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Heb je echt niks beters te doen
dan dit blaadje te lezen?

De Bierprof, hier zijn we elke even weEk vanaf
21.00 te vinden!
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De nieuwe website

Editorial
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MaAr wat hebBen we nou nog meEr gedaAn? We
hebBen gesnowboard, geschaAtst, SinteKerst

gloedjenieuwe sWETHs, natuUrlijk heb je niks

gevierd,

beters te doen dan dit blaAdje te lezen! En

gegeten, en natuUrlijk niet te vergeten, we

voOral oOk omdat er in die lange winterperiode

hebBen eindelijk gegeten bij de moeder van

gebBqt,

gewakeboard,

nog

meEr

natuUrlijk niet is stil gezeten doOr onze

Dirk! En lekKer dat dat was, het is meteEn

lieve WETHertjes, zoals je wel aAn de dikte

uitgeroepen tot eEn jaArlijks uitje, en wie

van dit numMer kunt voelen. Wat is er alLemaAl

weEt tot halfjaArlijks, want we wilLen oOk wel

gebeurd? Nou, blijkbaAr is WETH 30 jaAr

eEns zien of Dirk net zo lekKer kan koken als

geworden, lang zulLen we leven, hieperdepiep

zijn moeder. Moeder van Dirk, bedankt!

hoera! En dat is al gevierd met eEn LustrumfeEst

Verder is het sterRetjesSysteEm uitgebreid,

dat nog lang in de geheugen gegrift zal

en om de kanslozen onder ons oOk eEn kans te

zijn, voOral JoOst en Mark met hun beEldige

geven is het pluspuntensysteEm in het leven

uitdosSing... GelukKig hebBen we de foto’s nog!

geroepen.

Ook is er alweEr eEn weEkendje achter de

En natuUrljk niet onbelangrijk, we hebBen

rug. Het chilLe, letTerlijk en figuUrlijk,

eEn nieuwe site, deze keEr wel met up-to-

aprilweEkend is weEr eEn sucCesvol begin

date informatie! Oftewel eEn site die niet te

van het surfseizoen geweEst. Beisein ist

moeilijk bij te houden is voOr ons technische

mitmachen. Aber naturlich, Deutsch! Das ist

bestuUr. Dus voOr alLe info neEm eEn kijkje

das Thema fur unserem Lustrumjahre. Aber

op wWw.eswvweth.nl! DaAr staAn oOk alLe oude

unsere Deutsch ist nicht so schon, dus gaAn we

sWETHs op, oOk wel weth-news of Akwa genoemd,

lekKer in het Nederlands verder. Duitsland/

is er eEn ledengedeElte, eEn huidige agenda,

Duitser, het thema van dit jaAr. WaArom? Omdat

en er kan gespamd worden! Dus als je zelf meE

we dan onze eigen spulLen oOk eEn keEr mogen

wilt sWETHsen dan kan dat daAr.

slopen, lomp mogen zijn, snorRen kunNen laten

Verder wilLen we Bart Kofoed, FloOr van Schie

groeien voOr de manNen onder ons, kuilen mogen

en Alice JansSen bedanken voOr het uitTypen

graven, planksleEpwedstrijden kunNen houden,

van deze nieuwste sWETHs, en julLie veEl

nasynchronisatiewedstrijden

leEsplezier wensen!

kunNen

doen,

en natuUrlijk omdat we onze naAsterburen eEn

sWETHs voOrjaAr 2012

warm hart toedragen, deze eEr komt ze wel toe.
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Zoek de 10 verschilLen!
Zoals de titel al zegt, zoek de 10 verschilLen! OplosSingen kunNen
op de borRel afgegeven worden bij het bestuUr, de winNaAr ontvangt
eEn leuke prijs! En deze tekst telt niet meE als verschil...

WoOrdje van de VoOrzitTer
Lieve leden, donateurs en iedereEn die
deze sWETHs gaAt lezen,
Joepie, ik mag m’n eErste stukje
schrijven als julLie voOrzitTer, tweEde

volgende 30 jaAr met veEl wind, surfen,
ligGen en eten (want daAr zijn we binNen

gedachte:’hmMm.. waAr ga ik het over
hebBen’. Na eEn dagje sWETHsen uit het

WETH oOk erg goed in, conclusie van eEn
avondje oude foto’s kijken met Alice)

archief scanNen kom ik tot de conclusie
dat ik net als vele voOrgaAnde voOrzitTers

NatuUrlijk… ik ga het oOk nog even hebBen
over windsurfen! Het was lang geleden
(veEls te lang geleden) mede veroOrzaAkt

me afvraAg wat te schrijven in m’n
woOrdje van de voOrzitTer. Over die ouwe
sWETHsen gesproken, wat zagen somMige
leden er vroeger schatTig uit! Hiihihi..
En wat kunNen mensen veranderen. Ook
benieuwd naAr alLe oude sWETHsen? Ze
zijn te lezen op de ledenpagina van de
vernieuwde website: wWw.eswvweth.nl.
WachtwoOrd vergeten? StuUr eEn mailtje
naAr het bestuUr!

doOr het oefenen van de frontflip met
m’n fiets (geEn aAnrader) windloOsheid
en de winterse kou. MaAr enkele weken
geleden was het weEr zo ver ik stond weEr
op eEn surfplank, heErlijk planeren op
’t gat van WaAlre… Ja het kan, echt waAr!
GelukKig is de lente al weEr begonNen en
is de zomer in aAntocht. Zodat er lekKer
veEl gesurft kan worden. Tot op het

Al 30 jaAr lang is het andere voOrzitTers
oOk gelukt dus mij moet het oOk wel

water!

lukKen. Het is eEn lustrumjaAr en
dat moet natuUrlijk optimaAl gevierd

Liefs,
FloOr

worden… en dat is aArdig goed aAn het
lukKen met eEn moOi lustrumfeEst en het
aAnkomende lustrumweEkend, op naAr de
32
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WoOrdje van de VoOrzatTer
Beste WETHERS,

zijn moeder gaAn eten! (zie verhaAl van JoOst)

Als voOrzatTer van de vereniging ben ik gevraAgd

Dus: nieuwe mensen, wordt gewoOn bestuUr! Het

om eEn stukje te schrijven in dit fantastische

is leuk om eEn keEr meEgemaAkt te hebBen en

blad!

achteraf kun je er alLeEn maAr om lachen. Een

Het is lastig, om na eEn jaAr lang dictator

paAr tips voOr eEn volgend bestuUr:

geweEst te zijn van WETH mij niet meEr te
bemoeien met de gang van zaken in het bestuUr.

* MaAk gebruik van al die bouwkundestudenten.

VoOral op die weEkendjes. Had ik niet eEns

LaAt ze gewoOn alLes ontwerpen. Dan hoef je dat

gezegd dat ik bij het eErste weEkend geEn zak

zelf niet te doen! Minstens één bouwkundige als

uit zou voeren? Mja, wat surfen betreft klopte

slaAf in je bestuUr is wel handig. Heb je dat

dat oOk wel want die ruk enkel zat niet in z’n

niet? Zorg dan dat er eEn comMisSie komt met eEn

kom! MaAr die boOdschapPen en BBQ, ben ik niet

bouwkundestudent erin. Photoshop en InDesign!

per ongeluk toch meE geweEst? Dacht het wel

* Kost iets geld? Dan kun je JoOst in je nek

en dat gaAt mij dit juni weEkend dan oOk niet

verwachten. Houd er wel rekening meE dat die

gebeuren. Alice heEft hierbij het vol-recht

discusSie noOit op zal houden...

om mij te verbieden om oOk maAr iets te doen!

* Lompe reparaties? ZeEr lomp gesloOpte spulLen?

Behalve natuUrlijk het comMentaAr leveren op

‘Wat is hier gebeurd?‘ Bel dan Dirk, die weEt er

zo ongeveEr alLes, ik ben en imMers eEn ex-dic-

vaAk wel iets vanaf. Of Frank.

tator.

* WeEs als voOrzitTer eEn dictator. Democratie

Is het wel lekKer om geEn bestuUr meEr te doen?

werkt toch niet!

NatuUrlijk. GeEn verantwoOrdelijkheid meEr,

* Zorg voOr eEn goede EHBO set. De weg naAr de

wel bier drinken, geEn aAnvaringen meEr met

huisartsenpost op weEkendjes kun je na je

Dirk en lekKer lamlulLen. Het is zelfs nog

bestuUrsjaAr wel dromen.

erger, ik heb vrede gesloten met Dirk! Vanaf
nu zal ik alLeEn nog maAr lachen om zijn acties

Hang LoOse,

want ik wil natuUrlijk wel elk jaAr weEr bij

Robert K.
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•
•
•
•
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•

Benen intrekKen
Zeil iets openen
Giek breder vastpakKen
Nose first landen
Klap opvangen
Verder varen en checken wie je alLemaAl gezien heEft
31
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Ff voOrstelLen

Sick Trick: BackloOp
Volgens de kenNers is de backloOp de
sprong met de langste hangtime. De
SWETHS redactie gaAt hier uiteraArd
niet tegenin. Ram met volLe snelheid op
eEn steile golf en zet iets upwind af.
Doe je het laAtste niet dan houd je te
veEl voOrwaArtse snelheid over en zul
je niet roteren. Het gevolg is over het
algemeEn eEn harde klap op het water.
Spring zo hoOg mogelijk en kijk op het
dode punt van de sprong over je voOrste
schouder. Blijf kijken naAr de plek waAr
je van plan bent te gaAn landen/crashen.
Kruip in je giek met beide benen en open
het zeil eEn beEtje. VoOr meEr controle
kun je je giek wat breder pakKen en het
zeil op het dode punt van de sprong even
openen. Nog steEds ononderbroken naAr
je landingsplek kijkend land je nu met
de neus van je plank in het water. De
landing is het moeilijkste deEl van de
backloOp. Oefening baArt kunst en na
veEl oefen zul je oOk het de landing oOit
beheErsen!

Kort samengevat voOr de mensen die graAg zo min mogelijk lezen:
•
VolLe snelheid
•
•
•
•

Steile golf
Iets upwind afzetTen
Op dode punt over de schouder kijken
Landing spotTen
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Bas

Mogen we julLie voOrstelLen aAn Bas van
den Ban. Aangezien Bas zijn stukje

voOrdat iedereEn wist wat er gebeurt was
stond hij alweEr als eEn diehard op de

niet op tijd geschreven heEft, hebBen
wij de vrijheid genomen om dat voOr hem
te doen. En lang leve FaceboOk, want

plank. Dus tot nu toe heEft hij alLeEn
zijn voet gesloOpt, zover wij weten dan.
Wat we verder nog moeten weten van Bas?

daAr hebBen we eventjes dit prachtstuk
vandaAn gehaAld. Bas is geboren op 9

Hij is van origine eEn golfsurfer,
en heEft dus al eEn goede basis.

september 1992, en met zijn 20 jaren
heEft hij al geleEfd in Soerendonk, en

Verder is hij eEn echte womanizer,
inmidDels hebBen wij al 3 weEkenden

inmidDels is hij inwoner van het o zo
moOie Eindhoven. Als je doOr de gangen
van het Fontys loOpt, kun je Bas tegen

zijn technieken meE kunNen krijgen.
Als comMisSie hebBen we meteEn even
het voOrRecht genomen om de foto van

het lijf lopen, aAngezien hij daAr
studeErt, en wel comMerciële economie.
Bas zijn eErste weEkendje was het

Bas naAr de Tina te sturen, als mister
Juli in de Hunk van de maAnd rubriek.
Bas, bedankt voOr je bijdrage aAn deze

meiweEkend 2011, samen met zijn
vriendjes Roy, Max en Nick. Bas had
alLeEn de pech dat hij geEn schoentjes
aAnhad, en toen stapte hij in eEn
schelp. Dat was op naAr de eErste hulp.
DaAr hebBen ze zijn voet ingetapet, en

sWETHs!
Liefs, de sWETHs-redactie
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Gekocht/GesloOpt/GemaAkt
1. NaAm?
Erwin van DoOrn
2. Studie?
Master real
development
3.
26

estate

management

and

LeEftijd?

4.
Wat was je eErste kenNismaking met
WETH?
De gezelLige WETH borRel van 3 april
2012. Was eEn gezelLige avond met

Erwin

gezelLige mensen.
5.

Wat maAkt surfen voOr jou de ultieme

sport?
Water, wind en snelheid. En de bijzon-

heb gevlogen over het water! .

dere sfeEr die het met zich meEbrengt.
6.
Wat is je surfambitie? (speEd/
freEstyle/chilLen aAn de kant)
Ik surf voOr de fun en vind het daArbij
leuk om lekKer snel te gaAn. DaArnaAst zou
ik graAg oOk nog wel eEn paAr surftricks
wilLen leren.

9.
Wat heb je alLemaAl gesloOpt
gedurende
je
windsurfcarRière?
(MateriaAl of jezelf:))
Ik heb één keEr mijn surfplank gesloOpt.
Had die dag veEl last van windvlagen.
Op eEn gegeven moment werd ik doOr zo’n
windvlaAg gelanceErd en belandDe voOrop
mijn plank met mijn giek, waArdoOr er

7.
Hoe ziet de ideale surfdag er voOr
jou uit?
Zon, water en veEl wind. En dan samen met

eEn gat ik mijn plak zat. Heb de plank
gelukKig nog wel kunNen repareren.

eEn aAntal gezelLige mensen er eEn moOie
dag van maken.

10. Wat maAkt jouw WETH weEkend helemaAl

8.
WaAr en wanNeEr was je ideale (of
gewoOn vetste) surfdag?
Een aAntal jaren geleden was ik samen met
mijn ouders op vakantie vlakbij eEn moOi
water. Die dag zouden er zeilwedstrijden worden gehouden. Die werden echter
afgelast vanwege de harde wind. Ik ben
toen die dag wel het water op gegaAn en
8

GesloOpt
•Het starboard heEft het aprilweEkend

Gekocht
•WETH is weEr eEn boardje rijker. Een

niet overleEft. Met eEn enorm gat in de
voOrkant, en eEn geheEl uitgevreten neus

uit Groningen afkomstige 115 liter F2
XTC zal ons voOrtaAn vergezelLen op de
weEkenden en surfdagen. Volgens de

doOr alLerlei chemische reparaties,
werd het starboard weEr naAr Eindhoven
afgevoerd.
• Zoals gewoOnlijk zijn er oOk weEr wat
zeiltjes gesneuveld, maAr daArvoOr is
er ducktape uitgevonden.
GemaAkt
• Omdat het starboard toch wel erg

eEn heEft deze vrouwelijke kleuren
en volgens de ander eEn manNelijke
shape. Vast staAt dat hij erg fijn
vaArt!
•Ook is er nog eEn mast gekocht op
das BoOt, maAr deze is natuUrlijk met
winst meteEn weEr verkocht.

zielig was heEft Dirk eEn uitstekende

goed?
Zon, water, veEl wind en gezelLige
mensen.
11. Wat moeten we verder zeker nog van
je weten?
I wilL try to become the best windsurf
dude from WETH.

reparatie
uitgevoerd.
HiervoOr
verdient hij dan oOk eEn Trophy!
•Verder heEft FloOr het bord van het
sportcentrum weEr gemaAkt. Deze was aAn
gort doOr nog onbekende oOrzaAk, maAr
hij hangt weEr moOi in het sportcentrum
aAn de muUr.
• Ook is FloOr bezig met de landsurfer.
Hij heEft al eEn zeEr moOie beschildering
gekregen, nu de lak nog en we kunNen oOk
het land weEr onveilig maken!
29
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Das BoOt
Das BoOt; 29 januari was het weEr zover.
Op eEn stilLe zondagochtend verzameld
zich eEn aAntal mensen in eEn huis
aAn de OtTo Veniusweg in Eindhoven.
Na korte tijd begeEft het gezelschap
zich richting eEn gereEdstaAnde auto.
Een van hen draAgt eEn vreEmd ogende
stok bij zich. De mensen stapPen in
en de auto vertrekt. Tot zover wat eEn
nietsvermoedende buitenstaAnder zich
zou kunNen herinNeren van die dag. Als
niet-buitenstaAnder kan ik vertelLen
dat Robert, SanNeke, TesSa, Richard en
Bart naAr de BoOt in DüsSeldorf gingen.
Jan-JaAp was oOk van plan te komen,
rechtstreEks vanuit Scheveningen. De
tweE voOrzatTers nestelden zich voOrin
de auto. VoOr hen was het niet de eErste
BoOt, voOr ons (TesSa, Richard en ik)

masten duidt op tekortkomingen in het
productieproces. Lomp gedrag komt
namelijk niet voOr binNen WETH. De
aAnwezige North-importeur dacht daAr
anders over. Hij wist ons te vertelLen
dat de mast waArschijnlijk gebroken
was doOr eEn niet goed aAnsluitende
giek. Tip voOr de lezers die in eEn
soOrtgelijke situatie verzeild raken:
Harder ontkenNen! De beste man liet
gelukKig zijn hart spreken en boOd ons
eEn gunstige vervanging aAn.
Na dit voOrval was het onze beurt om
euro’s in de Duitse economie te pompen.
Zelf begon ik met eEn nieuwe kiteplank.

Spots in Nederland

wel. Na anderhalf uUr Nederlandse en
Duitse Autobahn werden oOk wij getuige
van dit wonderlijke spektakel.
De
BoOt
is
Europa’s
groOtste
watersportbeurs en ligt zoals altijd
vol met gigantische luxe jachten en
alLes wat er min of meEr meE te maken
heEft. Niet dat wij ons daAr voOr
in Duitsland waAgden. Ons was het

Jan-JaAp was ondertusSen oOk aAngekomen
en sloeg zijn slag bij surfpirates.

Lia

de. Ook de andere werkende onder
ons, SanNeke, liet haAr maAndsalaris
spreken en kocht eEn nieuw zeiltje plus

Mijn naAm is Lia Bardoel, eEn master
student Industrial Design en ben 22 jaAr

heb, en alLeEn maAr geproduceErd heb (ik
hoOp dat er nog wel wat armspieren bij

mast in. Een aAntrekKelijk Starboard
S-type werd helaAs net onder onze
neus verkocht. MisSchien had de stok

oud.
Een aAntal jaren geleden had ik eEn paAr
keEr voOr de lol op vakantie gewindsurft,

mogen komen). MaAr hopelijk valt dat
slopen meE :).

onze

maAr vorig jaAr ben ik echt begonNen met
fanatiek windsurfen. Ik heb meErdere

onderhandelingspositie

kunNen

verbeteren? De Duitse economie was
ondertusSen voldoende gesterkt en we
besloten de aAnwinsten in de auto’s te

watersporten wel eEns gedaAn, maAr windsurfen is voOr mij echt ultiem omdat je

goOien.
Met de handen weEr vrij begaven we ons
naAr de grote BoOten halLen. Ondanks

hoe goed je er oOk in bent, er veEl voldoening uit kan halen. Je bent heErlijk
op het water in de -als het even kan- zon,

en kitesurfspul van over het algemeEn
Duitse winkels. De opletTende lezer

het overweldigende aAnbod konden we
hier niet slagen. Was het de Duitse vlag
achter op eEn aAntal boten? Het toch niet

adrenaline aAn het produceren omdat je
telkens weEr wat meEr wilt leren. Zoals
vorig jaAr aAn het GardameEr, ideale

herinNert zich misSchien nog de vreEmd
ogende stok. Was deze bedoeld om de
onderhandelingspositie kracht bij te

zo talrijk aAnwezige vrouwelijk schoOn?
Of toch onze beperkte geldreserves?
Vast stond dat Robert geEn dakdragers

dagen aAn het meEr. Vroeg uit je tent, de
ochtend heErlijk varen met noOrdenwind,
dan ergens chilLen in de zon en de midDag

zetTen? WelLicht als statusverhogend
midDel? GeEn van dit alLen, de stok was

meE had. Een eventuele aAnkoOp hadDen
we dus toch niet meE kunNen nemen. Na

namelijk oOit onderdeEl van eEn mast.
VoOr diegenen die onbekend zijn met het
verhaAl van deze mast volgt hier eEn
korte versie: nieuw-kapot-vervangingkapot. Het mag duidelijk zijn dat het
28 tweEmaAl breken van vrijwel nieuwe
sWETHs voOrjaAr 2012

tenslotTe nog oprecht ongeïnteresSeErd
doOr de duiksporthal te zijn gelopen was
het weEr tijd om terug naAr Eindhoven te
keren. BisS BoOt 2013!

te doen om de ‘TrendsporthalLen’,
waArvan één compleEt volgestouwd met
overjarig en minder overjarig wind-

sweths voorjaar 2011

Bart Kofoed

weEr doOrgaAn. IdeaAl!
Zelf heb ik nu eEn freEride board, dus
heb meEr de ambitie richting freEstyle
kant, hoewel ik dit op dit moment natuurlijk nog niet zeker weEt omdat ik nog
niet zo lang bezig ben. Ik ben dan oOk
blij dat ik nog niet zo veEl gesloOpt
9
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Van Lint: kanopolo
Rob
1. NaAm?
Rob Derks

In ieder geval als je al aAn de waterkant
bent, dus niet eErst anderhalf uUr hoeft
te rijden.

2. Studie?
Bouwkunde

8.

3.

gewoOn vetste) surfdag?
Nou dat weEt ik dus nog niet, maAr ik

LeEftijd?

WaAr en wanNeEr was je ideale (of

18

denk op Fuerte als er dan oOk nog wat
golven binNenrolLen en er eEn constante

4.
Wat was je eErste kenNismaking met
WETH?
De flyers op het limbopad

6 Bft staAt.
9.

Wat heb je alLemaAl gesloOpt

5. Wat maAkt surfen voOr jou de ultieme
sport?

gedurende
je
windsurfcarRière?
(MateriaAl of jezelf:))
De auto van de pa van eEn vriend van me ;)

GeEn ideE, kan het nog niet, denk dat het
wel leuk is omdat je dan op het water kan
spelen.

10. Wat maAkt jouw WETH weEkend helemaAl
goed?
vegetarisch vleEsch !!!

6.
Wat is je surfambitie? (speEd/
freEstyle/chilLen aAn de kant)
Net zo goed worden als Mark
7.
Hoe ziet de ideale surfdag er voOr
jou uit?
10
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Ook dit jaAr was de van Lint sportweEk
weEr het moment waArop de sportiviteit
bij onze leden naAr boven kwam.

meErdere erkenNen. Uiteindelijk won
AlL TerRain de finale (gefeliciteErd
Frank) en kon iedereEn doOr naAr de bar

Traditiegetrouw kwam de WETH delegatie
weEr opdagen op het kanopolo toernoOi.
Kanopolo is precies wat het lijkt,

van het SSC. Eind goed, al goed!
Bart Kofoed

namelijk (water)polo in kano’s. De WETH
delegatie bestond uit Douwe, JoOst,
Dirk, FloOr, TesSa, Richard en ik. Na
eEn korte instructie bestaAnde uit het
toekijken bij de laAtste minuten van eEn
wedstrijd voOr ons konden we beginNen.
Na eEn wedstrijdje inkomen (2-2) bleEk
al snel dat er erg veEl kanopolotalent
binNen onze vereniging aAnwezig is.
Het ene punt na het andere stroOmde
binNen en we lieten de tegenstanders
alLe hoeken van het zwembad zien, met
name de bodem. Dit alLes resulteErde
in de uitslagen 7-0 en 8-2 later die
avond. Nu ontstond er wel lichte paniek
aAngezien dit betekende dat we doOr
waren naAr de finales. Uiteindelijk kon

11. Wat moeten we verder zeker nog van
je weten?
Dat ik te lui ben om eEn stukje voOr de
Sweths te schrijven voOr de tweEde keEr
;)

iedereEn daAr wel meE leven en 2 dagen
later zaten we weEr in de kano. Dit keEr
verliep het wat minder soepel. In het
team van HajraA moesten we toch onze
27
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sportverenigingen ik ging. Bij Totelos
kijken maAr daAronder viel natuUrlijk
oOk deElname aAn eEn WETH weEkend in mijn
geval, al weEt ik niet zeker of dit nou
eEn intro weEkend was of eEn mei-juni
weEkend. MaAr ik kan wel zegGen dat ik
het dat weEkend goed naAr mijn zin gehad

Wakeboarden
7 mei was de dag om doOd te gaAn. NeE even
serieus, ik dacht echt dat ik doOd zou
gaAn. MaAr het schrijfsel hier bewijst

togen wij naAr de KempervenNen om daAr
het water eventjes onveilig te maken.
Het zonNetje scheEn, de lucht was blauw

dat ik het toch wel overleEfd heb. Even
ter info, ik kan minstens 8 keEr doOd
gaAn op eEn dag, het stelt niet zoveEl

en het water verkoelend. Dat was maAr goed
oOk, want in het water gelegen hebBen we.
Een aAntal beginNers hebBen toch meteEn

voOr, maAr dat neEmt het feit niet weg
dat ik echt bang was. Wakeboarden, met
eEn snelheid van eEn auto binNen de

de stap gewaAgd om te gaAn boarden in
plaAts van het achterlijke waterskieEn,
want anders waren ze volgens JoOst de M.

bebouwde kom, met beide benen vast op
zo’n plankje, tenminste dat zou moeten,
doOr eEn touwtje over of doOr het water

maAr watjes. En FloOr beweEs dat ze zeker
niet meEr onder beginNers geschaArd
hoeft te worden, de tweEde keEr meteEn

gesleurd worden. Eigenlijk is het meEr

duizend rondjes! Bij de rest ging het

zwemMen in het begin dan werkelijk
op eEn board staAn. Of meEr je plank
verliezen omdat je bindingen niet goed

oOk verbazingwekKend prima. Richard
heEft zelfs het water eventjes gekopt,
Dirk heEft het water als Kung FoO Panda

zitTen in mijn geval. Ja, zwak excuUs, ik
was gewoOn niet zo goed, maAr de volgende
keEr gaAt het zeker wel lukKen om

bereden, er zijn high fives uitgedeEld
op het water, er zijn verschilLende
touwtjes gesneuveld en er is natuUrlijk

verder dan vijf meter te komen! Het ging
steEds beter. MaAr even verder met het
verhaAl. Met naAr we dachten eEn grote

lekKer veEl gezwomMen en gelopen. Al
met al één groOt feEst! De volgende keEr
zal als alLes goed loOpt 15 juni zijn,

groep, deEls WETHertjes deEls Avalanche

eEn vrijdag, zodat de werkenden onder

Boarders, achteraf meEr WETHertjes
(Bert, Sjoerd, Maurice, Erwin, JoOst de
M., Dirk, Bart, Richard, Mark, Frank,
FloOr, Alice) dan Avalanchers (JoOst)

ons oOk eEn kans op dit genot verschaft
kan worden. Zorg dat je erbij bent!
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Alice JansSen

Omdat wij als sWETHs-comMisSie het niet
vonden kunNen dat Rob echt eEn slecht
stuk heEft geschreven, en zijn minute
of fame niet serieus neEmt hebBen wij
even zijn voOrstelstuk als voOrzitTer
2008-2009 genomen
Een stukje over mezelf, nou hoOp ik dat
iedereEn mij ondertusSen wel oOit gezien
heEft. MaAr oké ik zal proberen wat
nieuws over mezelf te vertelLen, oOk voOr
de wat minder actieve leden of donateurs
vertel ik oOk even mijn geschiedenis
(binNen WETH).
Op het einde van de midDelbare schoOl
voOr het eErst op eEn surfpIank gezet,
en zoals bij iedereEn het geval kon ik
er natuUrlijk nog helemaAl niks van.
Sindsdien eigenlijk wel enthousiast
begonNen al had ik nog geEn vrienden
(die meE wilden gaAn surfen) en geEn
rijbewijs dus stond alLes op eEn laAg
pitje.
Nou begon mijn studententijd en was ik
opnieuw op zoek naAr mijn plek. AlLes
eEn beEtje aftasten, kijken bij welke

had en me best prima op mijn plek voelde.
Ook al had ik na dat weEkend nog geEn ideE
hoe iedereEn heEtTe, Nadja en Nori heten
voOr iedereEn toch de eErste paAr dagen
gewoOn precies hetzelfde of ligt dat
aAn mij(A)? En na 2,5 jaAr kan ik oOk wel
zegGen dat het mijn plek gebleken is.
Best wel wat vriend(en) ( inNetjes :P)
gemaAkt en altijd naAr mijn zin gehad.
Met al die vrienden zijn we al meErdere
keren lekKer de zon op wezen zoeken in
verRe landen, Leucate, Fuertaventura,
Wintersport maAr soms oOk wat dichter
bij huis, gewoOn in zeEland of bet
welbekende strand horst. WaAr ik mijn
eErste keren geplaneErd heb en veEl
windloze dagen heb gedobBerd.
Mijn niveau is in WETH echt ontzetTend
voOruit gegaAn en ik raAd dus oOk iedereEn
aAn om gewoOn vaAk met ons meE te gaAn.
Super leuk, het is noOit het geval dat
de chaufFeur nog in zijn bed ligt als
je alLemaAl al klaAr bent, en het komt
zeker noOit voOr dat de voOrspelde wind
volLedig weg blijft. Ook is het noOit
zo dat je je gieken thuis laAt ligGen,
en wat verder noOit eEn probleEm is zijn
kapotTe planken. En ohja, als je naAr
Brouwersdam rijdt met mij als chaufFeur
rij je oOk altijd de kortste route...
Nou dit jaAr bekleEd ik de functie van
voOrzitTer. WaArom weEt ik oOk niet
precies maAr het is echt ontzetTend leuk
om te doen en de vereniging heEft er als
het goed is oOk iets aAn. Wij gaAn als
bestuUr ervoOr zorgen dat WETH gewoOn
blijft wie die is op de welbekende
sucCesformule. Klein clubje relaxe
11
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SterRetjesSysteEm
Heb je altijd al je windsurfvorderingen
bij wilLen houden? Zien wie er boven of

Vanaf nu mag je op dagen tot en met 5 bft.
zelf WETH zoOi meEnemen en gebruiken.

onder je staAt? Dat kan vanaf nu met het
sterRensysteEm. Je surfskilLs worden
omgezet in keiharde sterRen waArmeE

4 ****: VoOr de vierde ster moet je naAst
al het vorige oOk overstag kunNen gaAn

je materiaAl kunt lenen of bovenaAn
de ranking kunt komen te staAn! Na eEn

en hoOgte lopen. Ook nu geldt nog dat je
alLeEn met niet al te harde wind (t/m 5

goedbezochte sterRenrankingsborRel is
het in de vorige SWETHS gepresenteErde

bft.) met WETH spulLen het water op mag.

systeEm uitgebreid. Er zijn nu 10
niveaus, variërend van totale beginNer
tot pro en alLes er tusSenin:

5 *****: Je kunt nu planeren en
beachstarten. Nu je de beachstart kunt
heb je oOk de Duitse gijp geunlocked!

1 *: Je beheErst de no-handed-jump-inthe-water. Het begin is er, maAr ondanks
deze supervetTe trick mag je alLeEn
onder toezicht van iemand met minstens
5 sterRen met WETH spulLen surfen.

12 3 ***: Je kunt veilig weg- en terugkomen.
sWETHs voOrjaAr 2012
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deEd nog eEn poging om te surfen maAr er
werd voOral veEl gedobBerd, gechilLt,
gegeten natuUrlijk!!!, trucjes geoefend

lopen, laAt staAn over heEn crosSen.
blubBerige

en er werd schat gegraven met eEn heuse
schatkaArt. AlLeEn wer maAr eEn deEl
van de schat opgegraven, dus ging het

WolphaArtsdijk werd ’s avonds verRuild
voOr het droge, moOie, even koude,
gezelLige Goes. WaAr menigeEn zijn

andere deEl naAr de schatverstopPers,
dat vonden zij niet heEl erg, jamMie
schatkistjes!

dansmoves op de dansvloer liet zien en
eEn enkeling zelfs eEn kroegentocht
heEft gehouden. Terug op de camping

Het bestuUr had beloOfd dat de zon zou
gaAn schijnen, en als we iets beloven

Het

Je mag nu t/m 6 bft. met WETH materiaAl
varen.
6 ******: Met 6 sterRen kun je
waterstarten en in de voetbanden
planeren. Windguru is vanaf nu de enige
beperkende factor als het om wind gaAt!

2 **: Je kunt materiaAl op- en aftuigen
en er zorgvuldig meE omgaAn. Nog eEn ster
te gaAn voOrdat je zelf WETH materiaAl
mag gebruiken. Tot nu toe moet er iemand
met minstens 3 sterRen bij zijn.

gaAn duwen om het busje er weEr uit te
krijgen, en was dit al helemaAl niet het
plekje waAr we niet over heEn mochten

koude,

natTe,

aAngekomen werd er nog afgesproken, dat
als het ging waAien om 6 uUr, wat volgens
de voOrspelLingen zo zou zijn, er dan
lekKer gesurft ging worden. VeEl mensen
vonden dit eEn goed plan…en dat stemt
me.
De wind werd om kwart voOr 6 bij het
water gecheckt, maAr die bleEf uit.
IedereEn kon op eEn oOr blijven ligGen
en ik kon weEr op eEn oOr gaAn ligGen.

7 *******: Om je 7e ster op te eisen moet
je SPRINGEN! MinimaAl de vin uit het
water.
8 ********: Je staAt eEn doOrgeplaneErde
gijp.

Na weEr eEn overheErlijk ontbijt met
vers gezetTe kofFie, kwam iedereEn
langzaAn weEr eEn beEtje op gang. Het
water werd weEr opgezocht, eEn enkeling

dan gebeurt dat natuUrlijk oOk. Om eEn
uUrtje of 3 kon er in ZeEland heErlijk
genoten worden van eEn zonNetje en
dat hebBen we natuUrlijk oOk nog even
gedaAn. AlLe spulLen werden weEr
ingepakt en met op de terugweg weEr eEn
stop bij de MAC, omdat we er natuUrlijk
geEn genoeg van kunNen krijgen, het is
oOk sSsSsoOo lekKer, werd er weEr terug
gereden naAr het o zo moOie Eindhoven.
WaAr in eEn heErlijk voOrjaArszonNetje
nog even nagenoten kon worden van het
eErst windsurfweEkend van het jaAr. Op
naAr het volgende. Ik heb er nu al zin in!
Ciao x FloOr
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AprilweEkend
Het is half 6, het is vrijdag midDag,
het is weEkend, en niet zomaAr eEn
vrijdagmidDag in eEn zomaAr weEkend. Het

busje in te halen… hahaha…gelukKig :).
Na wat biertjes, andere midDelen en
snacks werden alLe bedjes opgezocht om

eErste WETH-windsurfweEkend staAt weEr
voOr de deur. De auto’s worden ingeladen
en dan vertrekKen maAr. Onderweg

de batTerij op te laden voOr eEn moOie
surfdag.

natuUrlijk oOk weEr even eEn tusSenstop
bij de Mac waAr er rijkelijk gelachen
kon worden om bepaAlde auto-aAnhanger-

Al vroeg was de wind blauw en het was dus
tijd voOr het ontbijt en dit keEr zonder
de smerige oploskofFie! Volgens mij eEn

combinatie-rijkunsten van bepaAlde
personen (inclusief die van mezelf).
Het busje ging er gauw vandoOr terwijl

hele verbetering! Het waAide aArdig en
er kon lekKer gesurft worden. Na eEn
dag surfen konden de maAgjes gevuld

de rest hun maAgjes lekKer vulden met

worden met eEn heErlijke vleEsmaAltijd,

het overheErlijke voedsel dat je bij de
MAC kunt krijgen… PuUr genieten toch..!
IdeE (van Alice) voOr de volgende keEr:

de BBQ. Dit gebeurde helaAs niet in de
zon, maAr tegen eEn beEtje water kunNen
wij surfers wel. GelukKig waren er wat

misSchien eEn keEr de ZweEdse balLetjes
proberen bij de Ikea. Lijkt me opzich de
moeite wel waArd, veEl slechter kan het

bouwkundigen meE ( daArom krijgen ze oOk
pluspunten in het pluspuntensysteEm) en
werd er voOr eEn redelijk droOg onderdak

er niet op worden.

gezorgd. Hier werd natuUrlijk oOk de
achterbak van de bus weEr voOr gebruikt.
De mensen in het busje hebBen oOk nog

Op de camping aAngekomen, waAr JJ al
zo’n uUr ‘bezig’ was zijn tent aAn

kunNen genieten van eEn autotochtje

het opzetTen. Werd snel de partytent
opgezet. Enkele minuten later kwamen
oOk de eErste auto’s aAn op de camping,
helaAs het was ze niet gelukt om het

doOr de blub. GelukKig doOr geweldige
autorijkunsten en de lekKere blub kwam
het busje totaAl niet vast te zitTen
en moesten er al helemaAl geEn mensen
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9 *********: Je kunt minimaAl één van het
volgende:
bodydrag/duckjibe/vulcan/
spock/flaka/grubBy/loOp of minimaAl 50
km/h.
10 **********: Je kunt minimaAl drie
van het volgende: bodydrag/duckjibe/
vulcan/spock/flaka/grubBy/loOp
of
minimaAl 60 km/h. Als je kunt aAntonen
dat je WPA World Champion bent dan geldt
dit als alternatief.
Trophys
•
Vetste surfFoto: Richard en Rob
De foto’s staAn op de site en hangen in
de BierprofesSor en zijn hierboven te
zien.
•
Vetste trick: nog onbekend
•

Snelste surfer: JoOst 49 km/h

•
GroOtste Dirk-actie: Dirk gat
in plank laten varen
•
Beste reparatie-actie: Dirk
Starboard oplapPen

1.Bart Kofoed 9 ********* +3,0
2. Sjoerd te Bogt 9 ********* +1,5
3. Rob Derks 8 ********
4. JoOst de Meijer 8 ******** -2
5. Ronald CroOy 7 ******* +1
6. Dirk BagGen 7 *******0,5
7. Frank BroekKamp 7 ******* -1
8. SanNeke NelisSen 6 ****** +1
9. FloOr van Schie 5 ***** +11
10. Judith Timan 5 ***** +1
11. Mark TromMelen 5 ***** -1
12. Maurice PoOts 5 ***** -1
13. Alice JansSen 4 **** +20
14. Robert KetTenis 4 **** -1
15. Bas van den Ban 4 ****
16. Douwe Bosma 4 ****
17. TesSa Wethlij 3 *** +8,0
18. Bert Bogaerts 3 ***
19. Richard van der Oost 1 * +2,0
Zoals je ziet is nog lang niet iedereEn
in de ranking opgenomen. SterRen en
trophys kun je aAnvragen tijdens de
WETH borRels, elke dinsdag in de even
weken vanaf 21:00 in de Bierprof. NeEm
bewijsmateriaAl en/of getuigen meE!
13
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PluspuntensysteEm
Zoals de titel al doet vermoeden zijn
er naAst de felbegeErde sterRetjes
voOrtaAn oOk pluspunten te verdienen.

de trein kunt gebruiken zonder dat
kleine kinderoOrtjes bedekt hoeven te
worden, van het bed delen en onzedige

Dit omdat we de minder getalenteErde
surfers onder ons oOk eEn kans tot scoren
wilLen geven, en omdat enkele klasSen

handelingen uitvoeren met iemand van
hetzelfde of het andere geslacht.
Zo valt kitesurfen oOk onder dezelfde

binNen het sterRensysteEm eEn beEtje
volraAkten, en iedereEn op alfabet is oOk
eEn oneErlijke verdeling in onze ogen.

categorie, zeden moeten worden bestraft
met minpunten! En slopen is natuUrlijk eEn
algehele zeden tegen de surfsport, foei!

En hoe is deze verdeling dan wel niet tot
stand gekomen. Nou, we wilLen er meEr

Als je geEn minpunten wilt behalen is
het oOk niet aAn te raden je niet-actief
op te stelLen binNen de vereniging, en

enthousiastelingen bij, en er hebBen

desinteresSe wordt bestraft. Dus niet

natuUrlijk
eEn
paAr
schaAmtevolLe
gebeurtenisSen plaAtsgevonden in het
bestaAn van WETH, en deze komen in grote

langer dan tot 10u ‘s ochtends in je bed
blijven ligGen op het weEkend, en wel
komen op de ALV is hard aAn te raden.

mate terug. Zo blijven wij bij het feit
dat roeien en surfen toch echt niet
acComodeErt, en dat roeiers eEn veEl te

MaAr
natuUrlijk,
naAst
minpunten
word je oOk beloOnd als je presteErt

strenge mentaliteit hebBen tegenover
ons laid-back surfers! Er staAt dus
eEn strenge straf op het op enigerlei

binNen de vereniging. De pluspunten!
VoOral actieve leden worden beloOnd,
dus
oud-besturen,
comMisSieleden,

integreren

Eindhovense

flyeraArs, creatievelingen en verdere

roeivereniging Theta. O, voOr degenen
die niet bekend zijn met het woOrd
balLen, dat is eEn netTere versie, oftewel
eEn treinversie, zo’n uitdrukKing die
je oOk gewoOn in eEn hardop gesprek in

enthousiastelingen, wrijf maAr in je
handjes, want de eErst pluspunten zijn
dan alLang binNen. Aan onze surfhelden
wordt oOk gedacht, want heb je eEn vetTe
surfFoto (hieronder valLen windsurfen,

met
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onze

Bbq, as usual!
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AprilweEkend
27, 28, 29 april - WolphaArtsdijk

cheese

golfsurfen, kitesurfen, wakeboarden
of anderzins vetTe waterboardsport),
dan kan het wel eEns heEl goed zijn dat
je in de slideshow op site komt, waAr
weEr punten voOr uitgereikt worden.
En aAngezien we zoveEl bouwko’s onder
ons hebBen, en omdat bouwkunde gewoOn
vet is, en omdat bouwkunde eEn goede
bijdrage aAn de vereniging levert in de
vorm van spulLen reparen/produeren/
renoveren in de werkplaAts, maAr oOk
de technische kenNis, levert dit je oOk
punten op. Als iemand hier tegenin wil
gaAn, klachten kunNen ingediend worden
bij de pluspuntencomMisSie, bestaAnde
uit FloOr en Alice (hiervoOr krijgen zij
dus oOk weEr pluspunten, zie die tweE
maAr eEns in te halen).Ook worden awesome
dingen beloOnd, dus als je bijvoOrbeEld
eEn knaloranje kledingstuk hebt, of
al oOit vlatwister hebt gespeEld, of
natuUrlijk planeren op de DomMel, ben
je de held van de dag, en claim je punten

Pluspunten
BestuUr (doen/gedaAn) +2
Website +3
Slide show maken +1
In de slideshow op de website staAn +1
Flyer/poster maken (per activiteit
doen/gedaAn) +0,5
Posters ophangen/ flyeren (per
activiteit) +1,5
Iemand lid maken +1,5
Vetste surfFoto +1
MeEgaAn op weEkend +1
Bouwkunde doen/gedaAn hebBen +0,5
Helpen tijdens de intro (per
activiteit) +2,5
ACTIEF Lid zijn van eEn comMisSie
binNen WETH +1
Vla twister doen/gedaAn hebBen +1
Trailer trekKen op weEkend +1
Knal oranje kledingstuk hebBen +2,0
Planeren op de DomMel +5,0

maAr.
Minpunten
Over

het

claimen

van

punten,

die

kunNen elke borRel in ontvangst worden
genomen, dus de dinsdagavond in de even
weken, mits er eEn bewijsStuk geleverd
kan worden, in de vorm van getuigen,
originele (dus geEn gephotoshopte)
foto’s, filmpjes, verwondingen en
krantenartikelen.
Deze lijst is zeker nog niet compleEt,
dus als je leuke, enthousiaste,
fantastische, awesome, geniale, oOit
gedaAn moeten hebBen, schaAmtevolLe of
achterlijke voOrstelLen voOr regels

KunNen kiten -2
SurfspulLen slopen (per onderdeEl) -2
Iemand van de zustervereniging/theta
balLen/gebald hebBen -2
Zoenen met iemand van zusterverening/
theta indien bovenstaAnde niet
gebeurd is -0,5
Theta lid (geweEst) zijn -3
Na 10 uUr nog steEds in je slaApzakje
ligGen tijdens het weEkend -1
Niet komen op de ALV -2

hebt, mail ze naAr sweths@eswvweth.nl

kutz

Aloha!
FloOr en Alice

oOi.
.
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Eetfestijn & SintekerstborRel
Eetfestijn
Afgelopen November was het weEr tijd
voOr het WETH-eEtfestijn. Terug naAr

SintekerstborRel
TusSen sinterklaAs en kerst is hét
moment waArop iedereEn zijn best doet

onze kindertijd – panNenkoeken eten!!
IedereEn was uitgenodigd in het alom
bekende Rochushuis, waAr het bakKen al

de groOtst mogelijke onzin te kopen,
dit in te pakKen en te hopen dat het bij
iemand anders terecht komt. Juist,

in volLe gang was. Want stiekem eten alLe
WETH-ertjes bij elkaAr best wel veEl pannenkoeken..

het is tijd voOr de sinterkerstborRel.
UiteraArd
met
pepernoten
en
kerstkransjes, en eEn biertje in de

De woOnkamer was goed gevuld, het bier was
rijkelijk aAnwezig en de panNenkoeken
hebBen, volgens mij, oOk goed gesmaAkt.

hand. Grote favorieten van dit jaAr:
de grote zak snoep (Robert was voOral
fan), eEn volkswagenbusje (dat nu bij

In het voOrjaAr de herhaling van zo’n

FloOr staAt te schitTeren) en eEn groOt,

moOi eEtfestijn, maAr dan buiten, met
BBQ. Zoals het hoOrt bij eEn surfvereniging ;)

zwaAr cadeau. Dat laAtste werd hoOguit
ietsje minder populair toen het eEnmaAl
was uitgepakt. Een oOk de cadeaus
die vorig jaAr zijn overgebleven,
circuleErden weEr volop. De vraAg

Tot dan!
Redactie: TsjaA, dat moOie eEtfestijn is
al geweEst. MoOi weEr was het niet, maAr
BBQen moet gewoOn gebeuren. GezelLig was
het zeker! Op naAr het volgende gebeuren
met eten, want WETH staAt imMers voOr
Windsurfen Eten Technische HogeschoOl.
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is hoOguit wie
meE
naAr
huis
TesSa Wethlij

die uiteindelijk
heEft
genomen…?

Eten bij de moeder van Dirk
Een hele tijd geleden, toen kleine Dirk
nog in het bestuUr zat van WETH, kwam deze
thuiswonende student regelmatig bij de
andere bestuUrsleden eten voOrafgaAnd
aAn eEn vergadering. Toen hebBen Robert
en Alice op eEn gegeven moment gezegd
dat Dirk eEn keEr aAn de beurt was om
te koken, of eventueEl de moeder van
Dirk. Dirk zei; Ja is goed! MaAr dat is
er natuUrlijk noOit van gekomen. Totdat
Robert KetTenis, de voOrzitTer/dictator
waAr Dirk onder heEft gediend, zo vrij
is geweEst om eEn datum te prikKen en er
eEn heus FaceboOk-event van te maken.
Woensdag 9 Mei 2012, ik weEt het nog als de
dag van gisteren. Op deze bijzondere dag
vertrokKen we met eEn afvaArdiging van
WETH naAr het verRe Nuenen. Na ongekende
muzikale talenten van Dirk maAr voOral
van Richard te hebBen aAnhoOrd, stond
ons eEn heErlijk 4-gangen diner te
wachten, met liefde bereidt doOr, jawel,
‘de moeder van Dirk’. Zeker het desert
met eEn als dolfijn vermomde banaAn is

iets om noOit meEr te vergeten. Wij (ik
in ieder geval) waren al altijd al eEn
beEtje jaloers op Dirk dat hij zo’n
lieve, leuke, charmante, intelLigente,
goedlachse, gezelLige moeder heEft,
maAr nu we hebBen kunNen genieten van
haAr uitzonderlijke koOkKunsten is de
jaloezie alLeEn maAr erger
geworden ;)
Moeder van Dirk, tot volgend jaAr en
hartelijk bedankt!
JoOst de Meijer
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Schaetsen & Snowboarden
Lustrumparty mit Heidi
E.S.W.V. Weth bestaAt 30 jaAr, en dat
moest gevierd worden! Het feEst werd

MoOie avond, waArvan nog eEns kan worden
nagenoten op de site doOr de belachelijk

rond de klok van negen, op 22 maArt,
geopend in café Hardt. Bij aAnkomst
werd men verwelkomt met eEn goeie shot

goed gelukte foto’s!

Jagemeister, aAngeboden doOr tweE
Heidi’s, beide uitgerust met eEn Super
Soaker. EenmaAl binNen was de vloer
gevuld met Weths en anderen, aAngekleEd
met Heidi kostuUms en Lederhosen. Na
het gastenboek te hebBen getekend, de
Wethvlag, werd er bier besteld, sterke
surfverhalen
uitgewisSeld,
slokKen
Jägermeister
verdeEld,
exotisch
gedanst, gefotografeErd en nog maAr
eEns bier gehaAld. De sfeEr zat er goed
in! Even voOr 00.00 werd eEn felicitatie
numMer ingezet, dit ter ere van JoOst
zijn kwart eEuwig bestaAn, waArna rijen
werden gevormd om hem te feliciteren.
Na nog meEr te hebBen gedronken en
gedanst werd het langzaAm rustiger,
het geslaAgde feEst liep op zijn eind.

Douwe Bosma

SchaAtsen
De beperkingen die de winter met
zich meE bracht liet ons niet bij de
pakKen neErzitTen. Het is dinsdagavond 7 februari, we gaAn met eEn select
groepje (ondanks de vaste kristalLijne fase) toch het water op. Het gebrek
aAn wind doet niet af aAn de snelheden
die behaAld worden op de geslepen
ijzers. Dirk is oOk van de partij maAr
van eEn tekort aAn kerstkransen is niet
te spreken. Deze activiteit haAlt het
uiteraArd niet bij eEn surfdag, des te
meEr groeit de drang naAr de opwarming
van de aArde. LaAt die zomer maAr komen
8)
Richard van der Oost
Snowboarden
Omdat het afgelopen jaAr zo’n vetTe
avond was, werd het oOk dit jaAr weEr
snowboarden met WETH! 17 Januari was
het weEr zo ver! Ik en het bestuUr met
de bus van het SSC richting SnowWorld
LandgraAf. Met FloOr als chaufFeur en

TesSa als bijrijder kon het natuUrlijk
niet misgaAn… en zaten we opeEns op de
toeristische route doOr België! =P MaAr
naAr eEn snelLe rechtsomkeErts hadDen we
dan toch nog SnowWorld gevonden.
Robert en SanNeke waren al aAngekomen, en oOk Mark stond strak in zijn
pak bij de balie. RechtstreEks vanuit
Marks nieuwe zakenland Limburg. Via het
goedkope studententarief naAr binNen,
ideaAl voOr beginNers dus! Ook TesSa had
nog noOit eErder op ski’s gestaAn, maAr
kwam toch zeEr soepel de berg (zeg maAr
gerust helLing, het blijft Limburg)af.
Zelf was ik die avond het meEst op de
afdaling met funpark te vinden, waAr ik
mijn eErste 360 heb gesprongen, dus mijn
dag was al helemaAl gemaAkt! Zie oOk nog
de PaintskilLz-foto compilatie over de
grote schans. =]
Na eventjes naborRelen in de heuse
après-ski bar gingen we weEr rustig
richting huis. Wat eEn avond, er is deze
keEr zelfs niets kapot gegaAn! Dus mocht
je het deze keEr gemist hebBen, zorg dat
je er de volgende keEr weEr bij bent!!

Dirk BagGen
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Lustrumparty Mit Heidi
22 maArt 2012
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