weekend by (no) wind, de 3FM-actie,
de SinteKerstborrel, het jaarlijkse schaatsen,
snowboarden, de van Lint sportweek en Das Boot.
Ook het eerste weekendje is al achter de rug, maar
gelukkig hebben we de foto’s nog!
Om de volgende keer moeilijkheden te voorkomen bij
het zoeken van de perfecte surfspot heeft Bellefleur
een mooie samenvatting gemaakt, zodat we de
volgende keer niet het gezeur krijgen dat als het in
Brouwersdam waait, iemand erop hamert weer terug
te gaan naar Eindhoven omdat daar de wind beter is
(ofniet Dirk?)
In ieder geval veel lees/kijkplezier en vergeet natuurlijk
de puzzel niet!
Alice, Bellefleur & Sanneke
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Woordje van de Voorzitter
Beste leden, donateurs en alle andere lezers,
Dit jaar heb ik, Robert Kettenis, de eer om voorzitter
te mogen zijn van onze chille surfvereniging WETH!
Samen met onze geldkluis Dirk en mijn USB-stick
Alice, die mij aan alles herinnert wanneer ik weer
eens wat ben vergeten, mag ik dit bestuursjaar onze
vereniging vertegenwoordigen. Een enerverend maar
gestoord bestuur waar ik trots op ben.
Jullie vragen je natuurlijk af, die Robert, wat heeft hij
nou eigenlijk met windsurfen. Dat heeft alles te maken
met de vrouw in mijn leven: Sanneke. Zij heeft mij
ertoe gedwongen om ooit eens met haar en Bellefleur
mee te gaan surfen bij 7 á 8 Beaufort. Surfen leek mij
een vrij onmogelijke sport toen ik daar voor het eerst
op de enorme starboard de wind aan het trotseren
was. Gelukkig ging het later op de dag toch nog iets
minder waaien en kreeg ik er redelijk wat vertrouwen
in dat het ooit toch nog zou gaan lukken. Lid worden
van WETH zat er pas in toen ik werd gevraagd om in
het bestuur te gaan. Dit alles na het genot van een
hoop biertjes die er meestal voor zorgen dat Robert
zijn beste keuzes maakt. Want wat is er nu slecht aan
het besturen van de leukste en vetste vereniging van
Eindhoven.

Inmiddels heb ik zelfs al mijn eigen plank gekocht
hoewel het mij nog niet gelukt is om erop te blijven
staan. Duidelijk een plank op de groei.
Om nog even terug te komen op mijn bestuursjaar. Ik
heb al erg veel leuke dingen mee mogen maken met
WETH. Het oktober- en aprilweekend waren al een
groot succes ondanks de matige wind en het seizoen
dat nog maar net begonnen is. Daarnaast natuurlijk
niet te vergeten zijn de winteractiviteiten die WETH de
stempel geven dat het toch echt een vereniging is die
het hele jaar door actief is.
Als laatste wil ik nog even alle chille WETHers
bedanken voor alle leuke momenten want zonder
jullie is het bestuur natuurlijk ook niks waard!
Red.: Alsjeblieft Robert, we moeten onze dictator
wel tevreden houden natuurlijk!
Tot snel tijdens onze surfweekenden en bierborrels bij
de bierprof!
Robert Kettenis
Voorzitter der E.S.W.V. WETH ‘10/’11
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Ff voorstellen

Olga
1. Name
Olga Zlydareva
2. Study
Postdoc in Electrical Engineering
3. Age
29
4.What brought you to WETH?
wish to be with sea more often
5.Why is surfing the most amazing, awesome, fantastic
sport?
coz you can use three different nature elements at the
same time:
water, wind and human - that gives you opportunity to
play with it as much as you want
6. What’s your surf ambition, your surf level and what
are you going to practise this season?
My level is beginner, Ambition is to go to real sea
water make different trick, this season I want just to
feel wind better and at the end want to speed myself
up
7. What did you wreck in your surfing career?
nothing yet
Red.: Although the boards we’re pretty messed up
after the Aprilweekend ;)
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8. In what weather do you prefer to surf?
sunny and windy and warm water))))
9.When and where was your most awesome surfingday?
not yet, waiting for better conditions of myself and
more warm water
10.What WETHactivity can certainly not disappear of
the agenda?
group wind weekends!!! during the summer))))
11.What do we definetly have to know about you?
That I love sea and want to surf even if have pain in
every cell of my body ))))

Floor
1. Naam
Floor van Schie
2. Studie
Ik ben eerstejaars bouwkunde studente:D!
3. Leeftijd
20 jaar
4. Hoe ben je met WETH in aanraking gekomen?
Op de middelbare is ooit iemand van Aeolus (Nijmegen)
een voorlichting komen gegeven over studeren &
verenigingen. Dat heeft er voor gezorgd, dat het me
wel weer leuk leek om te gaan windsurfen! Toen mijn
studiekeuze was gemaakt ben ik gaan kijken of er in
Eindhoven ook een surfvereniging was en die was er.
Op de sportmiddag/avond ben ik gaan surfen en jullie
leken me wel gezellige mensen! Dus voor het intro
weekend ben ik nog lid geworden en daar ben ik nog
steeds heel blij mee :D
5. Waarom is surfen voor jou de gaafste tofste vetste
sport die er bestaat?
Omdat het genieten is om met de wind door je haren
op het water te staan. Daarnaast is de sfeer om
het surfen heen ook echt super goed!
6. Wat is je surfambitie? Windsurfniveau? Wat ga je
komend seizoen oefenen. Trick/ technique
Ik kan heen en ook weer terug komen. Gelukkig hoef
ik niet meer terug te zwemmen! Wat ik dit
jaar wil gaan oefenen: planeren, trapeze varen & er
voor zorgen dat ik de beachstart helemaal onder
de knie krijg. Mijn surfambitie voor dit jaar is gewoon
heeel veeel surfen!

7. Wat heb je allemaal al gesloopt in je windsurfcarierre?
Lang geleden ooit een keer een mastvoet, maar dat
ding was zo antiek (nog helemaal van kunststof
gemaakt) dat hij eigenlijk zelf al bijna van ellende uit
elkaar viel.
Red.: En de beginnersplankjes kwamen behoorlijk
gehavend terug na het aprilweekend;)
8. Bij welke weersomstandigheden ga je het liefste
surfen?
Heeel veeel zonneschijn, lekker warm 25 graden &
wind vind ik wel een goede combi!
9. Waar en wanneer heb je jouw vetste surfdag
beleefd?
Oeh...dat is al wel weer een tijdje geleden...5 jaar
geleden ofzo. In Idskenhuizen (Friesland). De
dag begon heel waardeloos, geen wind, geen zon &
regen. Aan het eind van de middag begon het te
waaien, het stopte met regenen en de zon kwam te
voorschijn. Heerlijk surfen op m’n megaaaa deur
met een prachtige zonsondergang. Puur genieten was
dat!
10.Welke activiteit mag van jou zeker niet van de jaarlijkse WETHagenda verdwijnen?
Dat is makkelijk kiezen: de WETHweekendjes mogen
zeker niet van de WETHagenda verdwijnen.
11. Wat moeten we verder zeker nog van je weten??
7
Uhh...eigenlijk niks!
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Tessa
1. Naam
Tessa WETHlij
2. Studie
2e jaars Personeel & Arbeid, Fontys
3. Leeftijd
Ik ben 21 jaar
4. Hoe ben je met WETH in aanraking gekomen?
Afgelopen september ben ik in het Rochushuis gaan
wonen. Daar heb ik Alice leren kennen en
zodoende ben ik meegegaan met het aprilweekend.
En toen was het besluit om lid te worden snel
genomen.
5. Waarom is surfen voor jou de gaafste tofste vetste
sport die er bestaat?
Het aprilweekend was mijn eerste surfervaring en ik
ben besmet geraakt met het virus. Surfen is
de gaafste en tofste sport, vanwege het gevoel om op
een board te staan, de wind te voelen en
natuurlijk omdat het ook wel heel stoer is om te doen!
6.Wat is je surfambitie? Windsurfniveau? Wat ga je
komend seizoen oefenen. Trick/ technique
Ik ben net begonnen en heb tijdens het aprilweekend
dan ook voor het eerst gesurft. Het komend
seizoen wil ik dus vooral de basis-skills onder de knie
krijgen.
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7. Wat heb je allemaal al gesloopt in je windsurfcarierre?
Nog niets…
Red.: De beginnersplankjes zijn na het aprilweekend
toch wel erg gehavend teruggekomen hoor ;)
8. Bij welke weersomstandigheden ga je het liefste
surfen?
De combinatie wind en zon lijkt me ideaal. Maar, heeft
niet iedere weersomstandigheid zijn charme,
zelfs al is het koud en regent het?
Red.: Nee!
9. Waar en wanneer heb je jouw vetste surfdag
beleefd?
Het Veerse meer, ondanks het feit dat er weinig wind
was. Maar dat is tegelijkertijd mijn enige
surfervaring.
10. Welke activiteit mag van jou zeker niet van de
jaarlijkse WETHagenda verdwijnen?
Gezien het feit dat ik nu pas een keer op het water heb
gestaan, lijkt een lesdag me een heel erg
goed idee!! Verder ben ik altijd wel in voor iets geks!
11. Wat moeten we verder zeker nog van je weten??
Dat ik heel veel zin heb om te leren surfen, dat ik altijd
in ben voor iets geks en dat ik heel benieuwd
ben naar het komende seizoen! En dat je verder alles
aan me mag vragen wat je nog wilt weten… : )

Kanopolo
Nog even een kort verslagje van de van Lint
sportweek. Om een nieuwe traditie te starten hebben
wij dit jaar met een sterrenteam (Bellefleur, Floor,
Mark, Dirk, Robert en Alice) meegedaan aan het spel
kanopolo. Sommigen onder ons verwarden het nog
met het waterpolo in wetsuit, en dan vooral het wetsuit
gedeelte, maar dat terzijde was het een geheel nieuwe
ervaring, alhoewel we net als bij waterpolo ontdekten
dat we hier geen exact talent voor hebben. Balsporten
blijken niet geheel overeen te komen met windsurfen.
De eerste wedstrijd was vooral een kwestie van er
even inkomen, maar aangezien de wedstrijd maar
een kwartier duurde, en onze opstarttijd minstens
een half uur is, werden we met een mooie 8-0 het
veld uitgebonjourd. Na een pauze van anderhalf
uur en een aantal biertjes in de kantine (tevens in
prachtige wetsuit/bikini/handdoek, behalve Dirk, die
zich geroepen voelde om zich geheel om te kleden)
was de moed weer ingedronken, en het enthousiasme
weer aanwezig, dus tijd voor de volgend wedstrijd!
In het bad aangekomen bleek dat we onze vorige
wedstrijd op magische manier toch gewonnen hadden,
aangezien onze tegenstander gediskwalificeerd was.
De eerste wedstrijd had Alice zich verdacht koest
gehouden, en daarom werd er na 10 minuten van de
tweede wedstrijd toch besloten haar eens het water

op te sturen. Zo gezegd zo gedaan, en daaruit viel
dat ook de eerste, en tevens de enige goal. De eer
van WETH was verdedigd. Na nog enige kansen van
Robert en Floor was de eindstand toch 5-1 in ons
nadeel, maar dat deed er niet meer toe, want eigenlijk
zou toch niemand de vervolgwedstrijd op donderdag
kunnen spelen. Al met al zijn we dus trots op de prestaties van ons geweldige team, en was kanopolo weer
een geheel nieuwe ervaring, tot volgend jaar!
Alice Janssen
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Elba
Joost en Belle naar het warme Elba!
Een paar maanden geleden werden we gevraagd
om een weekje windsurfles te komen geven op Elba.
Van het Frenken College in Oosterhout gaan 4 havo
en 5 vwo een week op watersportkamp naar Elba,
Italië. Niet gek dachten wij, een weekje lesgeven/
vakantie vieren. In ruil voor onze diensten een gratis
weekje weg! We werden per mail aangekondigd als
top instructeurs dus de verwachting lag hoog!
Vrijdag vertrokken we eerst naar Oosterhout, waar
vervolgens de bus vol met 15- en 16- jarige al op ons
stond te wachten. De bus had vertraging omdat we de
trein hadden gemist!
Na 24 uur in de bus (geen Royal class) kwamen we
aan bij de veerboot naar Sardinië. Het water had al
een beter kleurtje dan de Noordzee. Het materiaal was
wel even iets anders dan we gewend zijn, afgeragde
boards en een starboard waar een stuk van 30 bij 40
cm aan de bovenzijde piepschuim bloot kwam … oeps.
De zeilen waren pvc zeiltje, hufterproof en prima om
het windsurfen op te leren.
De baai was erg mooi met water van 20 graden en
een luchttemperatuur van 20-25 °C. Eén dagje was
het bewolkt, de andere dagen scheen er een heerlijk
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zonnetje! In de bikini op het strand! (Red.: Joost ook
natuurlijk:) ) De kids waren soms wel aan het klagen
over de kou in hun te grote triboard 2.2mm wetsuits..
maar koud kan je het niet noemen in vergelijking met
Nederland!
Van te voren hadden Joost en ik ons een beetje verdiept
in lesmethodes. Rob onze ervaringsdeskundige met
drie jaar Sardinië windsurfinstructor-ervaring raadde
ons aan om wel met ‘de hand aan de mast’ methode
te werken. Voor mijzelf een geheel onnatuurlijke pose.
We merken wel dat het voor sommige kids wel goed
werkte, anders voelen ze altijd een kleine druk in het
zeil, op deze manier niet.
Knopenkennis..
Er werd van de leerlingen verwacht dat ze een aantal
knopen konden maken. Van de instructeurs werd
dus al helemaal verwacht dat ze die knopen konden
maken, en uitleggen. Alleen één probleem, met surfen
gebruik je helemaal geen knopen, vroeger misschien
maar nu hebben we kikkerbekjes die ons helpen!
Geen knopen voor ons dus.
Na het avondprogramma begon het nachtprogramma
voor alle instructeurs en docenten. Bier en limoncello

(een naar schoonmaakmiddel ruikend drankje met een
hoog alcohol ontsmettings percentage) waren een vast
ingrediënt van de avond. Verder kunnen docenten
goed over de leerlingen roddelen, dat hebben we wel
gemerkt, gymleraren zijn niet zo onschuldig als het
lijkt.
Volgend jaar zijn we er wellicht weer bij!
Bellefleur Kramer
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Weekend by Wind
Weekend by the wind; what a trip! There, in
Brouwersdam, it was the first time for me to finally
realize how wind speaks to sails, and sails respond
back. If there is no wind there is no fun for windsurfers,
however, I enjoyed this weekend a lot just because I’m
not yet a windsurfer. (Red.: Yes you are!) It was my
fourth trip with the “WETHers” and I was still trying to
stick on the board as much as I can. And, for a “slim”
surfer like myself,
believe me, it is a little hard task. It all started as
beginners only weekend but ended like Hawaiian
surfing shore with wind blowing too so hard. So, my
girlfriend and I enjoyed the first day of this trip a lot as
beginners, and the rest of us enjoyed what came next.
The WETHers, supporters as always, helped me
to pick my first windsurfing boots because it was
necessary in this particular zone to be safe once I fall
off the board. We stayed in this little hostel by the lake
that had a wonderful restaurant facing the water, and
also a wonderful breakfast that I enjoyed a lot. During
the night we were invited to a cool party in the same
place where we are staying. It was nice but because
my girlfriend and I were tired of picking up the sail
almost all day long, we went to bed early. One last
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thing, I remember seeing windsurfers coming
from Russia to the same spot where we were surfing;
as if they knew the place already,
which is a sign that the WETHers had a good taste as
always. Cheers WETH :-)
Sam

Serious Request
De 3FM-actie: Surfen in de sneeuw, winterse stormen,
watersportplein, sneeuweenden, sokken drogen op
de droger van de MacDonalds, sneeuwgevechten,
bevroren teentjes, superenthousiaste WETHleden,
Sanneke haar geweldig bewerkte foto’s!, Hawaiisferen, azuurblauwe golven, onze voorzitter op een
surfplank, vette ventilatoren met veel wind, kanoën,
veel geld ophalen, gevaarlijke geldetende haaien,
lekkere warme koffie en frietjes in de vriezende kou,
en heel veel kindjes enthousiast maken voor het
windsurfen. Kortom een vette actie voor een goed
doel!
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Ice Ice baby
Since we have some international members I thought
it would be suitable to make this report in English.
This is also a good change (Red.: You mean chance,
Mark?) to improve on my English writing before I have
to write my article about my graduation project.
It became a tradition to go skating with “all” the WETH
members in the “to cold to go surfing” season years
ago. For many years it was the board and several
members, but this year, for reasons only the man
above knows, it was quite busy for a change. Maybe it
was because of the grand promotion campaign initiated
by the committee of activities or because finally, after
a few years of ice skating once a year with WETH,
people got the hang of it. At the ice-hockey pitch
it was again just skating round and round, and at
the big 400 meter track also just skating round and
round. Sounds quite boring doesn’t it? But when you
are with a bunch of WETH members there is never a
dull moment. Since it is now half April I cannot tell you
an accurate story about the event the following story is
a fictive report of the skating evening.
As always Dirk was unstoppable and was skating
round like a maniac. Where does this guy get the
energy from? Ow wait, I know, he eats 4 breads and
3 cows a day. He was just skating past the regular
autochthonous Eindhoven people. The percentage of
girls with giant earrings (called Anita’s in Dutch), guys
with diamants in their ears (also known as Sjonny’s)
was
14 almost 60% at the ice-hockey pitch. And since
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there where a few people with “noren” (speed skating
skates), not allowed at the ice-hockey pitch, we
decided to go to the big track. The whole event Joost
was of course moaning about his rented skates. They
right one was sharp and the left one was blunt as a
knife you ride to Cologne (or the other way around).
After that he, and Bellefleur, changed also to speed
skating skates but this didn’t change a thing. Of
course, me with my supreme iceskating skills, we’re
no match for the others. Since we surfers use the wind
as our source of power all were exhausted after a few
laps and the committee of activities was kind enough
to have bought a nice applepie (AH-style). And of
course, the food came to the table and Gian, one of
the true members of WETH, decided to turn up. The
sight of skating made him tired, but just back from a
skiing trip thats not strange, so he decided not to rent
skates and just watch and of course make comments
at the side of the track. This time no one got the idea
to use the ice-skating walkers so we didn’t look like
fools, at least not more than normal. After changing we
went to the Bierprofessor and had a few beers on the
fact that nobody got any mayor injuries.
I hope this was an accurate report on the proceedings.
See you next year on the ice, and try to keep up with
me. Now it’s time to improve on my windsurfing skills
so I don’t get overtaken every time I’m on the water, or
used as a buoy people try to jibe around……….
Mark Trommelen

Aprilweekend 2.0
Het surfseizoen is al weer een paar weken geleden
begonnen en het eerste WETH weekend is ook
alweer voorbij. Hoe was het? In twee woorden: KEI
GEZELLIG! Op zaterdagmorgen 14 april was het
zo ver, het eerste WETH weekend van het jaar ging
van start. Om half tien werd er verzameld bij het
sportcentrum. Nadat iedereen aanwezig was kon de
reis naar Zeeland beginnen.
De reis ging niet naar de oude vertrouwde camping de
Schotsman (Red.:want die is geslotenvoor surfers,
stelletje Schotse eikels), maar naar mini-camping
Janse. Een heerlijke landschapscamping aan het
Veerse meer. Na een spetterende opening van de
voorzitter, werden de tentjes snel opgezet en werd
het water opgezocht. Een enkeling ging ondanks de
waardeloze wind toch een surfsetje opzetten om in een
heerlijke zonnetje te gaan plank dobberen.
Na een dag fanatiek surfen ;), plank dobberen,
zonnen, boekjes lezen, frisbeeën & biertjes drinken,
werd er ‘s avonds genoten van stokbrood, salades
en heerlijk vlees van de bbq met allerlei sausjes.
Na de maaltijd achter de kiezen te hebben werden
er nog enkele spelletjes (Lees: Kingsen!) gespeeld.
Het was erg gezellig en het geluidsniveau nam dus
ook sterk toe. Er werd besloten om verder van de
avond te gaan genieten in Goes. Na enkele kroegen
in Goes te hebben bezocht werd de gezellige avond
beëindigd in de Ali Baba, waar de hongerige maagjes
werden gevuld en we de beroemdheid boer Harmsen

ontmoetten!
De volgende morgen was de zon al weer vroeg
aanwezig waardoor iedereen vroeg de tent uit werd
gebrand. Na het ontbijt werd het water weer
opgezocht. Echte fanatiekelingen gingen meteen het
water op, door sommigen werd er voor de tweede
keer een verfrissende duik genomen, ge-vla-twisterd
en natuurlijk werd er door iedereen volop genoten van
de zon.
Gelukkig nam de wind gedurende de dag iets toe,
waardoor het mogelijk werd naast plak dobberen
ook nog te surfen. Er werd door menigeen hard
geoefend om het surfen helemaal onder de knie te
krijgen. Hierbij werd geholpen door zeer nuttige tips!
Aan het eind van de middag werden alle spullen
weer ingepakt en werd de terugreis naar Eindhoven
weer ingezet. Dit betekende het einde van een zeer
geslaagd weekend!
Floor van Schie
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Aprilweekend
16 en 17 April - Wolphaartsdijk
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Gekocht/Gesloopt/Gemaakt
•WETH aankopen op Das Boot in Düsseldorf: 2
zeilen: 3,7 en 5,7 North sails ice.
•Nadat Frank vorig jaar een mast had gebroken.. (ai!)
hebben we op Das Boot een nieuwe kunnen fixen. Er
bestond nog zoiets als garantie, 30€ bijbetaald en een
nieuwe mast rijker.
•Sloopdag van het jaar 11 november 2010, locatie
Brouwersdam, 7 à 8 bft:
Alleen Gian kon nog lekker varen met de 4,0... tja
dan waait het hard!
Bij Bellefleur was het helaas een minder succes:
Bij het eerste rakje ging het al mis... De combat had
het zwaar te verduren, na de eerste de beste katapult
is het zeil (oude 3,7 NP) gekopt door Bellefleur en ze
had er zeker een hard hoofd in, aangezien ze dwars
door het zeil ging. Best een rare ervaring al zegt ze
het zelf, maar zelfs met een scheur in het zeil heeft ze
een stukje terug kunnen planeren naar de kant!
Poging 2: Tegen beter weten in een 4,2 opgetuigd...
helaas hadden ze geen kleinere zeilen dan de kapotte
3,7. Dit keer iets verder kunnen surfen maar helaas
weer een katapult, ingehaakd omhoog geslingerd
waardoor haar giek precies op het punt van de
trapezelijnen is verbogen. In eerste instantie had ze
niet eens door dat de giek verbogen was. De eerste
reactie na de crash was controleren of de tandjes er
allemaal nog in zaten.. gelukkig was dat wel het geval.
Helaas wel een beetje een gebutst hoofd, aangezien
ze met zo’n kracht het zeil had geraakt dat de giek niet
geheel meer de oude was.
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De echte kleine zeilen waren nu toch echt op, en Joost
kwam ook gefrusteerd het water af want die had net
zijn nieuwe tweedehandse 100% carbon mast en zeil
gesloopt...
’s Avonds kwamen de die-hards niet moe en niet
voldaan thuis... dit dagje had heel wat gekost, inclusief
Bellefleur haar hoofd, dat begon steeds zwaarder aan
te voelen als gevolg van een lichte hersenschudding.
Gelukkig had ze daar na een paar dagen geen last
meer van, maar de giek en het zeil waren echt ter
zielen.
•Frank houdt zijn reputatie hoog, zelfs de 7,5 moest
het afleggen tegen deze kerel.
•Pim is zijn boardje verloren toen hij aan het kiten
was bij Borselen, gelukkig heeft de eerlijke vinder hem
alweer kunnen overhandigen.
•De 5,7 had een scheurtje opgelopen tijdens heftig
gebruik door Sanneke Nelissen, gelukkig kon het nog
worden geplakt! Ze heeft ook een nieuw boardje en is
nu de trotse bezitter van een F2 Spice 106l.
•Joost zijn plankenverzamelkoorts, planken, je kan
er nooit genoeg hebben. Gelukkig zijn de boards
ook in de range 80-86 l, het moet natuurlijk niet
te veel drijven. Bijkomend voordeel is wel dat Joost
Marktplaatshandelaar van het jaar is. Totale kosten
van de 3 board incl. Boardbag en 5 vinnen: €470,•De beginnersplanken hebben het zwaar: beginners
denken dat die planken ook overal tegen kunnen.. DIT
IS NIET HET GEVAL, ze hebben ook gevoel, wees er
alsjeblieft lief voor!

Snowworld: Winterse WETHomstandigheden

15 februari was het zover, op zoek naar sneeuw in
Nederland. Daarvoor dwaalden we af naar het verre
limboland om dit mooie witte spul te ervaren en er
doorheen te vliegen. (bij wijze van spreken natuurlijk)
Maar voordat het zover was moest er natuurlijk bij
de Mac gegeten worden, want wat is een WETHuitje zonder eten. Wat echter bleek was dat behalve
Meneer Trommelen iedereen thuis al gegeten had
om deze gele M te vermijden, dus uiteindelijk nam
iedereen genoegen met een toetje terwijl Dirk Mark
vergezelde door voor de tweede keer een maaltijd te
verorberen.
Eenmaal aangekomen begon het echte werk, snel
omkleden om vervolgens de piste (het heuveltje) uit te
proberen en voor sommige begon het gevaarlijke werk
(Dirk). Als echte daredevil (lees: brokkenpiloot) ging
Dirk de piste af waarbij telkens net geen gewonden
vielen. Alleen de haak van de sleeplift heeft het
niet volgehouden en moest het afleggen tegen deze
gevaarlijke penningmeester. Voor de geïnteresseerden
in dit verhaal, het is allemaal vastgelegd op video en
staat op de WETH facebook pagina.
Onze voorzitter daarentegen hield het allemaal netjes
en ging voor zijn tweede keer skiën mooi de berg af, hij
heeft het wintersportvirus al helemaal te pakken! Bart
en Richard die het ook nog niet vaak hadden gedaan
bleken talent te hebben voor het snowboarden, heeft
het kiten toch ook een positief effect ;). Mark en Gian

gingen als volleerde skiërs de berg af en namen graag
de semi-boekel piste om het allemaal wat leuker te
maken. Joost heeft als afsluiter van deze mooie avond
nog een aantal sprongen gemaakt en daarmee kwam
het einde toch al sneller dan iedereen had gewild.
Na een goed bier(tje) gingen we op weg terug naar
het altijd gezellige Eindhoven. Alleen de weg terug
bleek moeilijker te vinden dan verwacht, doordat ze
bezig waren met nachtelijke werkzaamheden aan de
snelweg. Daardoor werden we genoodzaakt om de
onbekende weg te vinden in het onmogelijke Limburg.
Na een uur omrijden konden we eindelijk onze weg
voortzetten op de snelweg. Het was een gezellig en
koud uitje waar volgend jaar zeker een 2.0 versie van
mag komen.
Sanneke Nelissen
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Uit de oude sWETHs-doos

20

20 -

SWETHS zomer editie 2010

sweths voorjaar 2011

Waterige horoscoop
WATERMAN
De golven en het water zijn je goedgezind komend
seizoen, surfen is jouw bestemming!
VISSEN
Je zult als een vis door het water planeren, zo
gracieus en snoeihard.
RAM
Ramhard zul je over het water gaan, dus kom maar
op met die GPS-meter.
STIER
Dankzij de rode waas voor je ogen ga je maar voor 1
ding, je doel bereiken. Focus en het zal je lukken!
TWEELINGEN
Je zult je één voelen met het water en de wind
tijdens het surfen dit seizoen.
KREEFT
Pas op dat je niet te hard verbrand in de zomerzon
tijdens het surfen, goed insmeren dus kreeft!

LEEUW
Je hebt dit seizoen enorme lef om allerlei sicke tricks
uit te halen!
MAAGD
Je zult vaak de maagdelijke witte schuimende golven
berijden, het wordt een goed seizoen!
WEEGSCHAAL
Zee of binnenwater, het is jou om het even dit
seizoen, je zult overal tot z’n recht komen.
SCHORPIOEN
Pas op voor stekende strandbeestjes de komende
weken, ze liggen voor je op de loer.
BOOGSCHUTTER
Jij zult je surfdoel met glans raken, als een pijl naar
zijn doel!
STEENBOK
Pas op dat je je hoofd niet stoot door onhandige 21
katapulten.

sweths voorjaar 2011

Spots in Nederland
WIND SURFSPOTS IN DE BUURT
Joost en Mark hebben afgelopen vrijdag een kort
onderzoek gedaan naar de surfmogelijkheden op
plassen in de omgeving van Eindhoven (op Joost z’n
initiatief). Conclusies zijn dat er genoeg water is alleen
de mogelijkheden tot surfen worden sterk belemmerd
door zwemmers, euro’s en vissers. Onderzoek
is gedaan naar: ‘t Gat van Waalre, plassen rond
Aquabest (links bij de ploegstraat en rechts de visvijver)
en plassen bij Nuenen (Laco Standbad Nuenen en
Pluimke). Als grote winnaar (en eigenlijk enige
mogelijkheid) is daar ‘t Gat van Waalre. Een flinke plas
boven Waalre met zwem- en surfmogelijkheden (zie
foto bijlage). Gemakkelijk te bereiken vanaf Eindhoven
met een asfalt weg tot aan de plas. Wel een kamp in
de buurt maar dat hoeft geen problemen te geven. Na
onderzoek met behulp van de wetenschappelijk bron
google.nl is geen blauwalg geconstateerd dus das ook
hendig.
Kortom, mocht je nog een avondje willen gaan surfen
is daar een goede optie.
WIND SURFSPOTS OP ZEE UITGEWERKT
Websites
•www.getij.nl
voor om te zien wanneer HW (hoog water) en LW
(laag water) is. Vaak is er op de meeste spots in NL
waar geen pier in het water ligt zoals bij ijmuiden of
wijk
22 aan zee veel stroming 1 uur voor tot 1 uur na vloed
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(bv. Oude maasvlakte, ouddorp, Zandvoort, etc.).
Voor de spot de vuurtoren surfplek voor de zandbank
500m tot 1km uit de kust kun je bv. Alleen varen 3 uur
voor laag water tot 3 uur na laag water.
•http://live.actuelewaterdata.nl/
Hier vind je onder wind, zicht, luchtdruk alle
actuele meetingen. Onder bulliitins vind je verder
nog de waarschuwing voor kust gebieden een een
meerdaagse voorspelling voor op zee. Daarnaast kun
je onder golfgegevens zien of er wat golfhoogte is,
via de webcams van Bloemendaal, Scheveningen en
wijk aan zee kun je dan ook zien of de golven goed
doorkomen.
•www.thedailydose.de
geeft onder travel en dan rechtsboven de optie spot
such goede informatie over bij welke windrichting je op
welke spot moet zijn.

SELECTIE VAN SPOTS IN NEDERLAND

Locatie
Lauwerensmeer
Brouwersdam
/Kabbelaarsbank
Strand Horst
Ijmuiden/ Wijk
aan zee
Scheveningen
Amstelmeer
Workum
Schellinkhout
’t gat van Waalre

zee /
binnenwater
zee &
binnenwater
zee &
binnenwater
binnenwater
zee

Kiten
toegestaan?
ja (meer &
zee)
ja ( zee)

Reistijd vanaf
Eindhoven
3:03

km

1:52

153km

ja
ja

1:25
1:39

129km
146

zee
binnenwater
binnenwater
binnenwater
binnenwater

ja
ja
ja
ja
nee

1:40
2:09
2:32
1:58
0:20

145km
196km
227km
172km
10km

SPOT INFO NL KUST
Voor mijzelf hanteer ik meestal de volgende bij de
keuze voor een spot:
•WZW, W en ONO = Ouddorp flauwwerk (wel goed
kijken of er wat swell is anders een platte pannenkoek
of golven < 1 meter)
•WZW = Scheveningen of Hoek van holland.
Scheveningen wel prima, soms iets meer golven dan
op Ouddorp, echter wel drukker. Hoek van Holland is
dan weer vaak wat rommeliger wat meer kans op een
vervelende shore break, maar kan soms mooi zijn.
•ZW tot WZW = Zandbank voor bij vuurtoren. Meestal
super mooi met lange holle golven, alleen gevaarlijk
omdat je ver buiten de kust vaart met relatief veel
stroming. Het getij moet ook kloppen als je gaat varen.
•Z tot WZW = Wijk aan Zee. Dichtbij de pier weinig
golven en verder weg van de pier meer golven en
meer stroming. Op grote dagen (1 tot 3 keer per jaar)
komt er ook een dikke 2 meter binnen rollen langs
de pier.
•WNW, NW, NNW (N ook nog wel) = IJmuiden.
Dichtbij de pier weinig golven en verder weg van de
pier meer golven en meer stroming. Op grote dagen
(1 ot 3 keer per jaar) komt er ook een dikke 2 meter
binnen rollen langs de pier.
•WNW, NW = Vrouwenpolder, zelf echter nog nooit
geweest.

272km

•NO tot N = Zandvoort. (mijn nieuwe alternatief t.o.v.
de maasvlakte)
•Oude maasvlakte was = ZO tot ZW en NW tot NO.
Wat het wordt op de nieuwe maasvlakte weet ik nog
niet.
OVERIG
Goede spots om te beginnen op zee zijn eerst
Brouwersdam, vervolgens Ouddorp flauwwerk en wijk
aan zee naast de pier. Met NW kun je ook bij IJmuiden
makkelijk uitvaren. Hoe dichter je bij de pier gaat varen
hoe kleiner de golven worden.
VOOR SPOTS IN EUROPA CHECK
http://www.stoked-publications.com
Bellefleur Kramer
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Wie o wie zijn dit?
En belangrijker nog, wat zijn ze aan het doen? Antwoorden mogen naar info.mtrommelen@gmail.com
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Fokke en
Sukke

Agenda
3 MEI: WETH-eetfestijn
13, 14 EN 15 MEI: Meiweekend ‘Destination unknown’
20 MEI: Lesdag
2, 3, 4 EN 5 JUNI: XXL-weekend ‘Extra large’
17 JUNI: Lesdag
22 T/M 26 AUGUSTUS: Introweek
En natuurlijk om de twee weken in de even weken
vanaf een uurtje of 9 de Borrel in de Bierprofessor!
IJSSELMEERCROSSING:
data houd vrij in ja agenda!!!
6,7 OF 8 MEI
13, 14 OF 15 MEI
27, 28 OF 29 MEI
3, 4 OF 5 JUNI
Vereisten: trapeze varen en voetenbanden
Meer info: www.ijsselmeercrossing.nl
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De Bierprof, hier zijn we elke even week vanaf 21.00 te vinden!
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Ledenlijst
Sjoerd te Bogt
Pascha van den Breekel
Frank Broekkamp
Robert Kettenis
Sanneke Nelissen
Bellefleur Kramer
Joost de Meyer
Dirk Baggen
Floor van Schie
Bart Kofoed
Richard van der Oost
Alice Janssen
Robert Liebergen
Jan-Jaap Riegman
Jarno Riegman
Judith Timan
Ronald Crooy
Mark Trommelen
Sebastiaan van Zelst
Volkan Degirmenci
Olga Zlydareva
Janneke Raaijmakers
Mickeal Verschoor

Buitengewoon leden
Pim van Hezewijk
Gian-Carlo Sterken
Etienne Maduro
Jaoa Oliveira
Donateurs
Henk Gaxiola
Karl Bree
Ben Caby
Peter van Campen
Mark Courage
Willem Keeris
Olof Teulings
Maartje van Vugt
Elske Vermeij
Rob Derks
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