Inhoud
4
6
10
12
14
16
18
20
22
34
35
36
42
43
44
46
48
49
50
51
52
54
56
58
60
61
62
64
66
68
70

Editorial
WETH-poll uitslagen
De begintijd van WETH
Surfers op glad ijs
Diner Roulette
Archtery Workshop
De echte fuck de winter barbeque
Stappen met WETH
Smoelenboek
Het eerste WETH-lied
Oude Logo’s
Surfdagen
WETH-timeline
Troeteleik
Date NOOIT een surfer, of toch wel?
WETH-vakantie: Fuerte!
LustRUM beachparty
April Weekend
Bata
WETH in cijfers
Roze pagina
Mei weekend
WETH commissies
Het vorige lustrum
Ledengroei
WETH stellen en babies
Spot Guide
Trickpage: Op-je-bek-Flip
WETH-vakantie: Leucate
WETH-vakantie: Denemarken
nog meer gezWETHs
3

N
S
E
IN
V
E

S

Hallo lieve sWETH’ers en welkom bij deze speciale lustrumsWETHs.
Dit jaar is een super bijzonder jaar wat we moeten vieren, want WETH is weer 5 jaar ouder. Dit is super
speciaal omdat WETH 5 jaar geleden nog maar 19 leden had en het sterven nabij was. De afgelopen 5 jaar is
er gefocussed op de leden waardoor het er nu al meer dan 90 zijn! Dit jaar wordt gevierd met allemaal leuke
coole activiteiten en…. een lustrumsWETHs! In deze sWETHs vind je naast de gebruikelijke rubrieken de
historie van WETH, maar gaan we ook in op alle huidige leden door middel van een smoelenboek, polls en
nog veel meer! Naast dat we blij zijn met het lustrum zijn we ook zeer content met het weer waardoor we
weer lekker vaak kunnen surfen. Ook voorspelt onze weercommissie dat de weergoden ons de komende 5
jaar weer mooi wind- en kitesurfweer gaat geven. Zo niet moge de rode wijn rijkelijk vloeien.
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Lustrum jaar!
In de eerste poll vroegen we jullie in te vullen
hoe lang WETH bestond. Op dat moment was
het (zoals de oplettende WETHer ons melden)
nog 34 jaar, maar nu natuurlijk 35 jaar. We vieren
dit jaar dus het 7e lustrum van WETH en daar zijn
we trots op.
Het thema van dit lustrum is 7 sins, en daarom
zhebben wij jullie gevraagd om te stemmen wie
binnen WETH de grootste zondaars zijn.
Soms was het zo klaar als koek, maar soms bleef
het ook een battle till the end tussen 2 fanatieke
boefjes. Kijk snel verder om te zien wie er
allemaal gewonnen hebben.
Veerle
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ALLES IS VAN
IJSBRAND!

Superbia

Luxuria

Bo won met vlag en wimpel de eerste zonde en is
daarmee benoemt tot de meest ijdele persoon
van WETH. Met 63% van de stemmen was het
meer dan overduidelijk.
Hoe wij denken dat dit komt? Tja, wanneer wij
weer willen genieten van een wijntje tijdens de
sWETHs vergadering, krijgen we regelmatig het
bericht dat Bo snel even zijn haar doet, of nog
heel even moet douchen... Wanneer onze lieve
Bo er een uur later nog steeds niet is (met de
wijn) besluiten wij vaak vast een hapje te eten.
Wanneer Bo dan ein-de-lijk binnen komt wordt
hij natuurlijk overladen met complimenten over
hoe fantastisch die 3 haren op zijn hoofd zitten.

De strijd om wie de meest lustige persoon is van
WETH bleek een nek aan nek race te zijn
tussen twee van onze kite-captains. Jolan wist
Dirk uiteindelijk te verslaan met een vlotte
babbel op tinder en een panterpakje waar je u
tegen zegt. Om zijn lustrum titel eer aan te doen
is deze winnaar tijdens het lustrumfeest dan ook
niet alleen naar huis is gegaan, ving de sWETHs
commissie kort geleden op tijdens de borrel in de
welbekende Bierprofessor.
Nou Jolan, wij wensen jou nog vele mooie
nachten toe en hopen vooral dat je blijft shinen
in je pak.

Avaritia
Tja, als iemand veel gear bij elkaar verzameld
heeft door de jaren heen dan is het Ijsbrand wel.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij niet nog
steeds graag gear bij koopt. Toen het idee
geopperd werd om te gaan snowkiten kon hij het
maar moeilijk bekroppen dat hij dit avontuur zou
moeten missen. Het verdriet werd weggedronken
met de nodige alcoholische versnaperingen,
maar dat weerhield deze jongen er niet van om
de volgende ochtend om 8 uur zijn bed uit te
springen om een snowboard te kopen. Maar ook
Ijsbrand kan niet alles hebben. De sneeuw bleef
weg dus het boardje staat nog even stof te
vangen tot de volgende winter.
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They are
AMAZING!
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Invidia

Ira

Ook al concluderen we uit haar quotes dat geen
man goed genoeg is voor onze Mirthe (“De
natuurkundemannen vallen niet binnen mijn
keuring. ID’ers wel… Oh nee, die zijn allemaal bi!”
& “Sommige mannen hebben veel te lang en vies
okselhaar”), bewondering heeft Mirthe wel voor
de surfers binnen WETH. Met grote ogen zien wij
haar op weekendjes langs de kant van het water
staan kijken naar de tricks die uitgevoerd worden
door andere leden. Tja, en daar zijn we allemaal
ook wel eens jaloers op natuurlijk.

Vaak is Veerle er als een van de eerste bij om zich
in te schrijven voor een WETH weekend en dat
verklaart misschien ook waarom ze het meest
boos is als door gebrek aan wind het weekend
niet door kan gaan. Maar deze woede komt
helaas niet alleen tot uiting wanneer er niet
gesurft kan worden. Het water, de wind, de
bodem, de zon, de mensen, het materiaal, maar
toch vooral op zichzelf staat ze vaak te vloeken
wanneer ze in het water staat. Soms vaar je langs
om te kijken hoe het gaat en hoor je haar letterlijk
naar zichzelf schreeuwen. “Houding Veerle,
houding verdomme!” Dan weet je dat je beter
even niks kunt zeggen.

Gula

Acedia

Wie anders dan onze enige echte Wesley kon de
prijs voor gulzigheid in de wacht slepen. Zodra de
barbecue tevoorschijn komt staat hij al heen en
weer te springen met vlees en spatels en
wanneer een fuck de winter barbecue tegen valt
is hij niet de beroerste om zelf een ECHTE fuck de
winter barbecue te organiseren. Ondanks dat
deze man de proteins zelf graag lust, deelt hij het
vlees ook graag uit aan de rest, en dit resulteert
in vele requests voor Wesley als onze barbecue
man op de WETH weekendjes.
Ook van een biertje is deze man niet vies, al moet
deze er dan wel snel weer afgetraind worden in
de sportschool.

Er zijn er bij WETH wel meer die er een handje
van hebben om te laat te komen of enorm te
treuzelen, maar Dirk spant hierin toch de kroon.
Of had Bo stiekem toch een plek in deze poll
moeten hebben? Wie wel eens met Dirk is gaan
surfen weet in elk geval hoe lang hij er over kan
doen om zijn wetsuit aan en uit te trekken. Heb
je ook boodschappen gedaan met deze knul, dan
weet je dat ook hier alleen weloverwogen
keuzes worden gemaakt, die achteraf perfect in
excel kunnen worden verwerkt. Maar, Dirk is
zeker ook niet de beroerste om een ander te
helpen. Al horen wij steeds vaker dat hij ook
graag de dames zijn kite op laat pompen.

ETA:
30 min later
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De begintijd…

voor zover we ons herinneren.
Omdat ik nog al eens wat langer rondhing in de kantine van het sportcentrum
hebben Jac v.d. Bosch (hoofd) en Willem v.d. Somme (bedrijfsleider) me al
voor 1982 meerdere keren achter de broek gezeten: “Surfen is een grote hype
geworden, wordt het niet eens tijd voor een surfclub op de (toen nog) THE?”
Maaarrre .. wat moet je nou met een surfclub in een plaats waar het
dichtstbijzijnde geschikte water 40 km (Roermond), 60 km (de Maasplassen
bij Cuijk) of ruim 100 km (Willemstad) ver weg is? En alleen de Karpendonkse
plas is misschien wat weinig water.
Wat waren de ingrediënten om dit idiote plan toch aan te pakken? Een paar
fanatieke zeilers / surfers en ene Maarten (en volgens het eerste lustrumboekje
nog iemand, maar die kunnen we ons niet herinneren). Met een groepje van
een man of acht hebben we voor 1982 al meerdere zeilwedstijden (studententeamzeilen, 3 tegen 3 boten) gevaren en vaak ook gewonnen. Voor zover ik
me herinner heb ik ergens in 1979 een “BIC” gekocht bij Ton v.d. Biggelaar in
de Kleine Berg, Willem Jan had een soort “Windglider”, model dikke plank,
later een soort rondboden en tenslotte een Klepper “Gun”. En daar hebben
we heel fanatiek mee gevaren.
Toen was er een bericht van die Maarten en …? in de TH Berichten (nu Cursor)
met een oproep om bij elkaar te komen in de kantine van het sportcentrum.
De opkomst was zeer onverwacht groot! Er werd besloten een club op te
richten en te zoeken naar een bestuur. In de week voor 24 maart 1982 hingen
overal op de TU/e posters, zoals getekend in de eerste sWETHs. En ook daar
alweer onverwacht, te veel bestuursleden, alleen geen voorzitter. Waarop
Willem Jan zich “vrijwillig” aanbood. Ik werd “adviseur” met verplichte komst
bij bestuursvergaderingen, dan kun je anderen van alles vragen zonder zelf
iets te doen.. Nou ja alleen een beetje statuten dan.

maar dat werkte niet want er waren geen leraren. De docent van het sportcentrum moest eerst zelf leren
surfen. Later is een Klepper S4 rondbodem (volgens WJ), en een Browning bijgekocht of gekregen, weten we
niet meer. De planken lagen in een houten loods bij de Karpendonkse Plas, die regelmatig bezocht werd door
inbrekers, alleen de planken pasten niet door een raam. Tralies hielpen niet echt en werden een paar keer
gesloopt, dus is er een zeecontainer neergezet door de THE, daar kwamen ze niet binnen. Meerdere leden
van WETH hebben heel fanatiek surf- en zeilles gegeven op de Karpendonk (ja, er was ook een bootje). Er is
zelfs een drie-uurs surfwedstrijd gehouden! En ach, de wisselende wind leer je na een tijd wel kennen, maar
een passage tussen het eiland en de loods was steeds weer een nieuwe gok.
Zephir (ook een lid van het allereerste bestuur) heeft met een paar mensen een trailer gebouwd voor acht
planken en een hoop zooi, in de loods bij Anton achter het huis. Die trailer werd daarna overal naar toe
gereden voor dagjes en weekends surfen. Om de planken privé te kunnen lenen en meenemen moest je
eerst examen doen, hetzelfde gold voor je “Aanhanger aantekening” bij de club. Er is ook een poging gedaan
zelf een lichte korte plank te bouwen voor de club van piepschuim met polyester, maar die is nooit helemaal
“dicht” geworden en werd dan erg zwaar door het water er in. Dan moest ie na elk gebruik weer leeglopen.
Een zestal leden of zo, waaronder Willem Jan en ik, hebben eigen planken gebouwd in oude kantine van een
vrachtwagenbedrijf aan de Willemstraat 97, waar wij toen woonden. Ook weer van piepschuim met polyester
er omheen, met hele mooie trappetjes aan het eind, toen erg in de mode. Die van mij heeft het zonder lekken
volgehouden tot eind jaren ‘80, toen ik zeilen toch weer leuker ging vinden en mijn surf-garderobe was
verouderd. Uiteindelijk is ie nog een keer meeverhuisd en ongeveer in 2005 naar de milieustraat gegaan.
Willem Jan is gestopt toen hij in 1989 naar Canada ging voor stage.
Surfen deden we in die jaren door heel Nederland, aan de dijk ten noorden van Edam, bij boer Beets; in
Ouddorp, op zee of de Grevelingen; op de Oosterschelde bij Bergen op Zoom (slapen met de hele kudde bij
de ouders van WJ op de zolder na stappen in Antwerpen); op het Hofmeer (slapen in een boerderij daar) en
Heegermeer; het Tjeukemeer (met Bft 9); op de Mokerplas; een dagje in Roermond en nog steeds af en toe
op de Karpendonkse Plas.
Bij Boer Beets zijn we meer dan tien weekenden geweest denk ik, we hebben heel veel gevaren daar, zoals
een rondje Monnickendam, Volendam. We ontdekten deze mooie plek op terugweg van een week zeilen in
Friesland, samen met o.a. Michiel, zoekend langs het IJsselmeer. Er zijn in die tijd veel surfavonturen geweest
zoals een nachtelijke tocht over het IJsselmeer van Hoorn naar boer Beets terug en een super-surf-kluuntocht van Gaastmeer naar Heeg. Maar daarover misschien een volgende keer meer!
Cees & Willem Jan

De eerste jaren: We zijn gestart met 6 Windgliders (4 meter, veel kilo’s, 6,3
m2), gekregen van het sportcentrum, die bedoeld waren om mee les te geven,
10
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Surfers
op glad ijs

“

Wat doe je als het winter is, de meren bevroren en je toch iets
leuks wilt doen met de windsurfvereniging? Dan organiseer je
een schaatsuitje!
Met een kleine groep (circa 15 mensen) hebben we onze boards
en wetsuits ingeruild voor schaatsen en winterjassen. Al
glibberend en glijdend schaatsten de WETHers over het ijs. De
een wat soepeler dan de ander. Zo begonnen we op de amateur
disco baan, maar verschillende schaatsers onder ons vonden dit
te klein en wilden naar de grote professionele baan. Niels en
IJsbrand hielden het al gauw voor gezien en vluchtten naar het
café om alvast aan het bier te gaan. De rest heeft de tijd toch
nog weten vol te maken met het spelen van tikkertje en proberen
te dansen op het ijs. Maar waren allemaal ook erg blij toen ze
naar de bierprof konden om ook alcohol naar binnen te gaan
gieten.
Anne

Als je bang bent om een elleboog in je gezicht te krijgen moet je iemand
anders een elleboog in zijn gezicht geven. Want wat is nou de kans dat er
iemand twee keer op een avond een elleboog in zijn gezicht krijgt?
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#Niels & Jordi

“

Ik had concurrentie dit weekend, Bo zoende
bijna met Alain.

#Pleunie
13

Diner Roulette
Op dinsdag 7 maart was het zover: de allereerste lustrumactiviteit van
WETH stond op het punt zich te voltrekken. Een heus diner roulette stond
op de planning. Verschillende teams zouden heerlijke gerechten
voorbereiden om bij elkaar uit eten te gaan.
Al in de supermarkt begon het feest, waar meerdere teams elkaar
tegenkwamen en daardoor hun uiterste best moesten doen om zo
stiekem mogelijk hun boodschappen te doen zodat de anderen niet
zouden zien wat ze gingen maken. Vervolgens trok ieder team zich in hun
eigen keuken terug, waar er hard gewerkt werd aan de heerlijkste
gerechten.
Voor het voorgerecht werd werkelijk alles uit de kast gehaald: tafels
werden prachtig gedekt met tafelkleden, kaarsen en lekkere wijn. Door
alle gezelligheid was menig hoofdgerecht toch iets te laat, maar dat
mocht de pret niet drukken.
Nadat we ons allemaal flink vol gegeten hadden was het tijd voor toetje.
Voor het toetje verzamelden alle duo’s zich in Wytses huis, waar de
heerlijkste toetjes boven tafel kwamen. Er was chocolademousse,
cheesecake en chocoladecakejes, en al onze volle magen werden nog
voller door al dat lekkers. Moe maar voldaan keerden wij uiteindelijk
huiswaarts.
Carlijn

“

Alles wat ik zeg heeft te maken met seks.
Komt ook doordat ik nog jong en hitsig ben.
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#Anne
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Archery
Workshop
Ter ere van het WETH lustrum dit jaar worden
activiteiten georganiseerd in het thema van de
verschillende zondes. In het teken van de zonde
‘wrath’, woede, waren we op een zonnige
woensdagmiddag te gast bij ESH Da Vinci (volgens
hun
website
de
grootste
studenten
handboogvereniging van Nederland). Wij als WETH
leden mochten onze boogschiettalenten testen,
wat bij de één wat beter lukte dan bij de ander. We
kregen joekels van bogen (volgens Juultje de
eilanden onder de bogen) om ons geluk mee te
beproeven. Op een gegeven moment werd de
uitdaging nog groter gemaakt door ballonnen op de
schietschijf te hangen, die binnen niet al te lange
tijd allemaal knapten, hup WETH!
Na twee uur schieten begaven we ons richting het
sportcentrum, waar het comedy night was en we
onder het genot van een biertje nog precies van de
laatste komediant konden genieten.

“

Het is er in geweest, dus het moet
er ook weer in kunnen. Gewoon
doorduwen.
Sarah

#
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De ECHTE fuck
de winter BBQ
In december hadden we een fuck de winter bbq. Maar die was binnen in café
Aloys, en er waren wat mensen die dit niet goed genoeg vonden. Want een
ECHTE Fuck de winter bbq moet natuurlijk buiten in de kou. Dus zo kwam het
dat er nog een bbq georganiseerd werd in februari. Dit keer bij Juultje thuis,
die zo lief was haar huis hiervoor open te stellen. Wesley en Roan ontfermde
zich natuurlijk weer over het bakken en braden, onze superster. De vleesjes
waren weer heerlijk. En met de warmte lamp was het nog best wel uit te
houden! (En natuurlijk 4 lagen kleren + een winterjas). Deze keer was iedereen
wél tevreden en de ECHTE fuck de winter bbq was geslaagd!
Anne
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“

Je mag blij zijn
dat van het
oude bestuur
alleen juultje
zwanger kon
raken.
Anders waren
we allemaal
zwanger
geweest.

#Jordi
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stappen met

W E T H

In maart was WETH jarig. 35 jaar maar liefst! Daarom gingen we op
23 maart met een grote groep lekker naar stratum, cafés hoppen.
Met de helft al zatjes na de eerste stop, de bierprof beloofde het
een mooie avond te worden. En met Dirk die door Hajraa gratis bier
kon krijgen in ’t Lempke was het helemaal mooi. Stickers plakken
was natuurlijk de belangrijkste bezigheid. Van bierprof, naar ’t
Lempke, naar costa, naar santé en weer terug naar ’t Lempke.
Onderweg vielen er wel steeds meer WETHers af, maar de diehards
bleven tot het einde. En om twaalf uur natuurlijk een
verjaardagsliedje voor WETH met confetti kanonnen. De alcohol
heeft rijkelijk gevloeid deze avond, maar iedereen is als het goed is
gewoon in zijn/haar eigen bed beland.
Anne

“

Ik zit met een paal tussen mijn
benen en mijn benen gespreid.

20

#Veerle
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Smoelenboek

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Dirk Baggen
Full commitment.

Floor van Schie
Inhaken is meemaken.

Maurice Poot
Één bal uit je wetsuit kan geen kwaad,
maar twee is wel koud.

Leon Haas
Brrrrrrrrr, ik heb het niet koud.

Ruben Kwant
Kan alleen maar goed gaan.

Jeroen Goudvis
Ik voel me als een vis op een
surfplank.

Bo de Vrije
Ik kom er zo aan.

Roan Kusters
Observing the world through surfing
spectacles, gliding through the water.

Sanne Schipper
Sprite bij de wijn is fijn.

Reijn van den Brug
Toen ik groep één zat, surfte ik al.

Pleunie Schaeffers
Mi WETHcasa es su casa.

Xenia Zürn
Waar de zon schijnt kan gesurft
worden, soms met en soms zonder
voetbal.
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Smoelenboek

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Marco Claessens
Stille gronden hebben diepe zeeën.

Thymen Rijpkema
VOC.

Wesley Jeurissen
Heb je honger? Hier eet nog wat van
de bbq!

Sim Bouwmans
Ik heb de bus gemist, maar kom wel
op mijn longboard.

Linus Klaassen
Medium.

Wytse van den Berg
Je bent zelf een uitspraak.

Jordi Klarenbeek
Liever op de plank dan in de
collegebank.

Juultje Naber
Ik heb twee talenten.

Rick Voogt
Hang Loose!

Alain Demoet
Ik kook wel!

Kornee Kleijwegt
Het leven is als een symbiose tussen
kitesurfen en mooi haar.

Denise van Kemenade
Je kan nooit te veel sokken hebben.
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Smoelenboek

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Jelte Borsboom
Ik zie door alle surfplanken het bos
niet meer.

Daniel Diniz
Jeetje.

Carlijn Meijers
Ik ben helemaal niet schattig.

Sarah Rohder
Bottoms up!

Anil Yaman
This is Anil Yaman; and attached, you
can find a picture of me and my
wakeskate.

George van der Bijl
Dood gaan we toch wel.

Jean Verolme
Surfen is als dansen, alleen dan op
het water.

Maaike van Oorschot
Met zonder wind!

Jolan Hulscher
Full power en ginne tonic!

Daan Lohuizen
Slapen doen we later wel.

Niels van de Straat
Doe je ding, doe je dansje!

Anouk Boots
WETHen dat ik het kan.
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Smoelenboek

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Jeroen van Doorenmalen
Als je niet oppast, prik ik je kite lek.

Fercan Molenaar
Liever een hamer in de hand, dan
overal zand.

Ijsbrand Geutjes
Kitecaptain zijn is op mijn sixpack
geschreven.

Renate Debets
Dynamite with a laser beam.

Floor Knotnerus
Haai.

Mirthe Visscher
Dat is eeeecht een afknapper!

Gijs Timmer
Sinds ik bij WETH zit, voel ik me
gewoon een rijker mens.

Laura Dreyer
Liever WETH, dan droog.

Anne van den Tillaar
Ik ben jong en hitsig.

Marnix Wijland
Avalanche!

Christopher Ankomah
En dan gewoon ‘dingetje’, weet je
wel?

Tim van der Hek
Waarom sporten als je ook naar
McDonalds kunt.
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Smoelenboek

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Nicole Huizing
Niets wat ik niet smurf als ik windsurf.

Meri-Kris Jaama
Le vin est tiré – il faut le boire (wine is
drawn, one has to drink it)

Dominika Kopiarova
Bkdsjfc sdlfjbs.

Gerard Oosterwegel
Moeilijk doen is een keuze.

Christian Siversten
WETH maakt me een gelukkiger
mens, hier kan ik echt mezelf zijn.

Juan Valencia
If not us, then who? If not now, then
when? John E. Lewis

Magarita Kurina
WETH, will you marry me?

Stefano Lanzani
People say you surf better when you
surf!

Tiemen van Oorschot
Get WETH!

Veerle Schepers
Colleges zijn er om te skippen. Zeker
als het waait.

Jeroen Buters
Maak me WETH, maar me WETH met
je mond, maak me WETH, ja de
vonken die vliegen in het rond.

Rick de Kreij
Doe maar twee keer de helft.
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Smoelenboek

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Moein Hasan Zadeh Saraee
Ik vind WETH nu al leuker dan
Fellenoord.

Nina van Mourik
You can’t turn the wind so turn your
sail.

Andrej Medvedev
I prefer windsurfing over vodka.

Erika van der Woude
Niet doen maar denken: uitstellen
kan altijd nog.

Vladimir Katrandzhiev
When I first surfed the Karpendonkse
plas, I feld in love.

Karolin Kreuels
Ik wandel graag door Eindhoven met
oud-voorzitters.

Vincent van Huigevoort
Als het makkelijk was zou iedereen
het al doen. Tijd voor avontuur.

Pim Joostens
Surfen is vetcoolgaaf.

Jasper Oosterhof
Sinds ik bij WETH, dagdroom is steeds
over die leuke sWETHs leden.
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Clublied 1987 & Logos
Geschreven ter gelegenheid van het eerste lustrum
van WETH.
Tekst: Coen, Maarten en Tip.
Melodie: Het brabantse land.

Aan het IJsselmeer of aan de Brouwersdam,
een WETHer die kent zijn stek.
Ontbijten met eitjes in Monnickendam,
waar vind je een mooiere plek ?

Refrein :
Het leven is goed als je windsurfen doet,
die sport doet m’n hart sneller slaan.
De fun en de speed ja dat doet je zo goed,
daarom draait een WETHers bestaan.

refrein

Het pompen, het gijpen, dat gaat ons wel af,
de salto die valt nog niet mee.
De andere clubs, nou die stonden wel paf,
die zopen we zo naar de plee.
refrein
De Klepper, de Browning, wie surft er nog op,
nu de kortere plankjes er zijn?
Maar waait het eens slecht op het schuimend sop,
is ’n windglider toch wel zo fijn.
refrein
Is er een voorspelling van stormachtig weer,
dan staat WETH gepakt en gezakt.
Met snelle bolides, je ziet ze steeds meer,
met een trailer vol planken bepakt.
refrein intstrumentaal
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1982

1990

2001

2008

2009

2010

We schaatsen, fonduen, zaalvoetbal is hard,
in de winter is heel veel te doen.
We hebben veel lol, maar diep in ons hart,
verlangen we naar het seizoen !!!!
refrein
Het pompen, het gijpen, dat gaat ons wel af,
die salto die valt nog niet mee.
De andere clubs, nou die stonden wel paf,
die zopen we zo naar de plee.
Die zopen we zo naar de plee.
Die zopen we zo naar de plee.
fine.

“

Ik ben eraan gewend om te
zwemmen in een string.

#Maaike
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Surfdag 20 Maart

Sessie van de maand

Kite- en windsurfsessie met 9 WETH leden bij Zandmotor!
De dag begon zoals gewoonlijk, iedereen behalve Anne, Gijs en Jolan waren te laat. Ook
was het weer feest met de trailer. Klaarblijkelijk bestaat er ook zoiets als een dertien
polige stekker voor het koppelen van een trailer. Dus na 20 minuten voor een gesloten
gamma gewacht te hebben, konden we eindelijk vertrekken richting de Zandmotor (Den
Haag).
Eenmaal aangekomen en uitgepakt, bleek de surfspot een *****-eind van de
parkeerplaats verwijderd te zijn. Voor de 5 kiters onder ons was dit niet heel erg
problematisch, maar de drie windsurfers hebben heel erg af moeten zien.
De voorspelling die aangaf dat het 24 knopen zou waaien, zat er helaas een klein beetje
naast. Bij de surfspot aangekomen bleek er zeker 28 knopen met vlagen van 32 knopen
over het strand te gieren.
Kitesurfers waren in grote getallen aanwezig en de drie windsurfers waren een unicum
op deze spot. Dirk heeft zijn lompe vliegskills ook weer laten zien, waarbij hij bijna Linus
van zijn board af heeft gesprongen met de gevolgen van dien.
Na uitgeput en voldaan het water af te komen hebben we ons ‘door het stuifzand
ingesneeuwde’ tassenkamp weer uitgegraven en zijn we begonnen aan de terugtocht
met een tussenstop bij de grote gele M.

Slufter, Dinsdag 21 maart,

Hang Loose,
Anne, Bo, Dirk, Gijs, Jolan, Julia,
Kornee, Linus en Pleunie

“

Ik spring nu op de
fiets en ben zelfs al
aangekleed
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#Pleunie

Als echte die hard surfers gingen gingen wij, Dirk, Bo en Jolan, na een weekend surfen weer lekker het water
op. De slufter was deze keer de bestemming aangezien we geen zin hadden om weer 200 kilometer te lopen
naar de spot. Na een snelle inpak sessie en alles in het SSC busje te hebben gegooid, konden we half 9
vertrekken.
Op de slufter aangekomen, kregen we de kriebels al in de buik. Strak blauwe lucht, geen enkele andere surfer
te zien en een goede twintig knopen aan wind! Snel uitladen en omkleden en naar het strand toe. Jolan was
logischerwijs als eerste het water op, want Bo en Dirk zijn nou niet bepaald de snelste zoals de meeste wel
weten.
Jolan zette in de poel een over enthausiaste backroll hand plant met een kiteloop in (https://www.youtube.
com/watch?v=8FtHXedSjpw), waardoor hij door de kiteloop een mooie 3 meter in de lucht werd geslingerd
en vervolgens head first het water in ging. Na die stunt hebben we maar besloten het open water op te
zoeken.
De slufter heeft voor iedereen wat te bieden, er is spiegelglad water, chop en zelf goede golven om te
gebruiken als kickers. Na 2 uur van alle drie gebruik te maken, hebben we een korte pauze gehouden om het
energielevel weer even aan te vullen.
Vervolgens weer twee uur het water op. Tegen het einde van de sessie waren Bo en Jolan Dirk kwijt, gelukkig
zagen we uiteindelijk de blauwe Cronix 10 meter in de verte in de golven spelen. Jolan vaarde er naartoe om
Dirk van het water te halen, maar tot zijn grote verbazing had Dirk het pareltje van de dag gevonden. Een vlak
stuk van wel 200 meter lang om heerlijk raileys te poppen. Na daar nog even in gespeeld te hebben was het
toch echt tijd op weer naar huis te gaan. Maar natuurlijk niet zonder een paar mooie foto’s te maken.
Morgen gaan we er weer heen en aan de voorspelling te zien, gaat het weer een top dagje worden!
Hangloose,
Bo, Dirk en Jolan

“

Mijn broertje is net zo fit als Dirk, maar
dan 3x fitter.
Jolan

#
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Zandmotor 2.0

Surfen 12 April

5 April.
Na de 25 knopen dag van een tijdje geleden was het tijd voor een tweede
dag op de zandmotor, nu gelukkig met 10 knopen eraf dus ideaal voor de
drie beginners die we mee hadden. Na lekker relaxed om 12 uur bij het
WETH hok afgesproken te hebben, konden we om 12:15 richting de
zandmotor rijden.
Op de zandmotor aangekomen, was het inderdaad een lekker windje van
ongeveer 15 knopen zoals voorspeld. Veerle kon gelijk het water op en na
wat uitleg van Jolan konden Gijs en Sim hun eerste meters gaan maken.
De eerste sessie was echt heerlijk: niet druk en een lekker constant
windje, perfect om wat nieuwe tricks te proberen. Jolan heeft zijn eerste
unhooked frontroll geland (zie filmpje) en Veerle voor de eerste keer wat
proberen te springen.
Na een korte pauze was het tijd voor sessie 2, maar dat dacht helaas ook
de rest van Zuid-Holland. Het leek wel of iedereen uit zijn winterslaap was
gekomen om even snel een avond sessie mee te pakken. Dikke chaos en
veel te veel kiters op de kleine plas van de Zandmotor. Na even
geprobeerd te hebben, hebben we toch maar besloten om weer terug
naar te gaan Eindhoven. Het was namelijk ook alweer 20:00! Maar niet
zonder een sticker te plakken op de lantaarnpaal!
Hangloose,
Dirk, Gijs, Sim, Veerle en Jolan

“

is deze kipburger
vegetarisch?
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#Dirk
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Slapen in de bus

Geen Bata

De avond voor vertrek staan we om 10 uur ‘s
avonds bij het WETH-hok de bus in te pakken. Dit
gebeurt in een record tijd van 5 min! We besluiten
direct te vertrekken. Zo hoeven we niet vroeg op
te staan om de lekkere wind vroeg in de ochtend
mee te pakken. We pakken nog wat slaapspullen
in en om 23.45 zijn we klaar om te vertrekken. Om
half 2 ’s nachts komen we vlak bij de spot aan,
waar we op zoek gaan naar een slaapplek. Al gauw
wordt er een mooi plekje onder een windmolen
gevonden op een vrachtwagen parkeerplaats. We
parkeerde de bus tussen de vrachtwagens en
maakten ons bed klaar voor een kort nachtje. Om
half 7 zijn we allebei weer wakker ( de bus slaapt
toch niet zo heel comfortabel) en vertrekken we
naar de spot waar we om 7 uur arriveren. Alle
spullen werden over de slufter versleept, waar we
een hele lekkere surfdag hadden met veel zon,
wind en zeehondjes. Aan het einde van de dag
werden Veerle, Julia en de familie Hulscher nog
even opgezocht, die op een spot vlakbij aan het
kiten waren. Nadat de buikjes gevuld waren werd
de terugreis naar Eindhoven weer ingezet.

Oost zuid oosten wind geeft ons surfer weinig zee
mogelijkheden, maar gaf wel goed oud vertrouwd
Zeeland zijn kans om te shinen! Aldus was de wind in
Zeeland ook het best voorspeld. Wij wisten natuurlijk
dat het nieuwe surfcentrum brouwersdam sinds vorige
week klaar was met verbouwen. Een goed excuus dus
om daar even te gaan kijken.
Iets wat een degelijke sessie zou kunnen gaan worden
werd uiteindelijk een zeer goed gepowerde knalsessie.
De 5.0’s werden uit de kast getrokken en Jeroen met
zijn extra kilo’s (spier natuurlijk) dacht dat hij een 5.4
nodig had. Om vervolgens na 2 uur te switchen naar
een 4.5 ;)
Op naar hetty’s Heuj!

Hang Loose,
Floor & Ijsbrand

Xjes Bo, Floor en Single J

“

Vrouwen gaan altijd vreemd.
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“

bij WETH doet iedereen toch altijd
z’n shirt uit, dus…

#Ijsbrand

#Bo
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1982

01

WETH
In dit jaar wordt WETH
opgericht.

WETH news

1983

02

Clubblad ‘WETH news’
wordt voor het eerst
uitgegeven.

1984

03
sWETHs

1986

‘AKWA’ wordt vervangen
door ‘sWETHs’, hetgene
tot vandaag nog steeds
bestaat.

‘WETH news’ wordt vervangen
door ‘AKWA’, wat wordt
uitgegeven samen met E.S.K.V.
Okawa en de Z.W.O.C.

04

WETHers maken een
heuze WETH vlag! Deze
wordt op de WETH
weekenden vaak naast
het water opgezet.
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2008

In deze Jaren wordt er iedere
woendsdag op de
Karpendonkse plas gesurft.

1996

05
WETH vlag

AKWA & Woensdag

06
07

2015/2016

Diefstal
Er wordt ingebroken bij
de container op de
Karpendonkse plas en
voor 9000 gulden aan
materiaal gestolen.

Kitesurfen
Waar vroeger nog veel
gegrapt werd over
kiters, ontvangt WETH
in dit schooljaar een
lening van het sportcentrum om een
kitesurftak op te zetten.

Troeteleik
Ieder weekend weer, en ook op vele surfdagen
wordt de WETH whatsapp belaagd met foto’s van
‘De boom’. Helaas zal aan deze traditie binnenkort
een eind moeten komen zoals in het krantenbericht
hieronder uitgelegd staat. Vaarwel lieve boom, we
zullen je niet vergeten.
‘Troeteleik’ in middenberm A58 moet weg
Een monumentale eik in de middenberm van de
A58 bij Ulvenhout wordt omgehakt. Rijkswaterstaat
gaat de weg op die plek verbreden en de boom
staat daarbij in de weg.
Rijkswaterstaat liet onderzoeken of de boom kan
worden uitgegraven en verplaatst, maar dat blijkt
niet mogelijk. De boom zou dat niet overleven. Ook
is onderzocht of een nabijgelegen viaduct kan
worden verplaatst, maar dat is te duur. Het viaduct
kan alleen verbreed worden als daarbij de
middenberm kan worden gebruikt. Maar daar staat
de eik dus in de weg.
Volgens Rijkswaterstaat wegen de maatschappelijke
baten van het behouden van de eik niet op tegen
de kosten.
De Bomenstichting is het daar niet mee eens en
staat al klaar om tegen de kapvergunning te
protesteren. Volgens de stichting is de boom
kerngezond en kan hij nog lang mee.
De 140 jaar oude boom maakte ooit deel uit van
een oprijlaan van het landgoed Anneville. Koningin
Wilhelmina logeerde na de oorlog een tijd op het
landgoed en is in die periode vaak langs de eik

gereden.
Toen in 1968 werd begonnen met de aanleg van
A58 bleek deze dwars door de oprijlaan van het
landgoed te lopen. Een aantal eiken moesten
daarom sneuvelen, maar één ervan kon blijven
staan omdat hij precies in de middenberm van de
snelweg zou komen.
‘Heilige eik’
Toen de snelweg eenmaal in gebruik was bleek na
een paar jaar dat de boom aan het verdrogen was.
Rijkswaterstaat legde toen een drainagesysteem
aan rond de boom, met een vulpunt op het viaduct.
Daar wordt sindsdien eens in de zoveel tijd 8.000
liter water in gepompt door een tankwagen die dat
water uit de nabijgelegen rivier de Mark oppompt.
Het systeem werkt goed, want de eik in de
middenberm staat er volgens deskundigen beter bij
dan de overgebleven laanbomen die naast de
snelweg staan.
De boom kreeg door al deze maatregelen binnen
Rijkswaterstaat de bijnaam ‘troetelboom’. Ook
wordt hij wel ‘de heilige eik’ genoemd.
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Date nooit een surfer
Surfers zijn zomerliefdes voor het hele jaar lang. Ze
volgen de wind overal naartoe en maken plezier als
kleine kinderen. De wind is hun geloof. Ze zijn het
perfecte beeld van speelse, free spirited
strandgoden die over het water glijden.
Maar wanneer je verder kijkt dan hun perfecte tan,
zoute haren, zanderige voeten en natte lichamen,
zijn surfers dan wel goed partner materiaal?
Hier vind je 15 punten waar je tegen aan kan lopen
wanneer je een surfer date.
1. Je komt altijd op de tweede plaats
De oceaan is waar hun hart ligt, en daar kom je als
vriendje/vriendinnetje nooit tussen. Ze houden wel
van je, maar ze houden nét iets meer van de zee en
de wind. Uiteindelijk denken ze maar aan één ding,
en dat is de wind en het water (behalve als de wind
verwachting slecht is).
2. ‘Netjes kleden’ staat niet in hun woordenboek
Voor surfers is er nauwelijks verschil tussen normale
kleding en formele kleding. Alles wat zij dragen wat
geen wetsuit is, tellen zij als formele kleding.
Wanneer je een surfer date, spendeer je veel te
veel tijd met hem/haar proberen uit te leggen dat
een spijkerbroek niet geschikt is voor een bruiloft.
3. Bereid je voor om geditched te worden als je
een surfles van je lover krijgt
Leuk he? Een vriend/vriendin die surft. Zo kan je
mooi gratis surflessen krijgen! Handig! Maar in
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reality is het niet zo’n feest… Bereid je voor om
misschien vijf minuutjes uitleg te krijgen en daarna
je lover te zien verdwijnen op het water, om hem/
haar vervolgens na uren lang stuntelen terug te
vinden. Hun excuus? ‘De wind was zo goed! Ik
moest er echt even gebruik van maken!’.
4. Je zal een surf weduwe/weduwnaar worden
Vrienden: ‘Waarom is (naam van je lover) niet mee
gekomen naar (belangrijk evenement)?’
Jij: ‘De wind was te goed..’
Surfen staat op de eerste plaats, jij op de tweede,
daar zal je vaak aan herinnerd worden.
5. Reken niet op quality time met je lover op het
strand
Denk je dat een surfer daten er toe leidt dat je uren
lang lekker kan cuddelen op het strand, en
romantische strandwandelingen maakt? Niet dus.
Surfers gaan niet naar het strand om op het strand
te niksen. Ze komen daar om het water op te gaan.
Tot aan zonsondergang toe zullen ze op het water
te vinden zijn terwijl jij staat te wachten en
koukleumen op het strand.

“

Moet je luisteren, Maurice
is zo mooi!

#Jeroen

6. Waag het niet om alle coole dingen te missen
die ze doen op het water…
Als partner van een surfer ben je verplicht te blijven
staren naar je lover op het water zo dat je geen één
cool trucje mist.

11. Ze zullen nooit stoppen met praten over
surfen, surf competities, andere surfers, hun
laatste surfsessie, etc
Blijf lachen, en blijf geïnteresseerd kijken terwijl je
na een tijdje langzaam uitzoomt.

7. Hun carrière ideeën zijn waarschijnlijk iets
anders dan de jouwe
Surfers zijn niet niet gefocust of onverantwoordelijk,
ze hebben gewoon andere prioriteiten dan de
meeste mensen. En surfen is prioriteit nummer
één. Carrière goals? Elke job die maar iets van geld
oplevert en genoeg tijd geeft om te surfen. Surfen
geef namelijk veel meer voldoening dan die paar
extra euro’s aan het einde van de maand.

12. Ze verdwijnen voor uren zonder ook maar íets
te laten weten
En wanneer ze eindelijk weer opduiken en jij
geïrriteerd reageert en vraagt waar hij/zij was,
doen ze alsof ze je irritatie niet merken en beginnen
meteen te vertellen hóe goed de wind wel niet was
en dat ze dus waren surfen.

8. Hoe slim en lief je lover ook is, je familie zal
hem/haar niet serieus nemen
Het enige wat ze zien is iemand die meer tijd steekt
in het surfen dan hun dierbare dochter (zoon) /
nicht (neef) /zus (broer) /tante (oom).
9. Als er nauwelijks wind is geweest voor een
week of meer, wees dan voorbereid op een
chagrijnige lover
Ze hebben totaal geen idee wat ze met hun leven
moeten wanneer er geen wind is. Het is bijna
schattig…bijna.
10. Ze zullen zich altijd kleden en gedragen als een
tiener
Je ben zo oud als je je zelf voelt, en voor een surfer
betekend dat voor altijd jong. Voor surfers voelt het
altijd of ze midden in de zomervakantie op een
strand zijn zonder enige zorgen.

13. Windfinder, windguru of welke windsite dan
ook staat constant open op een surfers mobiel/
laptop
En wanneer je lover ziet dat het ergens goed waait
vertrekt hij/zij meteen die kant op, ook al had ze/hij
eigenlijk plannen met jou. Hierdoor wordt je er
weer aan herinnerd dat je op de tweede plaats
komt.
14. Je zal nooit op een chique date gaan
Maar deze is makkelijk te vergeven omdat de dates
met een surfer vaak veel spannender, avontuurlijker
en romantischer zijn.
15. Je zal ALTIJD je eigen regel om geen surfer te
daten breken
Ondanks alle irritante en frustrerende dingen waar
je mee om moet gaan, weet je dat een surfer een
fantastisch, avontuurlijk en spontaan leven lijdt, en
dat je dat maar al te graag deel van wilt uitmaken.
Anne
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Fuerte!
Na een mooie sWETHs avond ontstond het
fantastische plan om dronken een vakantie te
boeken. Dirk werd (dronken) overgehaald en later
sloot ook Jolan nog aan. En zo begon het.
Woensdag
Aangekomen in Fuerteventura begon het avontuur
zonder wind. Hoopvol reden we direct vanuit het
vliegveld naar de ultieme spot Sotovento, maar de
wind bleef helaas uit.
Donderdag
Rise and shine baby! In de ochtend was de beste
wind voorspeld dus waren we al vroeg uit de veren.
Maar helaas… Na een uur raven op en rondom ‘t
busje, de Viron testen op de rotsen, een eiland-tour
en chillen op een strand ver weg, stak er ineens een
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briesje op waarna we als gekken begonnen te
rennen, pompen, en kiten. Na een klein half uurtje
varen werd ons met handen en voeten duidelijk
gemaakt dat kiten hier verboden was. Dammit.
Vrijdag
7 uur stipt zaten we in de auto om de Noordelijke
winden te verkennen. Playa Blance had mooie
wind, maar was niks voor beginners, dus vervolgde
we onze tocht naar Flag Beach. Pleunie en Jolan
speelde voor zeehond (samen body draggen)
terwijl de rest wat meters maakte. De wind was
weer op en wij waren blij, maar verre van voldaan,
dus gingen we 1 biertje doen in corralejo, het was
hier tenslotte Carnaval. 1 biertje veranderde in een
Ginne-Tonic festijn, knappe dames is 12 jarige
tieners, en Jolan zag vierdubbele lijnen op de weg
vanuit de Rave-bus die met open deuren de
skinny-dip spot voorbij raasde.
Zaterdag
’s Avonds een vent, ’s ochtends een vent, en als
Anemoi (wind god) je vroeg wind geeft, dan sta je
vroeg naast je bed. In de brandende zon probeerde
we onze bonkende hoofden onder een kleine
parasol te wurmen, bleef Jolan zijn adem tot laat in
de middag naar gin ruiken, probeerde Dirk ons te
overtuigen om te gaan skimboarden en deden
Pleunie en Veerle aan yoga aan de waterkant.
Teleurgesteld keerde we huiswaarts, waar
windfinder open bleef staan. Middernacht zou het
gaan waaien en alsof het lot ons ineens toelachte
was het ook nog eens volle maan. Ondanks de
vlagerige wind hadden Dirk, Jolan en Veerle een
mooie full-moon sessie op de pool in Sotovento
waar Pleunie mooie plaatjes van schoot.

Zondag
Tijd voor een nieuwe spot. Matas Bay, een leuke
plek met een goede rescue-deal voor de offshore
wind die er stond. Zonder een meter te hebben
gevaren dreef Veerle af en werd ze gerescued door
meneer sjansbal. Dirk en Jolan gingen hard en
hoog, terwijl de dames dit vast legde vanaf de kant,
totdat ook Jolan met een rescue naar de kant
kwam. We besloten nog even langs Sotavento te
gaan, waar de wind ditmaal veul te veul was. Veerle
moest en zou de 8m proberen op te laten maar
moest direct de safety trekken. Dus... terug naar
Matas Bay voor een afternoon sessie. Veerle werd
meteen weer weg geslingerd en besloot zich
daarom naast Pleunie te scharen met een biertje.
De heren konden weer shinen. Daarna aten we
pannenkoeken (omelet) en zaten de dames in bad.
Maandag
Wederom begon de zonder wind op Sotavento. Alle
andere spots werden in de gaten gehouden terwijl
Dirk en Pleunie de Viron in de lucht probeerde te
houden. Dirk verloor helaas (of toch gelukkig?) zijn
telefoon in de zee, en dit werd gezien als een groot
offer. Een heel groot offer. De wind was aan! Pleunie
kreeg een leuke les van Jolan en maakte nu wat
meters en ook de rest genoot ruime tijd van de
mega grootte pool! Totdat de wind boven de 40
knopen steeg en zelfs de Viron te sterk was om mee
te varen. ‘S avonds checkte we ons toekomstige
vakantieverblijfje uit van onze Poolse vriend onder
het genot van een glaasje Whiskey (jaja, zelfs Dirk
deed mee). Dirk en Jolan zochten driftig naar Aloë
Vera (of zoals Jolan zegt, aiolie vera) en Pleunie en
Veerle vonden een trompetist in het park. Eindelijk
een mooie dag voor iedereen!

Dinsdag
De ochtend begon voor Veerle en Dirk met een
wave sessie op La Pared waar zij de tijd van hun
leven hadden, totdat dirk zijn pootje verminkte, en
de zee ons begon in te sluiten. Door naar Sotavento
waar de les van Dirk aan Pleunie eindigde en een
korte onenigheid die later goed weg gedronken
werd (Wodka!). Veerle probeerde te springen, Jolan
sprong echt, en manke Dirk weigerde op het stand
te blijven zitten. Helaas was dit alweer het einde
van de vakantie en dus moest de overige drank op.
Na een hevige discussie tussen Dirk en Veerle
belande we dan toch in de door Dirk geprezen en
door Veerle afgezworen Duitse vreetschuur waar
iedereen teleurgesteld naar buiten zwalkte.
Woensdag
Na een korte nacht slapen vertrokken we naar het
vliegveld om snel naar huis te gaan om nog te
kunnen stemmen. Met 4,5 uur vertraging was dit
helaas niet meer mogelijk, maar hey, Ryanair kwam
ons financieel meer dan goed tegemoet, en we
besloten dat deze vakantie een jaarlijkse activiteit
moest worden. Who’s in?!
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Beachparty
Het was een zonnige lenteavond en de
lustrumcommissie had een vergadering over het
lustrumfeest. Nadat een aantal locaties de revue hadden
gepasseerd, was de beste optie om er een huisfeest van
te maken. Maar wat heb je nodig om een vet huisfeest
te organiseren? Een huis! Gelukkig hadden de
huisgenoten van Juultje wel zin in gratis bier, dus de
locatie was snel geregeld.
Het eisenlijstje voor het feest was als volgt:
-en lustige aankleding
-een kuub zand
-flessen rum
-een paar 50 liter fusten

“

Toen hij hard werd, was hij niet
meer zo lekker.
Juultje

#

Nadat het zand gestort was en het eerste fust
was aangesloten, kon het feest beginnen. Aan
de deur vloeide de rum voor het lust-rum rijk
en er waren opblaasdieren om ons gezelschap
te houden.
Ook werden er gedurende het hele feest
exclusieve lustrum borrelhappen geserveerd
(lees: half rauwe, droevige hompjes vleesch).
De dresscode voor de avond was: lustig.
Sommige dames hadden een bikini aan,
andere stonden in hun bh en de jongens
waren in boardshort. Wesley heeft echter het
beste voldaan aan de dresscode door in een
borat-string te verschijnen.
Om 3:00 uur waren de buren het zat, zijn de
meeste mensen naar hun eigen huis gegaan
en sommigen naar de slaapkamer van een
mede-WETH’er. Kortom: een avond om niet te
vergeten (of wel, door het onbeperkte bier).
Juultje

April-weekend
Het april weekend van WETH was zoals altijd weer een geslaagd weekend bomvol
gezelligheid, ook al liet de wind het een beetje afweten.
Zoals gewoonlijk vertrokken we op vrijdagmiddag met meerdere auto’s en de
volgeladen busjes van het sportcentrum richting Zeeland. Onderweg werd een
pitstop gemaakt bij de Mac in Etten-Leur om nog wat vetjes te kweken om ons
tegen de bittere kou te beschermen. ’s Avonds werd er vast een begin gemaakt
aan het bier in de prachtige loods op de camping, waar we lekker warm en droog
konden zitten.
Op zaterdag bleek de wind vrij armoedig, dus vertrokken de kiters al vroeg naar
een spot ergens heel ver weg, waar ze hoopten nog een zuchtje wind te kunnen
vangen. De windsurfers deden dappere pogingen bij de camping in
Wolphaartsdijk, maar de wind was niet om over naar huis te schrijven. Gelukkig
werd dat ’s avonds goedgemaakt met een lekkere bbq, alleen kwamen de kiters
pas aankakken nadat de windsurfers al lang en breed klaar waren met eten,
beetje laat jongens ;). Ook werden er op zaterdagavond nog de nodige nieuwe
leden succesvol geworven en kreeg menigeen een inschrijfformulier onder zijn of
haar neus gedrukt. ’s Avonds begaven we ons met zijn allen naar Goes, waar nog
tot in de late uurtjes gefeest werd in de Mid City en de Saloon.
Op zondag werd er eerst lekker uitgeslapen, en rustig ontbeten met heerlijke
tosti’s. De kiters bleven vandaag in Wolphaartsdijk. Sommigen durfde het
aandurfden om voet op een windsurfplank te zetten, maar de meesten in het gras
bleven chillen.
En zo eindigde ook dit heerlijke, gezellige maar niet zo windige aprilweekend op
zondagavond, toen we de busjes en trailer inpakten en
weer huiswaarts keerden.
		
Carlijn

“

Als mijn ex naakt in bed zou liggen
met een andere jongen zou ik er wel
tussen springen hoor.
Anne
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Bata

WETH in cijfers

Aangezien velen van ons dit mooie weekend zich
niet zullen herinneren door de rijkelijk gevloeide
alcohol, zal ik het nog eens na vertellen.
Voor de mensen die niet weten wat de
batavierenrace is, dit is een hardloop evenement/
wedstrijd/estafette waar honderden studenten
teams aan mee doen, ze rennen van Nijmegen
naar Enschede.
Om natuurlijk onze hardwerkende lopers nog een
keertje te laten shinen want ons team was de
snelste surfverenging, hieronder een lijst van onze
bikkels:
Sim, Anne, Ijsbrand, Floor (knotnerus), Niels,
Pleunie, Gijs, Wytse, Dirk, Gerard, Maaike, Jordi en
Linus.
Wij deelden een team met onze zustervereniging
PK uit Delft.
Naast het rennen, zweten, maar ook kou lijden,
hebben we natuurlijk ook hard gefeest op zaterdag
avond. Voordat de party begon is er lekker pizza
gegeten met alle zusterverengingen die aanwezig
waren, als ik mij niet vergis waren dat over de 100
pizza’s wat een drukte en gezelligheid! Het werd
was echt leuk toen we met z’n allen in de kelder
van hardboard gingen dansen, wat ietwat moeilijk
was voor de langere mensen onder ons. Slapen
was er dit weekend niet bij, dus zeg maar gerust
dat we twee nachtjes hadden doorgehaald. Maar
ach, wat was het een mooi weekend, bata, tot
volgend jaar!

Om de huidige WETH’ers eens even van top tot teen te analyseren, hebben we allerlei gegevens bij elkaar
verzameld. Hierbij gingen we opzoek naar schuimende koppen maar ook gladde dalen van WETH.
Wie is er het langste lid?
1.
Dirk Baggen
2.
Floor van Schie
3.
Maurice Poot

Wie het kortste lid?
1.
Vincent van Huijgenvoort
2.
Jasper Oosterhof
3.
Erika van der Woude

Wie behaalde als WETH lid de hoogste snelheid
met windsurfen?
1.
Dirk Baggen: 60,19 km/h
2.
Bo de Vrije: 58,98 km/h

Bij WETH hebben ook aardig wat naamgenootjes,
deze namen komen het meeste voor:
1.
Jeroen 3x
2.
Floor 2x
3.
Rick 2x

Who run the world? Dudettes! Dit is zo, als het
aan de sWETHs commissie ligt in ieder geval.
Echter ligt de verhouding binnen WETH zelf toch
nog wat anders.

Kitesurfen is vorig jaar officieel geïntroduceerd bij
WETH, waarbij er wordt gestreefd naar een
symbiose tussen de kiters en windsurfers. Inmiddels
hebben we al 17 kitende leden!

dudettes

dudes
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“

Roze Pagina: Jordi

Soms lig ik ’s nachts over hem te dromen onder mijn
BMW-dekbed, helaas is mijn vriendin niet in voor een trio

Hoi ik ben Jordi! Ik ben een goudgelokte jongeman die wel van een worstje houdt. Maar
nog liever zou ik bereden worden door een paardrijmeisje, die zeker weet hoe ze moet
rijden. Op het concordegala heb ik al even kunnen oefenen met het contact met
vrouwen, dit heb ik als ex-electroman wel nodig. Meerdere vrouwen tegelijk beviel mij
wel, maar dit was ik al wel gewend van mijn hippiecirkels. Mijn ideale vrouw is een
paardenmeisje die graag mee gaat naar burningman die niet vies is van een andere man/
vrouw/worstje. Kun jij mij inpakken met een unisex openigszin? Dan ben ik jouw witte
paard en jij mijn prinses.

“
“

Jordi is echt de man van mijn dromen, maar
ik kan het vrijgezellenleven niet loslaten.

#Ninoniempje

Jordi is echt een
aanrader. Ik ben zo
jaloers op z’n blonde
lokken die zijn surflook
compleet maken.

#Niels

“

Toen Jordi me meenam op een
romantische BBQ-date, stond ik
met mijn vagina vol tanden.

Jordi is een man waarmee je
urenlang kan appen, misschien
zie ik hem nog eens in het echt.
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#Rick

#Pennymeisje

#M.
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Mei-weekend
‘Gelukkig zijn we het nog niet verleerd weekend’
Het was mei 2017 en er was super goede wind
voorspeld. Helaas was er geen WETHweekendje
georganiseerd, dus was het 33ste bestuur
eigenwijs en plande een weekendje naar
Wolphaartsdijk. Het weekend ging van start net als
ieder ander weekend, lees dus het verhaaltje van
een ander weekend. Bij aankomst werd er veel
bier gedronken, dit was ook zaterdag weer het
geval. Waar de menegeen op de kant bier zaten te
drinken, gingen Floor en Juultje op avontuur. Met
de JP’s en een vooraadje bier, een spanband en de
huisspin Kees gingen ze het water op richting de
boei. Eenmaal aangekomen bij de boei werd er
aangelegd. Menegeen surfer werd bekritiseerd en
de eerste biertjes werden opgemaakt. Naarmate
de middag vorderde werd de kritiek niet minder
kritisch en werden er challenges aangegaan, de

kopstand. Bij de een ging de kopstand als een pro,
de ander moest nog een beetje oefenen. Toen
Floor het een paar keer had voorgedaan, moest
Juultje er ook aan geloven en de kopstand
proberen. Nadat er een gat in het kruis van Juultje
werd gespot, was de landing niet meer zo zuiver
en werd het beoogde effect van Floor toch
bereikt…… *PLONS* Spatter spatter kouuuud. Aan
alles komt een eind, dus ook aan deze bier-yoga
sessie op het water. Het drinkritme werd
voorgezet op het land en al snel was het tijd om
naar Goes te gaan. Nadat er uitgevonden was dat
er een koeling achterin de kroeg openstond,
werden er wat LaChouffjes soort van gratis
genuttigd. Uiteindelijk belande iedereen weer in
de Saloon, waarna dit ervoor zorgde dat opstaan
op zondagochtend wel eens soepeler is gegaan.
Floor & Juultje

“ “
Hè lidl!
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#Pleunie

Ik weet dat ik goedkoop ben, maar jij
bent echt een euroknaller.
Veerle

#
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WETH commissies
WETH is inmiddels heel wat commissies rijk, die zich bezighouden met de meest verschillende dingen en
gezamenlijk de vereniging draaiende houden en leuke dingen organiseren. Hieronder zullen alle commissies
zich kort voorstellen. Voel jij je na het lezen helemaal geïnspireerd om een commissie te versterken met je
talenten en gezelligheid? Trek dan vooral één van de commissieleden aan hun mouw tijdens een borrel of
andere activiteit.

Materiaal commissie

Sim, Leon, Jordi, Floor
Voorzitter: Bo en na half jaar Floor
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het
onderhouden en het aanschaffen van materiaal van WETH. Ze
houden toezicht op het bestaande materiaal, houden in de
gaten welk materiaal moet worden aangeschaft en wanneer
het nodig is repareren ze wat er kapotgegaan is.
Ze struinen marktplaats af en reizen stad en land af om nieuwe
zeiltjes en planken aan te schaffen. Ook worden er ieder jaar
een paar dagen georganiseerd wanneer het materiaal
gerepareerd wordt. De leden in de commissie hebben vaak
verstand van materiaal, of willen er graag meer over leren.

sWETHs

Juultje, Bo, Sarah, Pleunie, Anne, Veerle, Maaike, Floor
Voorzitter: Carlijn
Het prachtige blad dat je nu in je handen hebt is uitgegeven
door de allerleukste commissie van allemaal: de sWETHs
commissie! Wij schrijven een paar keer per jaar de sWETHs,
vol met de nieuwste roddels, verhalen over de activiteiten
en vaste rubrieken zoals de datingrubriek, horoscoop en
‘gezwethst’ pagina.
Onze vergaderingen bestaan standaard uit lekker eten (en
toetje!), veel wijn en nog meer gezelligheid. De
productiviteit is soms ver te zoeken, maar we hebben het
wel altijd naar onze zin ;).
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Kite Commissie

Dirk, Jeroen, Ijsbrand
Voorzitter: Jolan
De Kite commissie is verantwoordelijk voor
het opzetten van de Kite tak binnen WETH.
Ze houden zich bezig met alles wat maar
met kiten te maken heeft: ze regelen lessen,
zorgen voor het materiaal en zorgen dat
WETH zich kan profileren als een echte
Kitesurfvereniging.

Lustrum commissie

Ruben, Juultje, Leon, Bo, Wytse, Jeroen Buters
Voorzitter: Mirthe
Een hele belangrijke commissie dit jaar is de lustrum
commissie, aangezien WETH dit jaar 35 jaar wordt! Een
bijzonder moment, aangezien we maar eens in de 5 jaar
lustrum hebben! Dit moet uiteraard worden gevierd met
allerlei leuke activiteiten, een vet feest en allemaal andere
toffe dingen die de commissie bedacht en georganiseerd
heeft.

Opleidingscommissie

KasCo

Wakeboard commissie

Agressieve Kas Commissie

Leon, Niels, Jordi, Bo, Maaike
Voorzitter: Mirthe
De opleidingscommissie bestaat uit de echte windsurfpro’s.
Het zijn allemaal ervaren surfers die het leuk vinden om op
weekenden en lesdagen aan de beginners en stuntelaars
onder ons les te geven en ons de fijne kneepjes van het
windsurfvak te leren. Deze onmisbare commissie krikt het
surfniveau van WETH wat omhoog. Ze hebben recent nog een
lesboek geschreven, onmisbaar voor de beginnende surfer!
Jordi, Jeroen, Karolin
Voorzitter: Linus
Wanneer het weer wat warmer wordt gaan de leden van
WETH niet alleen surfen, maar wordt er ook weer steeds
vaker gewakeboard. De wakeboard commissie is
verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteit
wakeboarden. Regelmatig wordt er op dinsdagmiddag
gewakeboard bij de wakeboardbaan in de buurt, waar ze een
dealtje mee hebben om ons arme studenten zo goedkoop
mogelijk te laten wakeboarden.
Deze commissieleden hebben een hart voor wakeboarden en
houden ook deze mooie sport bereikbaar voor alle WETHers!

Rick, Thymen, Leon, Marco
Ook wel kascontrole-commissie, bestaat uit
oud penningmeesters en houdt de
penningmeester (Wytse) goed in de gaten.
De taak van de KasCo is om te zorgen dat de
penningmeester zijn taken goed uitvoert en
de begroting kloppend is. Voor een ALV
moet de begroting van WETH dan ook
goedgekeurd worden door de KasCo.
Pleunie
Hopelijk hoef je hier nooit mee te maken te
hebben. anders doe je iets verkeerd...

IT Commissie

Marco, Wytse, Bo, Ruben, Linus
De website (die overigens al sinds de oertijd
onder constructie is) wordt bijgewerkt door
de IT commissie. Achter de schermen zijn zij
druk bezig om de meest prachtige website
voor WETH te bouwen, waarbij hun
programmeertalenten goed van pas komen.
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5 Jaar geleden...
Samen met mijn mede bestuursgenoten: Tessa
WETHly, Richard van der Oost en Bart Kofoed heb
we tijdens ons bestuursjaar 2011-2012 mooie
avonturen beleefd. In het vorige lustrum jaar
waren veel hoogte punten, hier een korte
opsomming: natuurlijk aan het begin een mooie
CoBo, de drukbezochte Lustrumparty mit Heidi
met echte Jägerguns!!!, het Lustrum weekend met
heeeel veeeel wind (windkracht 7!!!), VLA
TWISTER werd geïntroduceerd, de OLIE in
Enschede waar we toch echt heel erg LAM waren,
hè Mannen??!? Het jaar werd ook lekker
afgesloten met een verdubbeling van het aantal
leden :)! Kortom een jaar hard werken maar met
heel veel fun ϑ
Floor voorzitter der ESWV WETH 2011-2012
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“
“

Juultje heeft plannen met negers.
Floor

#

“

hè kan gebeuren!

je moet toch mininaal van elk
continent 1 proberen

#Juultje

#Anne
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Aantal WETH leden

WETH stellen & kids

70
60

70

50

37

69

37

Ronald & Judith
Vroeger, nu en
hun lieve WETH
baby!

5/1/17

1/1/17

9/1/16

5/1/16

1/1/16

Iijsbrand & Denise

9/1/15

5/1/15

31

1/1/15

9/1/14

5/1/14

1/1/14

9/1/13

5/1/13

1/1/13

9/1/12

9/1/10

34

30

18

1/1/11

1/1/10

5/1/10

5/1/09

9/1/09

1/1/09

5/1/08

9/1/08

9/1/07

1/1/08

0

26

19

10

5/1/12

20

33

9/1/11

25

1/1/12

30

64

59

5/1/11

40

Alain & Pleunie

“

Heeft de oud voorzitter een
nieuwe vlam?
Bo

#

Jesper & Elianne
60

Robert & Sanneke
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Spot-guide
Spot: Brouwersdam “Binnenzijde”

Spot: Brouwersdam “Zeekant”

Spot: Mirns (Friesland)

Spot: Vrouwenpolder (Zeeland)

Spot: Maasvlakte “Slufter” (ZH)

Spot: Zandmotor (ZH)

Spot: Enkhuizen (Midden-NL)

Hindeloopen
Stavooren
Workum
Harlingen
Ijmuiden
Wijk aan Zee
Scheveningen
Monster
Roompot
Wolphaartsdijk

Windsurf: Beginner, Freeride, Freestyle
Kitesurf: Nope, sorry.
Wind: Alle windrichtingen
Ondiepe stukken
Leipe glijbaan
Surfcenter
Choppy + Vlak
Freestyle poole
Surf-shop
Warme douches
Restaurant / frietzaak
Verhuur
Goede koffie
Windsurf: Wave
Kitesurf: Wave
Wind: West tot Oost
Veel stroming
Friettent!
Ver lopen
Branding, golven, stroming

Windsurf: Nee, helaas.
Kitesurf: Beginner, Freestyle, Wave
Wind: ZW tot NW
Big Poole!
Druk in zomer
Erg ver lopen
Grote spot
Mooi wandelen

Windsurf: Freewave
Kitesurf: Beginner, Freewave
Wind: Alleen met West
Ondiepe stukken
Surf-shop
Rustig bij diepe deel
Springeee
Restaurant
Makkelijke opstap zeevaren
Tering druk bij ondiepe deel in de zomer

Windsurf: Beginner, Freeride, Freewave
Kitesurf: Beginner, Freestyle, Freewave
Wind: ZW tot NW
Poole!
Mooie spot
Ver lopen
Natuurgebied
Zeehonden
Makkelijk vaarbaar

Windsurf:Beginner, Freestyle, Freewave
Kitesurf: Beginner, Freestyle, Freewave
Wind: Noord tot ZO
Erg ver ondiep
Vlak, branding
Zeer chill met Oost
veel ruimte
Kleine branding
Vuurtoren

Windsurf:Beginner, Freestyle, Freewave
Kitesurf: Beginner, Freestyle, Freewave
Wind: Zuid tot West
Veel ruimte
Wc aanwezig
Mooie spot
Snack cafe
Zeer ondiep met laag getij Kort lopen

Beginner, Freewave
Slalom, NK windsurfen
Beginner
Kiten
Wave
Wave
Wave
Wave
Beginner, Slalom
BBQ

Spot: Makkum (Friesland)

Windsurf:Beginner, Slalom
Kitesurf: Nopeeee
Wind: Zuid tot West
Ondiep
Verhuur
Wc aanwezig
Chop
Mooie spot
Chille camping

Ver ondiep, super kort lopen, Chille camping DIRECT aan water
Hoge chop, Chille camping				
Vlak, Ondiep, Camping, gave spot, beperkt ruimte in zomer
Modder, wad 			
Koude douche 			
Strandtenten 			
Veel parkeerplek				
Mooiste branding
			
Stroming, zeer rustig, hoge chop, vlak stukje in begin
Leip chille plek, BBQs aanwezig, altijd zon, chille peeps, no kiting		

“

If you make it wider, it gets shorter.
Niels
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#
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De op-je-bek-flip
Zo’n move die precies in tegenstelling staat tot wat
je moeder zegt als je ’s ochtends de deur uit gaat,
“Zeg schat, doe je wel voorzichtig?” “Ja mam.”,
maar jij weet beter. Er is namelijk maar één manier
hoe jij op vlak water kan laten tonen aan je
medeleden dat je kei-harde-ballen hebt. Je raadt
het al, je gaat loopen. Sinds het Kitesurfen nu
officieel een onderdeel is van WETH, werd je
steeds meer geconfronteerd met de term
“loopen”. De maat is vol, je hebt al zeker sinds je
intro een oogje op dat grietje waar je de hele tijd
voorbij surfte, omheen gijpte, voorlangs spockte
of naast heli-tackte. Maar nee, helemaal niks,
geen aandacht voor jou! Je begrijpt er maar niks
van, je doet zó je best. Maar je weet precies wat je
moet doen, het moment is aangebroken om
eindelijk die spinloop (ook wel flatwater loop,
speedloop of “opjebek- flip” genoemd) in te gaan
zetten.

Dit is wat je nodig hebt, SUCCES!
1. Kijk om je heen, zodat je in ieder geval alleen
jezelf opjebek-flipt; en geen andere medestanders.
Of nog erger, je crush. (Zorg natuurlijk wel dat ze
het kan zien)
2. Plemp die voeten nog eens even lekker in de
voetbanden zodat je daar in ieder geval niet meer
uit komt mocht het nodig zijn. Haak uit, en
beweeg je achterste hand een flink stuk naar
achter op de giek.
3. Stuur je board downwind en zoek naar een
chop, het liefst vlak voor je chick langs.

6. Tijdens de rotatie trek je hakken omhoog zodat
je in een hurkende houding komt, blijf je achterste
hand aantrekken.
7. Kijk niet vooruit maar achteruit, dit helpt je bij
het door roteren en bij het landen.
8. Als alles tot hier gelukt is dan lig je of in het
water en kun je makkelijk weer waterstarten, of je
staat op je board en bent direct een baas. De
derde optie is dat je hard op je bek bent gegaan.
See you on the water!
Bo

“

Snurken werkt kalmerend

#Veerle

“

Nou, ik vond het frustrerend

#Jolan

4. Buig je knieën, en leun je hele lichaam naar
voren alvorens je de sprong gaat maken. (zorg
ervoor dat je minimaal je hele board + vin uit het
water kan krijgen)
5. Spring het board uit het water en trek de giek
omhoog en duw hem voorwaarts. -> in de lucht
duw jij je board downwind en trek je de achterste
arm maximaal aan. Je moet je volledig overgeven
aan deze move, anders kom je hard op je bek
terecht. De giek loslaten is en niet volledig
dichttrekken is het gevaarlijkste wat je kan doen,
dus COMMIT!
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Leucate ABCtje
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Anne, aeolus, aiolie

Bo, banaan, plan B, burgers, biatlon, bieratlon, beach party, basilicum

Cubanisto, canet, camping, chubby, carcassonne
Desperado, dinstick, driehonderdenvijf/zeven, douchen, deining, dips

Eten, eitjes, eagle, elektriciteit

Floor, fromage, fissa, familiepakket condooms
gezellig, golfsurfen

harde wind, hiken

ijsbrand, ijsjes
jarig, jatten, jungle speed, “De” jurk
kut kwallen, kut (speeltuin) kinderen, kiten, katapult

Lidl, Lycra, lampjes, leucate, luxe paarden, liefdes advies
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maaike, Le Marine, mvt/mvw, meisjes met ijsjes

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Niels, nat, narbon
onweer, oude huis

planeren, PK, pizza,
quality time, muziek quiz,

regenen, reizen, regelen, rode wijn, vin rouge

slopen, surfen, sangria, stenen, symbiose, spelletjes, stokbrood
tramontana, toekan, tandomkiten, trailer
uitstapjes, unit

Veerle, vakantie, vlaggen, vlagen, verenigingen, vlekken (wijn), vuurwerk
wind, windsurfen, wijn, wandelen

xtc 115,

yahtzee,

zingen, zon, zand, zeegras, zeilen, zekering, zeven uur (aankomsttijd)
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Denemarken
De vakantie naar Denemarken begon met een
dagje surfen in Nederland. Aangezien we Leon’s
surfspulletjes bij zijn ouders gingen ophalen, zijn
we maar doorgereden om bij het Lauwersmeer te
gaan surfen. Toen de wind weer ging liggen, was
het avond geworden en maakten we plannen om
naar Denemarken te rijden. Aangezien we
ontzettende cheapskates zijn, besloten we meteen
’s nachts te gaan rijden (toch weer een nachtje
camping minder). Aan de waterkant hebben we
nog heerlijke kibbeling gegeten (Ruben ook, die
geen vis lust) en in Nederland hebben we wat
alcoholische versnaperingen gekocht.
Eenmaal in Denemarken, hebben we onze tenten
uitgevouwen en zijn Thymen en Leon nog het
water op geweest. Dat betekende helaas wel het
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einde van de shark 142. De dagen erna waaide het
ongeveer om de dag goed, dus hebben we ons ook
vermaakt in Klitmᴓller en andere prachtige
dorpjes. Ook hebben we in de hele vakantie maar
1 boze Nederlandse kiter gehad.
Op een avond heeft Leon nog een wandelingetje
gemaakt van 3 uur en hebben Juultje en Ruben
maar een fles wodka gedronken verwerkt in
heerlijke cocktails van fanta en sinaasappelsap.
Ook was er nog een ontzettend grote, super
terrifying egel bij onze tent, die ’s nachts uit elke
nectarine een hapje had genomen.
Samengevat: een ontzettend chille vakantie waarin
een aantal van ons super veel nieuwe surfmoves
hebben geleerd.
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Nog meer gezWETHs

“
“
“
“

“
“
“
“
“

Ik heb gewoon een mooie buiksnor
Ruben

#

als je iets van stukjes
proeft, niet slikken!

#Jordi tegen Mirthe

Pleunie zat in bad de hele
tijd met veerle te spelen
Jolan

#

Ben je niet bang om te
knoeien?
Jolan
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#

hij is toch echt uit me
gekomen
Anne over Wytse

#

Ik heb nog steeds geen reacties gehad
Sim over de roze pagina

#

Ik heb een cockblocker

#Wytse over een

#Dirk

#

welkom bij WETH
Goudvis

#

ik ben er wel op
voorbereid
Thymen

#

Dus jij had toch een date
Goudvis

Ik heb gewoon een
facking dikke kont
Ruben

#

#

Je hebt wel vaak dezelfde
onderbroek aan
Jolan

#

#

Je weet dat het beter
is als je je shirt uit doet
Anne tegen Bo

Ben jij ook homo?
Mirthe 5 min.
na ontmoeting

als je ze vaak genoeg wast
kan het wel
Dirk

#

Je kan alles met mij doen, ik blijf werken

#Linus

#

haan-wijnstopper

Nee, het is vloeibaar

“ ““ “
“ “
“
“
“ “
“
“ “ “
zuigen kreng
Ruben

Stoor ik?

Wij zijn WETH, wij mogen
de verkeersWETHen
overtreden
Carlijn

#

Ik ben niet snel
boos, alleen op
Dirk
Pleunie

#

#Pleunie
belt Jolan

Nee dit is Jolan

#Jolan

Anne heeft de
ideale pijphoogte
Wytse

#
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E.S.W.V.

WETH
Keep on surfing together

