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Editorial
Aloha lieve WETHertjes. alle WETHgerelateerden en
andere geinteresseerden!
Als redactie zijnde willen we jullie natuurlijk met trots
presenteren, de eerste sWETHs van dit bestuursjaar! En
wat een jaar gaat het worden, zoals je in de planning kunt
lezen die hier ergens in deze sWETHs te bewonderen
valt. Wij hebben flink ons best gedaan om alle leuke,
hilarische, belachelijke, lompe, dronken, geweldige,
mooie, fantastische verhalen van de afgelopen tijd
bij elkaar te sprokkelen. Dat heeft als resultaat dat
we met gepaste eer kunnen zeggen dat er nog meer
ongecensureerde(on)zin in de sWETHs te bewonderen
valt.
Het jaar is zoals gewoonlijk weer geopend met de
constitutieborrel, om de altijd boeiende wisselingsALV
maar even over te slaan. En dit jaar heeft het bestuur
besloten nog actiever te gaan borrelen bij onze
zustervereningen om goede connecties te leggen, en beide
hebben veel gezelligheid maar ook hectiek opgeleverd.
Zo heeft Robert Kettenis nog heel wat uit te leggen aan
het bestuur, hij is bij deze zeker gewaarschuwd!
Het huidige bestuur wil zich ook weer van zijn beste
kant laten zien, en daarom een leuk reclamepraatje in
de ff voorstellen. Het valt wel op dat de vrouwelijke
helft weldegelijke een groter lulverhaal wil houden dan
de mannelijke helft, het lettertype moest zelfs aangepast
worden...

Ook willen we natuurlijk onze nieuwe leden hun 15
seconds of fame niet ontnemen, dus zij mogen zich ook
even voorstellen.
Aangezien de winter toch echt op de loer ligt, bieden wij
jullie wat oefenmateriaal aan in de Sick Trick, zodat deze
geweldige stunt geheel mentaal voorbereid uitgevoerd
kan worden in de lente! En nog meer materiaal om
de winter mee door te komen zijn de terugblikken op
vakanties, weekendjes en het geweldige verhaal van
het oud bestuur. In de roddelrubriek staat ook nog wat
heuglijk nieuws, dus sla die vooral niet over!
De materialencommissie wil een boodschap aan jullie
doorgeven, en daarbij ook weer de gekocht/gesloopt/
gemaakt.
En vergeet natuurlijk niet de hoogtepunten van deze
sWETHs, de puzzel, wat er gehoord is langs het water
en de ‘uit de oude doos’. En nog een extraatje deze keer:
wie als eerste 25 spelfouten vindt en deze aan kan tonen
bij het bestuur krijgt een gratis biertje in de Bierprof!
Wij wensen jullie veel lees- en puzzelplezier, en voor alle
verhalen, roddels, tips, en (on)zin die er in de volgende
sWETHs absoluut niet mag ontbreken, stuur een mailtje
met inhoud naar bestuur@eswvweth.nl!
Liefs,
Bart, Floor en Alice

3

Inhoud

Contents
Editorial
Inhoud
Voorzitter: Floor van Schie
Secretaris: Tessa Wethlij
Penningmeester: Bart Kofoed
Activiteitencommissaris:
Richard van der Oost
Bestuur ’010/’011
Ff voorstellen

3
4
5
6
7
8
9
10

Bert Bogaerts
Douwe Bosma
Maurice Poot

10
11
12

Het Sterrensysteem
Borreltijd!
Introweekend
Introweekend ‘011
Vakantie Fuerte ‘011
Gekocht/Gesloopt/Gemaakt
Sick Trick
Gouwe ouwe!
Puzzelen
Gehoord langs het water
Agenda
Ledenlijst

13
14
16
18
21
22
23
24
25
25
27
27

44 SWETHS zomer editie 2010
sweths december 2011

Voorzitter: Floor van Schie

Waarom heb je deze bestuursfunctie gekozen?

Het leek me het leukst om de functie van voorzitter uit
te oefenen. Daarnaast zie ik het als een mooie uitdaging
om er voor te zorgen dat we met z’n alle zo enthousiast
blijven. Maar dat gaat wel goed komen, het gaat een
mooi bestuursjaar worden! Daarnaast ben ik ook niet
echt een spellingswonder en een dus leek de functie
van de secretaris niet op m’n lijf geschreven.
Wat zijn je plannen voor komend seizoen?

Natuurlijk een heeeeel actief bestuur vormen (lekker
knallen) en het heel gezellig hebben met m’n andere
bestuursleden! Een ander plan is natuurlijk KEI veel
surfen! Daar is tot nu toe nog niet veel van gekomen
door een elleboog blessure (opgelopen tijdens het
oefenen van de frontflip met m’n fiets! Maar ik moet nog
een beetje werken aan m’n landing) maaar ik hoop dit
jaar (2011) nog een keer lekker te gaan surfen. Zodat ik
m’n nieuwe trapeze nog kan uitproberen.
Wanneer was je eerste kennismaking met WETH/
windsurfen?

Toen ik een jaar of negen stond ik voor het eerst op
een surfplank. Een mega deur met een zeil zonder
zeillaten, een optrekkoord van touw en een mastvoet
van hard plastic… allemaal uit het jaar nul! Ondanks
dat het allemaal een beetje (heel) oud was heb ik me er
een aantal jaar prima mee vermaakt. Zoals aan alles
kwam ook hier een eind aan, m’n mastvoet begaf het…
KRaK..midden op het water. En dat betekende tijdelijk

het einde van beoefenen van
de mooie windsurf sport! Toen ik ging studeren leek het
me wel leuk om bij een sportvereniging te gaan. En dat
is dus WETH geworden! M’n eerste kennismaken met
WETH was tijdens de intro ’10. Tijdens de sportmarkt
ben ik eventjes langs het kraampje gegaan en later
die week heb ik na een lange tijd weer een keer op
een surfplank gestaan tijdens de introcursus. Omdat
het me allemaal wel leuke mensen leken, heb ik me
ingeschreven en tot nu toe vermaak ik me prima bij
WETH!
De ultieme surfdag?

Een dag met windkracht 5, niet te veel golven want
anders lig ik om de tien seconde in het water! Dan
moet ik heeel vaak m’n zeil optrekken en dat vind m’n
ruggetje/ m’n handjes niet zo leuk. En dan verder een
lekker zonnetje, blauwe lucht, temperatuur van zo’n 25
graden en dan lekker over het water planeren!
Surfdoelen van dit jaar?

Oeeh…heb er wel een paar, heeel veel surfen natuurlijk
& lekker veel planeren! Een paar andere dingen die
ik dit (studie)jaar wil leren zijn de waterstart (wordt
het optrekken van het zeil wel een beetje beu), goed
leren varen met m’n trapeze zonder dat ik elke minuut
het water in gelanceerd wordt en het varen in de
voetbanden!
Floor van Schie, voorzitter 2011/2012
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Secretaris: Tessa Wethlij

Het studiejaar is weer begonnen en met goede moed ben
ik begonnen aan dit bestuursjaar! Dit jaar mag ik de taak
van secretaris op me gaan nemen en daar heb ik wel
heel veel zin in. Maar hoe is dit nou zo gekomen? Nou,
dat zal ik jullie uitleggen.
22 jaar geleden werd ik geboren in het mooie
Eindhoven. Hier heb ik mijn basisschooltijd en mijn
middelbareschooltijd doorgebracht. En toen moest ik
gaan studeren. Oja. Oeps. Ik ging naar Utrecht, maar na
een half jaar concludeerde ik dat dat niet mijn plek was,
dat de studie niet leuk was en dat ik meer zin had om te
gaan werken. Dat heb ik toen ook gedaan. Na eerst een
jaartje stevig te verkondigen dat ik nooit meer zou gaan
studeren, ben ik tot inzicht gekomen en heb ik toch maar
weer een studie gekozen. Ik besloot HRM te gaan doen,
lekker in Eindhoven, bij Fontys. Het eerste jaar veilig
onder moeders vleugels thuis gewoond en daarna is het
allemaal begonnen.
Ik wilde op kamers gaan wonen. Ik kwam terecht in
het jullie welbekende Rochushuis. Daar leerde ik Alice
kennen en die bleek secretaris te zijn van een of andere
windsurfvereniging. In het voorjaar vroeg ze me of ik zin
had om mee te gaan met het aprilweekend. En uiteraard
kwam daarbij het briljante idee van vla-twister ook al
kijken. Ik besloot om mee te gaan en te ontdekken of het
iets voor me zou.
Eenmaal in Zeeland aangekomen, bleek ik niet echt
(of echt niet, dat ligt eraan hoe je het bekijkt..) een
natuurtalent te hebben voor het windsurfen. Uiteraard
kreeg ik het voor elkaar om het eerste uur alleen maar
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van mijn plank af te vallen. Toch riep ik toen al met volle
overtuiging: “ik vind dit geniaal!”. Conclusie: ik werd lid!
Van het een kwam het ander en tijdens het meiweekend
vorig jaar kwam de vraag van het oud-bestuur of ik
hen wilde komen ondersteunen. Ze konden een extra
paar handen goed gebruiken en ik had er wel zin in. Als
manusje van alles ben ik mee gaan helpen en zag ik wat
het betekende om bestuur te zijn. Ondertussen was er,
subtiel, ook al gevraagd of ik geen zin zou hebben in
een bestuursjaar.
Ik heb ervoor gekozen om dit jaar onderdeel uit te maken
van het bestuur van WETH, omdat ik het leuk vind om
dingen te organiseren, te netwerken en omdat ik de
neiging heb om me toch wel overal tegenaan te gaan
bemoeien. Die kwaliteiten wil ik dan ook graag in gaan
zetten voor de vereniging.
Ik ben secretaris geworden, omdat ik het leuk vind om te
contacten te onderhouden en om stiekem wel een beetje
alles mee te krijgen. En omdat ik heel erg zeker wist dat
ik geen penningmeester zou moeten zijn, geheid dat we
dan failliet zouden gaan! ;)
Ik ben er van overtuigd dat ik heel veel ga leren én heel
plezier ga hebben dit jaar. Ik heb er, nog steeds, veel zin
in! Voor nu genoeg gekletst, voor alle andere dingen die
je echt nog van me wil weten: secretaris@eswvweth.nl ;)
Tot in de bierprof!
Tessa WETHlij

Penningmeester: Bart Kofoed
Ik ben Bart Kofoed, 20 jaar oud en sinds dit jaar
penningmeester van WETH.
Al ruim 3 jaar woon ik Eindhoven, daarvoor woonde ik in
Lelystad. In de meeste weekenden en vakanties ben ik
door nog steeds te vinden, mede omdat daar nu eenmaal
meer water en wind is dan in Eindhoven. 10 jaar geleden
heb ik in Lelystad voor het eerst leren windsurfen. Met
een klein, op maat geknipt (±2.5m), zeil begon ik. Een
paar jaar later kochten mijn vader en broer een vlieger,
en niet lang daarna leerde ik ook kiten. In eerste instantie
was het kiten bedoeld voor dagen met weinig wind, maar
al snel nam het de overhand. Mijn windsurfset gebruik ik
nu hooguit 1 keer per jaar.
Mijn eerste kennismaking met WETH was tijdens de intro
in 2008. Pas anderhalf jaar later ben ik lid geworden,
nadat ik een paar WETH weekenden had meegemaakt.
Ondanks het gebrek aan wind waren het erg gezellige
weekenden!
Dit jaar mag ik als penningmeester het financiële reilen en
zeilen van WETH bijhouden. Ik heb deze functie gekozen,
omdat het me wel handig leek om te leren en natuurlijk

omdat iemand het moet doen . Ik sta er gelukkig niet
alleen voor. Dit jaar is namelijk de AIC (Agressieve
Incasso Commissie) ingesteld die het aantal achterstallige
betalingen naar verwachting aanzienlijk zal verminderen!
Ik hoop op een gezellig jaar met veel surfdagen, en
dat iedereen flinke vooruitgang boekt op het water om
bovenaan de WETH-ranking te komen! Daarnaast zijn we
ook van plan het kiten op poten te zetten, door subsidie
aan te vragen voor een aantal kitesetjes en waarmee we
lessen kunnen geven.
Ik ben te bereiken via penningmeester@eswvweth.nl en
mobiel: 06-16890018. Verder is er om de week een
borrel in de bierprofessor, waar ik meestal aanwezig ben.
En anders: tot op het water!
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Activiteitencommissaris:
Richard van der Oost
Hallo, ik ben Richard van der Oost, 20 jaar, mechanical
engineering. Ik vervul de rol als activiteitencomissaris
omdat ik mijn favoriete sport niet onder wil doen aan
het windsurfen: u raad het al, kitesurfen. Dit hoeft
zeker niet ten koste te gaan van windsurfen binnen
WETH, integendeel. Maar genoeg over deze kwestie
die al jaren voort suddert. Ik hoef me hier niet te gaan
verantwoorden voor m’n sport hoewel ik bijna automatisch
in de verdedigingsstand spring als dit weer boven tafel
komt, ik voel me soms wel eens aangevallen ja. Maar dat
houdt de spanning er in, en daar hou ik wel weer van.
Desalniettemin is dit jaar mijn plan om het kitesurfen dus
echt van de grond te krijgen in Eindhoven, een mooie
uitdaging. Verder wil ik er gewoon een mooi lustrum jaar
van maken met het huidige bestuur en een gezond aantal
nieuwe leden er bij slepen. Ik vraag me soms wel eens
af hoe ik het zelf in mijn hoofd heb gehaald om ooit
lid van WETH te worden. Het begon allemaal in Los
Angeles, mijn eerste kennismaking met golfsurfen, ik wist
meteen dat ik dit in Nederland ook wel zou willen. Ik
was immers net gestopt met voetbal, en was op zoek
naar vernieuwing. Al tijdens het rippen van de golven
in LA realiseerde ik me dat we nooit zulke chille golven
hebben in het kikkerland, van wat ik ervaren heb, dus
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ik dacht: ‘dan ga ik wel kitesurfen’ logisch. Dat leek me
ook wel leuk, windsurfen is nooit in me opgekomen gek
genoeg (A). Een jaar later haalde ik m’n eindexamen
en ging ik in Eindhoven wonen/studeren. Het kitesurfen
beheerste ik inmiddels aardig en ik wilde er graag mee
door. Ik googlede kitesurfen+eindhoven, toen kwam ik
WETH tegen en ik vroeg of ik alsjeblieft lid mocht worden.
Aanvankelijk werd er geopperd dat het eigenlijk alleen een
windsurfvereniging was, maar toen ik ook naar de borrels
kwam werd ik gelukkig toch toegelaten, tijden veranderen.
Voor een warme bak onzin en gesweths verwijs ik u door
naar ‘Fuerteventura’.

Bestuur ’010/’011

Lieve WETHertjes!
Bij deze onze afscheidsrede, wij hebben jullie na 1 jaar
trouwe dienst inmiddels verlaten.
Als eerste: Bedankt! Bedankt voor alle kopzorgen, stress,
gezeik en de 10 jaar die we nu door jullie van ons leven
af kunnen schrijven. Als tweede: Bedankt! Bedankt
voor alle leuke dingen, mooie verhalen, fantastische
momenten en voor alle steun en toeverlaat dit jaar! En
Joost, bedankt dat je ons altijd lief bestuur noemde!
Alleen Robert mist jullie dagelijkse gesprekken wel..
Ons bestuursjaar is niet geheel zonder horten en stoten
verlopen, maar toch willen wij een paar hoogtepunten
aanstippen, onze twee dieptepunten slaan we even over.
Natuurlijk het doorgaande weekend bij wind(loos), in
Zeeland welteverstaan! De Towerbridge leeft voort
in onze gedachten, of ja, in die van Gian en Robert.
De ijskoude 3FM-actie! Uren enthousiast in de kou staan
springen voor het goede doel, en sneeuweenden zijn
cool!
Als echte winteractiviteiten het schaatsen en het
snowboarden, en Dirk, onthoofd de volgende keer ajb
niemand...
En nu onze beste prestatie: wind op weekendjes!
Wij hebben er persoonlijk voor gezorgd dat naast de
gebruikelijke Yes!, marshmellows, sambasaus, goed
vlees en bavariabier er ook een bak wind was besteld, en

dat heeft het voor ons zeker een topjaar gemaakt, helaas
heeft de partytent het hierdoor wel moeten ontgelden...
Wij zijn van mening dat bovenstaande een goede
checklist is voor het huidige bestuur, en dit is teven onze
erfenis, met als wijsheid van voor het volgend bestuur:
Geniet ervan, zeiken doet iedereen toch wel! En onder
het genot van een biertje, of twee, of drie, want bobben
doen we toch niet, zullen wij volgend weekend oordelen
of jullie waardige opvolgers zijn!
En voor onze trouwe volgers: wacht maar tot wij die
wereldtitel windsurfen in de wacht slepen!
Hang Loose,
Jullie oud bestuur ‘010/’011
Robert & Alice
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Ff voorstellen

Bert Bogaerts
1.
Naam?
Bert Bogaerts
2. Studie?
Master Industrial Design aan de TU/e

7. Hoe ziet de ideale surfdag er voor jou uit?
Zonnig, warm, met voldoende wind/golven. Gooi daar nog
wat gezellige mensen bij en de dag is al helemaal goed.

3. Leeftijd?
26

8. Waar en wanneer was je ideale (of gewoon vetste)
surfdag?
Moliets, Frankrijk in de zomer van 2009 hadden een paar
prima dagjes surfen

4. Wat was je eerste kennismaking met WETH?
Dat waren toentertijd de inspanningen van Mark’s
huisgenoot Joep om mij mee te krijgen op surfweekend.
Uiteindelijk ben ik er dus in getrapt.

9.
Wat heb je allemaal gesloopt gedurende je
windsurfcarrière? (Materiaal of jezelf:))
Nog helemaal niks! Komt nog wel. Ik sloop mezelf
regelmatig.

5. Wat maakt surfen voor jou de ultieme sport?
Zon, water, warmte (in tegenstelling tot wintersporten).
De afwisseling, geen twee surfspots zijn hetzelfde.

10. Wat maakt jouw WETH weekend helemaal goed?
Ehh…wind? Zon, bier, BBQ, gezelligheid, foute
discotheken.

6. Wat is je surfambitie? (speed/freestyle/chillen aan
de kant)
Ik surf vooral voor de lol en als ontspanning. Dus chillen
op het water, niet alleen aan de kant.

11. Wat moeten we verder zeker nog van je weten?
Dat ik nog een date zoek voor het Lucid Gala in januari! ;P
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Douwe Bosma
Goed, mijn naam ik Douwe Bosma, k’ben 24 winters
jong en volg de studie ontwerpsystemen (4e jaars) aan
de TU. Sinds een dik jaar woon ik in Eindhoven, daarvoor
4 jaar in Groningen waar ik de bachelor bouwkunde heb
gevolgd. Oh, en mn roots liggen in Friesland trouwens.
Toen ik nietsvermoedend op een zekere dag wou gaan
squashen kwam ik Tessa tegen die mij, over enthousiast,
aanspoorde aan het introductie weekend deel te nemen.
Hoewel ik dat niet ging lukken, leek het mij best vet bij
de vereniging te gaan. Sinds een paar jaar heb ik bij mn
ouders het surfen opgepakt, dit adhv trial and error en
wat instructies van een vriend die wel kan surfen! Het
evenwicht is gevonden, nu dus nog de techniek! Vind het
een fijne bezigheid, liefs met een beetje mooi weer, om
op het water te staan en actief bezig te zijn met alleen je
board en de wind! En achteraf een lekker biertje op het
strand, kampvuurtje met gitaartje erbij staat mij ook wel
aan. Heerlijke dagbesteding!

goede wind en vrienden het Tjeukemeer opging, en voor
mn gevoel echt snelheid maakte. Op den duur moest ik
uitwijken waardoor de plank behoorlijk vaart minderde,
waar ik niet op gerekend had en na een laatst correctie
stap naar voren het water inschoot:! K’kwam met een
glimlach boven :D!
Ga er vanuit een actieve en gezellige periode bij de
vereniging te beleven. Heb er zin in in ieder geval!

Mijn vetste surfdag was afgelopen zomer, toen ik met
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Maurice Poot
Hee wetters;)
Hierbij wil ik graag mezelf voorstellen aan jullie. Ik
ben Maurice Poot (18) en ik surf graag. Ik ben sinds
kort eerstejaars werktuigbouwer op de tu in ons mooie
Eindhoven.
Ik kom oorspronkelijk uit Doorn, het midden van het
land en jammer genoeg heb ik geen uni kunnen vinden
dichter bij chille windsurf spots. Werktuigbouw vind ik wel
helemaal relaxt dus dat gaat dan maar ook voor. Dit heeft
er wel voor gezorgd dat ik opzoek ging naar een windsurf
vereniging, en ja keuze snel gemaakt. Chille mensen,
daar hoor ik bij, hoppa en het was helemaal voor mekaar
zo in de intro gefixed.
Surfen biedt mij uiting van creativiteit, één zijn met de
wind en water. De perfecte voet positie vinden, altijd
beter en sneller kunnen gaan, altijd anders, vooruit blijven
kijken. Mooie gedachtes, maar ik vind het gewoon chill:)
Mijn ambities zijn en blijven chille met vrienden, heerlijk 2
weken zorgeloos op surfvakantie in makkum, wat ik zeker
wil blijven volhouden aankomende studie jaren.
De eerste ervaring met weth was het intro weekend, dat
was echt een zeer net surf weekend, heerlijk geplaneerd,
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super chill. Zo zullen er hopelijk nog veel volgen. Ben wel
druk met de studie dus ik hoop dat ik in het vervolg wat
vaker mee kan op losse daagjes. Ik sloop alleen mezelf,
dus maak je niet druk met mij in de buurt, want ja ik ben
soms lomp.

Het Sterrensysteem

In samenwerking met de sterrencommissie (bestaande
uit Ronald, Judith en Rob) is er een rankingsysteem
opgesteld. Alle leden worden geranked volgens het
sterrensysteem, gebaseerd op surfskills. Naast een
ranking geeft het sterrensysteem ook aan wanneer en
hoe een lid materiaal van WETH mag gebruiken. Dit
om te voorkomen dat er materiaalschade ontstaat door
ondeskundig gebruik.
Naast de sterren is er een vijftal trophys te winnen:
• De vetste trick
• De hoogste snelheid
• De vetste surffoto
• De grootste Dirk-actie (sloopactie) *
• De beste reparatie
Met het rankingsysteem hopen we wat gezonde
onderlinge competitie te creëren, wat natuurlijk de
progressie ten goede komt! Levelverhogingen en trophys
worden op de borrels toegekend, leden moeten dan wel
voor bewijsmateriaal of getuigen zorgen.

*Uiteraard wordt het gewaardeerd als de houder van de
grootste Dirk-actie trophy ook de beste reparatie uitvoert.
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Borreltijd!
Een nieuw jaar, een nieuw bestuur en dat niet alleen
binnen onze fijne vereniging. Ook onze zusterverenigingen
hebben hun nieuwe besturen gekozen en ook zij willen
dat op een mooie manier inluiden!
Uiteraard was er eerst onze eigen constitutieborrel!
Allereerst werden we gefeliciteerd door het lieftallige
oud-bestuur. Zij wensten ons een mooi jaar, waarin we
met z’n vieren niet alleen serieus zouden zijn, maar het
ook vooral leuk zouden hebben! Daar werd op geproost
met een vreemd, onbestemd groen drankje en een paar
prachtige cadeau’s! (oase, zodat we een mooi bestuurskerststukje kunnen maken, een heerlijk drankspel en een
bekende dobbelsteen, maar daarover meer..)
Vervolgens stonden onze noorderburen uit Nijmegen ook
al vroeg voor de deur! Met de verontschuldiging dat ze
wel de laatste trein moesten halen, zijn ze ook maar
vroeg gekomen! Zij feliciteerden ons en hebben een mooi
verhaal geschreven in ons gastenboek!
Ondertussen zijn ook andere leden gearriveerd en
hebben meerdere mensen de moeite genomen om ons te
feliciteren. Het was een toffe avond, tot…. We ontdekten
dat we iets misten!! Ons gastenboek, dat goed verankerd
leek te liggen aan een tafel in de bierprof, was ineens
weg!
Uiteraard verdachten wij meteen onze lieftallige
zustervereniging die nog aanwezig was. Het leverde en
heftige strijd, maar na een achtervolging in het donker,
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hebben we ons gastenboek weten te behouden! Yeah!
Echter, deze pret was al snel weer voorbij, toen we
ontdekten dat we verraden zijn door onze eigen oudvoorzitter. We dachten juist hem wel te kunnen vertrouwen,
maar het tegengestelde bleek waar.
Hij heeft het bestuur van Aeolus geholpen en dankzij hem
hebben ze onze doorgeefdobbelsteen weten te brassen.
Hiervoor staat nog een mooie tegenprestatie te wachten!
Tenslotte stond om half twee, net voordat we naar huis
wilden gaan, het bestuur van Plankenkoorts ook nog even
op de stoep! Na een laatste drankje met hen, zijn we om
twee uur weer netjes huiswaarts gekeerd!
Na onze borrel, zijn we uiteraard ook naar de
constitutieborrels van onze geliefde zusterverenigingen
gegaan. Plankenkoorts was de eerste op de agenda!
Hun befaamde bierathlon werd weer gehouden en als
afgevaardigden van WETH hebben Bart en Richard hun
beste beentje voor gezet! Het mocht niet baten, voor het
eerst in tijden heeft Plankenkoorst zelf de overwinning weer
binnen gesleept.
Echter, deze bierathlon zorgde voor een mooi onbewaakt
ogenblik, waarop wij een goede poging hebben gedaan
om de vlag te ontvoeren. Daar staat een mooi logo van
DERM op, dit wilden wij ook! Het werd een heftige strijd,
waarbij ondergetekende bijna in de delftse grachten is
beland. Helaas hebben wij in deze strijd het onderspit
moeten delgen en heeft Plankenkoorts hun vlag weten te

behouden.
Toen we naar huis wilden gaan, bleek dat ook nog een
probleem. Ons busje was vastgelegd aan de bus van
Surface! Alleen, zij zouden daar slapen, wij wilden naar
huis. En goh, ineens had niemand de sleutel van het
slot… Dit heeft ons nog enige tijd gekost, maar uiteindelijk
is op miraculeuze wijze de sleutel toch gevonden en
konden we vertrekken.
In diezelfde week was er de borrel van Aeolus. Ook
hier hebben we uiteraard ons gezicht laten zien! Nu wel
met de laatste trein terug, dus iets minder laat. Ook
hier moesten we natuurlijk wel duidelijk laten weten dat
we geweest zijn. Revanche op de dobbelsteen! Het
gastenboek lag goed vast, dus dat bleek geen goede
optie. Dan maar op zoek naar hun cadeaus. En wat
waren de badeendjes schattig die ze hebben gekregen.
Ze logeren momenteel bij Floor, die heeft belooft er goed
voor te zorgen!
De laatste borrel die we konden bezoeken, was in
Amsterdam. Hier kregen we versterking in de vorm van
Alice. Echter, in Delft weten ze ook wel hoe ze een borrel
moeten houden, dus na 2,5 flessen wijn, zat ze in een
trein richting A’dam.
En daar hebben we ons wonderbaarlijk goed weten te
gedragen! Netjes gerend voor de laatste trein naar huis
en dat was al weer het einde van de constitutieborrels.

Het heeft ons in elk geval een lijst opgeleverd die we
graag met jullie willen delen:
Wat mee te nemen naar constitutieborrels:
Een grote tas/rugzak, waar je gemakkelijk iets in kan
verstoppen
Gereedschap!
Schroevendraaier
Betonschaar
Sopje om de auto weer schoon te maken
Wat te doen op je eigen constitutieborrel:
Vertrouw niemand! Zelfs je eigen oud-bestuur kan zich
tegen je keren!!
Hou het gastenboek goed in de gaten! (Ducttapen aan je
eigen lichaam is een goede optie)
Waarschuw de kroegbaas, zorg dat hij in elk geval aan
jouw kant staat
Geniet! ;)
Tot zover onze acties bij
zusterverenigingen in den lande!

de

verschillende

Ciao!
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Introweekend

16 t/m 18 september - Wolphaartsdijk
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Introweekend ‘011

Hey surfers,
Het introweekend van 2011 was een leuk weekend, alle
WETH weekenden zijn natuurlijk leuk maar deze doet
zeker niet onder voor al die andere WETH weekenden,
en iedereen die mee is geweest weet dat ook. Voor
degene die niet mee zijn geweest zal ik een gevatte
samenvatting geven met alle hoogte- en dieptepunten,
want die horen er ook bij.
Eigenlijk begon het weekend al met een dieptepunt, nadat
alles was ingeladen in het busje en de surftrailer kwamen
we er achter dat het licht van de trailer het niet deed
op die bus en duurde het allemaal heel lang. Zelf had
ik hier gelukkig geen last van, ik wenste ze succes met
het busje en vertrok met Akko en Bert richting Zeeland
met mijn eigen auto. Laat op de avond was iedereen
gelukkig veilig en wel op camping De Heerlijkheid aan
Wolphaartsdijk aangekomen.
Hierna kon het weekend alleen maar beter worden en
op de vrijdagavond kon iedereen goed kennismaken
met elkaar onder het genot van veel bier. De gezellige
surfbabes van de vereniging met hun eigenaardige humor
werden aangevuld door Astrid, deze vrouwen wisten
het weekend wel op te fleuren. Het weekend was ook
internationaal met een paar buitenlandse studenten, Jan,
Svetlana, Joao, Una en Keith.
Zaterdag kon iedereen eindelijk het water op, en er was
wind! WETH weekenden worden vaak geteisterd door
windloosheid maar deze niet! Er waren wat ervaren
windsurfers die nog steeds gingen zeuren dat het niet
genoeg waait maar voor de beginners was het prima.

1818 SWETHS zomer editie 2010
sweths december 2011

Joost, JJ, Dirk, Ronald, Bellefleur, Bart en ik konden
met grote zeilen planeren, en iedereen moet altijd nog
uitkijken voor de lompheid van Dirk. Jan uit Tjechië had
het duidelijk naar zijn zin op de surfplank, hij heeft heel
wat surfuren gemaakt, net als de andere buitenlanders.
Beginners hebben ook wel eens de neiging om af te
drijven maar gelukkig heeft WETH reddingsbrigade Bart,
die een paar keer in actie moest komen. S’avonds kon
iedereen bij komen met een goede barbecue.
Wat ook niet kan ontbreken op een WETH weekend
is de hooizolder, bij uitstek de uitgaansgelegenheid
van Zeeland. Iedereen had weer genoeg energie
opgedaan door de barbecue en ging helemaal los op de
zaterdagavond. De dansjes van Mark waren een lust voor
het oog en ook JJ liet zien wat hij kan. Svetlana, Alice,
Tessa, Astrid en Floor lieten alle mannen in de tent op
hol slaan met hun kunsten bij de danspaal. Een goede
avond dus!
De zondag was ook uitstekend, de meeste gingen gewoon
weer het water op, sommige genoten van het zonnetje
en een biertje. Er was weer een hoop lol op het water en
natuurlijk ook op de kant met de luidspreker(“kiters zijn
mannen met een...”). Aan het einde van de dag moesten
we helaas weer inpakken en terug naar Eindhoven. Het
was weer een mooi weekend!
Bedankt bestuur, voor dit weekend!
Tot op het water!
Frank Broekkamp

Na een constitutieborrel in A’dam werd er door Floor en
Alice besloten dat er nog een verhaal geschreven moest
worden voor de sWETHs over de avonturen die zij hebben
beleefd op het introweekend. En dus volgt nu deze
dronkemanspraat. Voor de duidelijkheid, schuingedrukt is
het introweekend te Wolphaartsdijk, recht is in de trein.
Op een dag…
Er waren eens, 2 meisjes. Nou ja, 2 meisjes….meisjes..
oké vrouwen. Begeerlijke vrouwen, echte vrouwen! De
een na 2,5 fles wijn en de ander na een CHEOPS borrel
dus volgt dit verhaal.
Er
was
eens
een
surfvereniging
te
Wolphaartsdijkzeikerd en 2 lieve, schattige meisjes.
En die meisjes die hadden een afwijking een piet
piraat en een manneke nelis, LEKKER GAAN! En
hoe overleven zij een weekend? Nou dat vertellen
we nu:

Rooie ogen zeggen mij: Geniaal dronken gezegden:
quatsch goh inderdaad! Het is briljant, Bart is een
ginger! Nu het verhaal.

Ooit werd Alice wakker met een oogbeschadiging
Piraat! Floor pleurde enorm op haar bakkes, manke
Nelis! En wat doe je dan op een gare zondag?
Juist! De meest enorme deur pakken die je hebt
(starboard), kratje mee, chips mee en gaan met
die banaan! Alleen Sjean Heanrie was hier niet zo
blij mee. Sjean Heanrie vraag je je dan af? Jaaaa…
Sjean Heanrie, onze huisslak! Zout deed hem niet
zo goed, hij is nou niet zo goed meer. Oftewel hij is

2x zo klein. We hebben een reddingspoging gedaan
maar de Duitsers die er geen koek van bakten
waren interessanter. Neee, Ja, Nee, Jahaaa, Helau,
zo ging het ongeveer 2 uur door.
En lol dat we hadden! Maar opeens was daar ridder
Bart op zijn piepschuim ros! En wat voor ros! Een
die ons voorttrok, 3x het meer rond. Held van het
weekend. Maar opeens waren daar lekkere, warme
hamburgers! *BREAK*
Toen wilde ridder Bart het meer over reizen! En
reizen dat deden we! Van oost naar west en van
noord naar zuid. Maar OPEENS was daar Evil Joost.
Hij probeerde onze lijn door te varen! En dat ging
natuuuurlijk niet. In het heetst van de strijd ging
Sjean-Heanrie ten onder….Minuut stilte!……………
……….........................................................................
Maar niet voor niets! Evil Joost ging (bijna) ten onder,
hij deed bijna een no-hand en no-foot in the water,
maar uiteindelijk droop hij na een verhitte strijd af!
Na een luid applaus werden ridder Bart, manke
Nelis en piet piraat ingehaald en genoten zij van
een lekkere warme frikadel met saus. En konden zij
na een lange dag tevreden gaan slapen. Wat een
avontuur!

Liefs,
Floor & Alice
BART JE BENT EEN HELD!!!
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Fuerteventura, het verhaal
Gian-Carlo, Tom, Joost, Rob, Pim & Richard
Dit jaar zijn er wederom een aantal surfers met elkaar
op vakantie gegaan. Het begon allemaal met euforische
plannen om naar een tropisch oord af te reizen waar
het uiteraard ook enigszins zou waaien. Op het moment
dat er tickets en onderkomen geboekt moesten worden
waren er echter een aantal personen minder te spreken
over het financiele vooruitzicht van de aangelegenheid.
Na wat geleuter is toen desondanks besloten om met
een stel bolides naar Tarifa te tijgen. De hachelijke
tocht van riant een etmaal zou dan voor lief genomen
moeten worden. Enkele dagen voor de afreis werd een
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opzienbarende voorspelling geconstateerd: windstilte in
Tarifa, het welbekende wind-mekka van Europa. Deze
uitzonderlijke constellatie moest een hogere betekenis
hebben, stante pede werden er last-minute vluchten
geboekt naar Fuerteventura, een eiland. We waren getuige
van de genese van een onvergetelijke wederwaardigheid.
Na wat spaanplaten uit het plafond van Shiphol gerenoveerd
te hebben met de bagage kon de reis beginnen. Omdat
Joost de Meijer in verdwaasde toestand dacht dat we naar
Gran Canaria zouden gaan, hadden we ongelukkigerwijs
geen vervoer om ons bij aankomst naar het appartement
te bewegen. Ten langen leste is alles goed gekomen,
en er is hem uiteraard niets kwalijk genomen. Na enkele

Vakantie Fuerte ‘011

onwennige dagen hadden we reeds een huurauto met
dakdragers, en konden we nagenoeg elke dag surfen.
Deze eerste week in Corralejo was voor de windsurfers
minder enerverend omdat de wind maar niet boven de
5bft uit wilde komen. Desalniettemin was het een spitante
introductie van het eiland waarbij we zelfs nog iets van de
Engelse cultuur opgestoken hebben.
De tweede week was het faliekant prijs. Met volgestouwde
auto door het ongerepte woestijnlandschap, terwijl vier
lieden hun lot in handen van locale weggebruikers
legden, roerden we ons zuidwaards. COSTA CALMA,
een batterij wind waar zelfs Gian-iPad-Carlo content mee
was, power tot en met. Om nog maar te zwijgen over de

VILLA waar we ons in mochten constitueren terwijl dr. Phil
de regelneef elke dag kostelijke anekdotes uitkraamde.
We hebben ons uitermate goed weten te vermaken in
dit surf-paradijs mag ik wel zeggen. Zoals een man in
Spanje zei, nadat hij aangevallen was door een slang uit
een geldautomaat: gelukkig hebben we de foto’s nog.
Richard van der Oost
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Gekocht/Gesloopt/Gemaakt

•
Pim, Richard, Gian, Joost en Bart hebben
allemaal een wakeboard gekocht. Toch wel een mooi
alternatief bij gebrek aan wind of benzine!
•
Dirk heeft iemand bereid gevonden een gat in
de onderkant(!) van de Skate te varen. Helaas was deze
persoon niet zo ver te krijgen dit te repareren. In een
verwoede poging het hoofd en de Skate boven water te
houden is Dirk de dader uit het oog verloren.
•
Gelukkig heeft Bellefleur de Skate weer
waterdicht gemaakt. De 112 kubieke decimeters geluk
kunnen het water weer onveilig maken!
•
Helaas was een mast niet bestand tegen de
combinatie wind, Brouwersdam en Bellefleur. Een mooie
gelegenheid om kennis te maken met de mannen van de
KNRM.
•
WETH is twee mooie zeilen rijker. De nieuwe
Gun Torro 4.3 (2011) en 4.7 (2010) zullen komend jaar
veel mensen blij maken.
•
De marktplaatsverslaving van Joost heeft
WETH verder een compleet 5.5m beginnerszeil met mast
en giek opgeleverd.
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Sick Trick

De sicktrick voor deze sWETHs is de duckjibe (duckgijp),
niet zonder toeval één van de tricks in het sterrensysteem.
De duckgijp is een variatie op de normale gijp. In plaats
van het zeil over de neus van het board te draaien, haal
je het zeil over je hoofd heen. Hierbij duik (‘duck’) je
onder je zeil door, wat vaak sneller is dan een normale
gijp.
De eerste stap is het oefenen van het overpakken van
het zeil bij weinig wind. Houd je giek breed vast met de
zeilhand vrij ver naar achteren. Laat je masthand los, trek
het zeil met je zeilhand over je hoofd heen en duik onder
het zeil door. Pak nu snel met je voormalig masthand de
andere kant van je giek beet en trek het zeil snel voor je
langs. Probeer ze snel mogelijk de giek weer goed (en
breed) vast te hebben. Deze beweging moet soepel en
snel gaan voordat je het met echte wind probeert.
Als de duckbeweging er in zit, is het tijd om het met
hardere wind te proberen. Kom net zoals bij een normale
gijp met hoge snelheid aanvaren, haak uit en haal de
achterste voet uit de voetband. Zet deze voet aan de
lijzijde van je board en zet een bocht in. Houd je zeil
dichtgetrokken en probeer op snelheid te blijven. Als je nu
nog snel genoeg gaat, zal de druk uit je zeil wegvallen.
Dit is het moment waarop je onder je zeil doorduckt.
Vergeet daarbij niet de bocht door te zetten. Als je plank

niet ver genoeg door is gedraaid, wordt het zeil uit je
handen geblazen. Als je de bocht helemaal gedraaid
hebt, is het tijd om je voeten te verzetten, in te haken en
weer door te planeren.
Aandachtspunten voor deze sicktrick:
•
Voldoende snelheid behouden om de druk uit
het zeil weg te laten vallen
•
De bocht ver genoeg doordraaien om te
voorkomen dat het zeil uit je handen wordt gerukt
•
En zoals altijd: oefenen, oefenen, oefenen!
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Gouwe ouwe!
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Puzzelen

Gehoord langs het water
De redactie heeft onlangs wat nieuws vernomen wat toch
echt even gemeld moet worden. Sam en Olga verwachten
midden volgend jaar een klein surfertje, oftewel, ons favoriete
surfkoppel is zwanger! Verder heeft Mark verkondigd dat
hij wel 24 jaar plaservaring heeft, en heeft Bart een wc,
hier zien wij mogelijkheden. Gian-Carlo schijnt af te vallen
tijdens het WETHeetfestijn ‘010/’011, zeker een prestatie!
Ook ontvingen wij het bericht dat Sanneke zeker toch een
aantal jaren bij een niet nader te noemen roeivereniging
heeft gezeten... Dat dit is verzwegen begrijpen wij ten
zeerste! Over haar niet te vertrouwen partner kunnen wij
ook nog wel een boekje open doen. Hij schijnt maar niet te
kunnen kiezen tussen Patrick en Sjaak. Wel heeft hij genoeg
ruitenwisservloeistof om al de WETHauto’s te vullen, dus zit
je zonder, bel Robert Kettenis: 06-30413203.
Wat ook nog de vraag is of dat de bestuursoverdracht dit
jaar in ere is gehouden? En of er inmiddels ook alweer
wat nieuwe connecties zijn gelegd met andere verenigingen.
Weet je meer, of heb je ook wat gehoord langs het water?
Stuur dan een mailtje naar bestuur@eswvweth.nl
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De Bierprof, hier zijn we elke even week vanaf 21.00 te vinden!
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Agenda

Dirk Baggen
Bert Bogaerts
Sjoerd te Bogt
Douwe Bosma
Frank Broekkamp
Volkan Degirmenci
Alice Janssen
Robert Kettenis
Bart Kofoed
Bellefleur Kramer
Robert Liebergen
Joost de Meijer
Sanneke Nelissen
Richard van der Oost
Maurice Poots
Jarno Riegman
Floor van Schie
Mark Trommelen
Tessa Wethlij
Sebastiaan van Zelst
Olga Zlydareva

Ledenlijst
Buitengewoon leden
Gian-Carlo Sterken
Etienne Maduro
Donateurs
Karl Bree
Ben Caby
Peter van Campen
Mark Courage
Ronald Crooij
Rob Derks
Henk Gaxiola
Jan-Jaap Riegman
Olof Teulings
Judith Timan
Elske Vermeij
Maartje van Vugt
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