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EDITORIAL

door: Maaike

Lieve WETH-ers,
Lieve WETH-ers,
Helaas, de sWETHs-commissie bood dit jaar niet net op de valreep voor de zomervakantie jouw favoriete
leesvoer aan voor op het strand, in het vliegtuig of in de lekkere luie tuinstoel in de zon. Zo kon je dus niet
tijdens die lange zonnige dagen toch nog een beetje genieten van de leukste vereniging van Eindhoven
en kon je ook niet de WETH honger nog even sussen voor het nieuwe seizoen begon! Gelukkig hoefden
we hier overigens ook helemaal niet op te wachten, want er is super veel samen gesurfd en surf les gegeven!! Ben je toch alsnog benieuwd naar de laatste oude pre-vakantie roddels, nieuwe single van WETH
en wel een heeele speciale eigen versie van één van onze weekenden? Lees dan snel door!
Veel liefs,
De (stoere) vrouwen (en beetje mannen) van de sWETHs commissie
voor mij
meer wodka
verloren ja
it
o
o
n
m
o
er
genoeg mee
#maaike wed : ja daar heb ik ook al
Niels
#Veerle o ver

is er nog
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DIEPZEEZUIPEN

DOOR: CARLIJN & VEERLE

Vorig jaar werd er een waar WETH-feest georganiseerd ter gelegenheid van het lustrum. Echter viel
dit zo goed in de smaak bij de leden dat de nieuw
opgezette activiteitencommissie er haast niet
onderuit kwam om weer een feest te organiseren.
De commissie werd gevormd en kwam bij elkaar
voor een brainstormsessie. Alles kwam voorbij, van
schuimparty tot kinderfeestje, en van glow-party
tot wild-wild-west. Uiteindelijk bleek diepzeezui-

einde van de avond gehaald, dat zijn de offers die
men bij zo een feest moet brengen. Tijdens het
feest werd er veel gedronken, gesnackt, gedanst
en zelfs gesjanst. De totempaal op het terrein
werd beklommen door Juultje en Linus was nog
een tijdje in een boom te vinden. Er werd creatief
omgegaan met de opblaasletters W, E, T en H (de
W fungeertook prima als M, zo bleek) en met de
aanwezige zwembanden (heb je je al eens afgevraagd hoeveel mensen in één zwemband passen? De sWETHs commissie weet het antwoord!)
Helaas zijn er geen nieuwe WETH relaties ontstaan maar gelukkig (of ongelukkig) werden er de
volgende dag wel heel veel
katertjes geboren. Desalniettemin kan volgens ons
elke WETH’er die aanwezig was beamen dat het
een geslaagd feest was, en dat dit mocht duren
tot in de late uurtjes. Toen het feest om 3 uur was
afgelopen moest menig WETH’er namelijk naar
huis gestuurd worden, sommige van het dak af
getrokken worden, een enkeling de deur
uitgeschopt worden, en konden sommige gasten
er echt geen genoeg van krijgen waardoor ze vrolijk mee de vloer stonden te schrobben (al was dit
wel met een vies sopje, maar he, de bedoeling
was goed!). De sWETHs stemt voor verhoging van
het budget voor dit feest
zodat er volgend
jaar ruimte is voor DJ Ron,
sangria of cocktails!
#juultje
m

pen toch het beste thema te zijn, maar zo vond de
commissie, het feest zou niet compleet zijn zonder
beerpong. De locatie werd geboekt: een scoutingpand afgelegen in een donker bos aan de rand van
Eindhoven, te bereiken via een heeeel donker pad
waarbij potentiele feestgangers zich meermaals
afvroegen of dit écht de goede weg was en alle
enge mannen in de bosjes met hun zaklampen
wegjaagden. Daarnaast moest ook een heuse
DJ worden geregeld en dat is niet onopgemerkt
gebleven. Er zijn heel wat plaatjes aangevraagd
waar mensen als echte octopussen op stonden te
dansen, terwijl een ander meer als zeester vanaf
een afstandje stond toe te kijken. Iedereen kon
zijn eigen zee-image-dier ook tegenkomen op het
feest, want de commissie is druk bezig geweest
met schilderen. Niet al deze dieren hebben het

ijn gleuf
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KROEGENTOCHT MET WETH
DOOR: VEERLE

nus
om met Li
n
j
i
f
l
e
w
a het was
het
Vincent: j ten terwijl we aan
pra
te kunnen in een dixie
en
r
Donderdag
a
poepen w

15
maart was het
dan zover, WETH
was weliswaar nog
niet jarig, maar
toch gingen we als
pre-party vast met
zijn allen een
kroegentocht over
het alom bestruinde stratum
doen. Toen we
beseften dat we eigenlijk niet wisten
waar we precies heen wilden gaan, bedachten
we er een dobbelspel van te maken. Er werd van
een random kartonnen doos snel een dobbelsteen
gevouwen, die bij elkaar werd gehouden door
WETH-stickers. Natuurlijk spraken we af bij barman Tom(Bierprof), om vanuit daar het spel in te
zetten. De dobbelsteen werd gegooid en besliste
hoeveel kroegen we verder vooruit moesten. Er
was nog enige onenigheid over het wel of niet
meetellen van dichte kroegen, friettenten, en
andere zaken, maar uiteindelijk werd dit wisselend toegepast zodat we bij de leukste kroeg uit
kwamen. Zo kwamen we terecht in de Costa, waar
wonder boven wonder een surfplank ter decoratie
hing. Natuurlijk is deze beplakt met een WETHsticker! Tegen het eind van de avond werd ook nog
een nieuwe regel toegevoegd. Deze regel werd
natuurlijk puur en alleen maar toegepast omdat
onze Mirthe perse haar (op het WETH weekend
vaak in de douche te bewonderen) zangkunsten
wilde laten horen in de karaokebar. Voor zover
ons bekend hebben we slechts met zijn allen in
een hoekje van de kroeg mee staan schreeuwen

en werd het podium niet beklommen. Dit zullen
we dus nog een keer over moeten doen gok ik ;).
We eindigden de kroegentocht in de Santé waar
we luidkeels “Tribute” mee zongen en grondig
inspecteerden wat voor speciaalbiertjes deze kroeg
in huis had. Al met al een mooie avond, ik stem
voor deze activiteit als nieuwe traditie!

#pleunie Nee
hij
#tom nee m is niet nat! Hij is voch
tig!
aar d·t water
is nat
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DINNER ROULETTE
DOOR: ANNE

Op 6 maart vond weer de jaarlijkse Diner Roulette
plaats. Alle deelnemers waren in tweetallen
verdeeld en zouden of een voorgerecht of een
hoofdgerecht bereiden. Vol spanning fietsten de
eerste tweetallen ’s avonds naar het adres dat
zij hadden gekregen om het voorgerecht te gaan
nuttigen. Het verliep allemaal erg smooth, totdat
Linus en Tom voor het verkeerde huis stonden, wat
helaas ook nog eens aan de totaal andere kant
van Eindhoven was dan waar ze zouden moeten
zijn (foutje van de organisatie). Zo was Laura al
enige tijd daarvoor bij Ruben ingetrokken, maar
was haar adres nog niet veranderd. Om het verdriet en de extra geleden inspanning te verzachten
kregen ze van de allerliefste activitietencommissaris een lekker biertje in de Bierprof. Gelukkig had
iedereen zijn best gedaan en kreeg ieder groepje
een voortreffelijke maaltijd voorgeschoteld, alvorens de avond werd voortgezet en er geproost
kon worden met de bikkels die dus te ver moesten
fietsen.

h op
#Floor tegen Pleunie, we kunnen toc
tijd stoppen met bier drinken?
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BATAVIERENWEEKEND

DOOR: VINCENT EN MARCO

Het was zover, ook dit jaar zou WETH meedoen met
de Batavierenrace tussen Nijmegen en Enschede.
Het team zou in eerste instantie gevuld worden
door WETH’ers en PK’ers, maar na afmelding van
PK wist WETH toch een heel team te vullen.
Vrijdagavond vertrokken we naar het sportcentrum Nijmegen waar we de fiets, startnummer
etc moesten ophalen. Dit was natuurlijk weer
een grote chaos. Om even een idee te geven.
Voorlichting voor teamleiders start in 30 minuten,
daarvoor moeten we eigenlijk al het startnummer daarna is. Om dit startnummer te krijgen hebben
en overige spullen hebben aangezien de start kort we eerst een fiets nodig, wachttijd op de fiets is
>30 minuten, ziet u het probleem?
Vervolgens ging het ochtendteam na gemiddeld 3
uur slaap van start en besloot het alles uit zichzelf
te halen door iedereen langs het kruispunt aan te
moedigen. Vincent en Linus doopten de brandschone dixies op deze plek tot dixieparadise zodat
zij de race nog beter zouden uitlopen.
Het besturen van het busje zorgde dit jaar gelukkig niet voor schadeclaims, er werden alleen
iets meer kilometers gereden dan bedoeld. Na
de facebook van de bata te hebben gehaald met
de soepelste hesjeswissel, jaja Facebookfamous,
en meest enthousiaste aanmoediging haalde het
WETH -team de 159e plek dankzij Voorzitter Niels
met trapeze en secretaris Mirthe met de WETHvlag. Op een na liep het gehele team boven de 10
km/uur en liepen we in totaal 14 uur, 55 minuten
en 2 seconden over de totale afstand. Na en tussen
het rennen verbleef de vereniging op de prachtige
camping in Enschede om lekker te schralen, pitten
en zonnen. ‘s Avonds had de Bata-organisatie zich
weer overtroffen en konden we op zoveel plaatsen
dansjes wagen dat sommige WETH’ers een tijdje
alleen voor stonden.
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INFO ALV

DOOR: ANNE

worden terug gevonden).
Huren van het SSC busje

Afgelopen jaar is er
een infoavond gehouden voor alle
WETH-leden, om alles
voor de leden nog eens
duidelijk op een rijtje
te zetten. Daarom voor
op jouw boekenplank
hieronder een lijst met
belangrijke punten (op
de site kan dit ook-

de anderen hoeveel geld hij van wie terug krijgt.
- Elk WETH lid krijgt maximaal 4x km vergoeding
- Je hebt alleen recht op deze vergoeding als je
een verhaaltje over de surfsessie naar het bestuur
stuur.
- Je krijgt pas vergoeding wanneer je 30 km hebt
gereden.
- De vergoeding is maximaal 20 euro per persoon
per jaar (4x 5 euro).
Schaderegeling

Door de materiaalcommissie wordt vastgesteld
of je lomp bezig was of niet. Alle schade

Het SSC busje is alleen te huren voor surf gerelateerde activiteiten.
KM heffing

- Maak een foto van de begin en eindstand van
de kilometers, schrijf op wie er mee waren en
maak een foto van het busjes formulier. Stuur
dit allemaal dezelfde dag nog door aan de
penningmeester.
- Neem contact op met het bestuur als je een busje
wil reserveren, zij reserveren het busje dan.
- KM heffing bedraagt 12,5 cent
per km. Een van
de personen uit
het busje rekent
uit hoeveel dit
dan in totaal
voor de trip is en
maakt dit bedrag
over naar WETH.
Daarna regelt
deze persoon met

moet meteen doorgegeven worden aan de
materiaalcommissaris.
Er zijn 3 soorten regelingen:
1. 50%/50% regeling:
WETH 50% en 50% lid, onder normaal gebruik
schade veroorzaakt
2. 100% lid regeling:
Wanneer je door extreme lompheid schade maakt.
3. 100% WETH regeling :
Wanneer schade door slijtage is.
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LIBERATION WEEKEND
DOOR: MAAIKE EN BO

een paar anderen werden voorgesteld. Namelijk
de Weekendcommissie, die dit weekend voor het
eerst mocht shinen.
Zaterdag werd er helaas niet gekite vanwege
aflandige wind, maar wel weer lekker gewindsurft
en gewakeboard. De meeste gekke trucjes zijn
heel het weekend geoefend, om iedereen klaar
te stomen voor het lesseizoen bij de Veerse Dam
waar veel WETH’ers gaan werken deze zomer.
’s Avonds gingen we uiteraard naar Goes! Helaas
heeft onze vertrouwde Midcity haar deuren
gesloten, maar gelukkig zijn er genoeg gekke
kroegen te vinden in het bruisende Goes. Op deze
mooie avond hadden de BOB’s het zelfs zo naar
hun zin dat de eerste auto niet heel ver voor de
laatste zou vertrekken.
Op zondag is er iets minder gesurft en nog meer
maximaal van de zon genoten langs het water,
gevoetbalt en gedanst in onze zelf neergezette
festival sfeer.
Kortom, het was een heerlijk
weekend om de lente/zomer mee
te beginnen!

Na een veel te lange tijd zonder WETH weekenden
kwam daar eindelijk het Bevrijdingsweekend! En
zoals bij ieder WETH weekend, kan deze nooit perfect van start gaan. Voor vertrek deden namelijk
alweer de lichten van de trailer het niet, maar gelukkig had de Leucate crew van afgelopen jaar hier
ervaring mee en wist Niels in een handomdraai de
zekering te vervangen.
Op vrijdagavond was het natuurlijk al gelijk weer
één grote gezelligheid en langzaam arriveerde
iedereen, van late auto’s tot lifters. Daarna hield
het bestuur haar openingspraatje, waarbij ook
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MAROKKO feb ‘18

DOOR: PLEUNIE

Tijdens de Carnavalsvakantie is WETH naar water klootte je wat aan tot het moment dat je
Marokko geweest. Sommige mensen wat korter en kon staan. Ja, sommige surfers hadden een echt
sommige mensen de volle periode. In het plaatsje surftalent en konden al meteen een aantal mooie
Tagazout lieten de leden van WETH en Avalanche
hun mooiste golfsurfskills zien op de Atlantische
oceaan. Voor zowel beginnende surfers, als de
echte pro’s surfers was het hier bijzonder goed
vertoeven tussen de verschillende soorten golven,
surfspots en niveaus.
Een dag van een beginneling zag er als volgt
uit: om 9:30 ontbijten, vervolgens met de grote
‘van’ naar het strand, dan kreeg je een warming-up, waarna je het water op mocht. Op het

surfmoves uitproberen. Nadat je uitgeput van het
water terugkwam ging je terug naar het hostel. En
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dit was niet zomaar een hostel; het was een hostel
aan het water, op het strand met een fantastisch
uitzicht! De huisdieren die in dit hostel rondliepen
waren schildpadden en honden; voor ieder wat
wils dus. Na jezelf van al het zand te hebben
ontdaan kreeg je een diner op het terras van dit
hostel. De meningen over het eten waren verdeeld,
maar het vulde zeker. Ook is bijna iedereen ziek
geworden, of dit aan het eten of het zeewater lag
je
ooow
w
:
y
e
l
Wes
e tegen oon uit. l
j
t
l
u
#Ju daar gew n pieme
j
steken ee, dat is zi
n
:
#Bo

is nog steeds een grote vraag. Ter dag-afsluiting
keek je nog een aantal surffilmpjes om je skills
wat op te krikken en speelde je nog een spelletje.
Zelf heb ik met Alain en Vincent en twee andere vrienden door Marokko gereisd waarbij we de
laatste drie dagen van het surfkamp meegemaakt
hebben. We hebben natuurlijk een fantastische
reis gehad, maar wel een beetje gebaald dat we
nu vele verhalen hebben moeten missen.

n

spiere
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MEIWEEKEND

DOOR: JUULTJE

Het tweede weekend in mei begon al goed. In
het busje met de overheerlijke, zelfgemaakte pina
colada van Robin en een hele ananas met rietjes
erin. Na een korte tussenstop bij de McDonalds,
kwamen we aan op de camping waar Thymen zijn
nieuwe tentje opgooide, er een hangmat werd opgehangen en Marco met 2 vrienden Tetris moest
spelen om 3 luchtbedden in een 3-persoonstent
te krijgen (Marco heeft uiteindelijk in de voortent
geslapen). Op de zaterdag was er helaas niet zo
veel wind, waardoor de kiters helaas niet konden
varen. Iedereen heeft gelukkig wel lekker kunnen
windsurfen. Voor de zondag was er ook niet zo veel
wind voorspelt, dus iedereen weet wat dat betekent: zaterdagavond extra hard stappen in Goes!
Het was weer FANTASTISCH in Goes, lees: jongens met pupillen als schoteltjes en meisjes van
15. Dus de avond werd door een selectief groepje
maar even goed afgesloten door te skinny dippen
in het Veerse meer. Dit werd helaas afgebroken
door de campingeigenaar met een grote zaklamp.
De zondag begon goed qua wind, maar het veranderde snel in onweer. Alle setjes werden snel
ingepakt, toen nog één barbecue op de camping
en snel weer terug naar het schone Brabant.
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SCHAATSEN MET WETH
DOOR: VINCENT
Het Winterseizoen; een seizoen waarbij de meeste
surfers naar het buitenland gaan voor zon of een
winterslaap in duiken. Gelukkig organiseerde
ons bestuur deze keer weer jaarlijkse schaatssessie. Menig lid trok de schaatsen uit het vet,
of nja de schaatsverhuur deed dat, waarna we
eindelijk weer onze schaatskunsten konden laten
zien. Veerle schaatste de groep met hoge snelheid voorbij op haar klassieke ijshockey units op
de freestyle baan, terwijl Vincent de race won
op de grote baan. Overigens werd het beeld van

raaien
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#pim j

Nederland schaatsland onderuit gehaald door
onze buitenlandse leden. Waarbij de Siberische
Anton, hoe kan het ook anders, ook bij deze sport
het gemiddelde niveau flink omhoog trok in zijn
tanktop (Terwijl de rest juist extra gekleed ging in
handschoen en muts) Na een uur of twee bleek
echter de WETH conditie wat te zijn ingezakt door
de winterdip en verplaatste de groep zich naar
de vertrouwde drankleverancier op Stratumseind
voor wat verfrissende biertjes.

13

#veerle je
mo
#george o et je marsmellow
oo
ok niet in
mijn kon k niet in je komt
steken
t

PINK PAGE

ar

er ma
#gijs
mijn kam
n
i
st
a
p
e
mijn kit jou?
k in
o
o
k
i
s
pa

MEET SVEN

Dag lieve dames, ik ben misschien niet zo’n slet
als jullie van de meeste hockeymannen gewend
zijn, maar ik weet wel hoe ik moet omgaan met
een stok en ballen. Daarnaast heb ik net een nieuwe Oranje kite gekocht dus weet ik best aan welke
touwtjes ik bij jou moet trekken.
Waar ik naar op zoek ben is een vrouw met een
beetje bacon vooral rond de borst, zo skip ik zelf
ook altijd legday. Daarnaast houd ik erg van reizen
en braad ik graag de lekkerste worstjes voor jou op
de bbq. Ik ga graag down under en heb daar als
selfmade ozzy veel ervaring voor opgedaan. Denk
jij mij nog onder tafel te kunnen zuipen? Of gooi ik
jou er juist bovenop? You reckon that?
Dus ben jij klaar voor mij? Stuur dan een mailtje
naar ‘ESWVWETH.sWETHs@gmail.com’
#Mirthe; hij beloofde me een taart, maar ik heb
nog steeds niet van hem kunnen snoepen.
#Anoniempje ik zag steeds foto’s van jou in de
Maccas, wanneer is onze date daar?
#Moeder; Sven is een hele leuke zorgzame jongen, op wie jij kan bouwen.
#Australian girl; Sven took me to greater heights,
a real adventurous guy.
#Ozz girl; mate, if he puts a choock on the barbie
and pops a coldie for you, you’re his Sheila.
et alleen
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je moet 'm gewoon even goed neerleggen, maar dan heb je alle vrijheid #Chris over naakt slapen
#niels maar met 'n onderbroek is gewoon veel chiller want dan blijft ie op z'n plek.
#Chris dat ligt aan de temperatuur
#Vincent: Ik sliep vanacht naakt in mn pinguin onesie, sliep als een zonnetje

#pim ja het is diep in

de zak graaien

#arjet ik weet zijn naam niet, ik weet
alleen dat hij een Groote heeft

aten ze papito
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Je drinkt het gemiddelde omlaag, dus nu voel ik me nuchter #Vincent
#Tom ik heb zelfs wel eens een zwempak aan gehad.
T was een hele ervaring.

als een
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INVULVERHAAL
Lief dagboek,
Afgelopen weekend ben ik weer mee gegaan op WETH weekend, en dit was een (______________
bijvoeglijk naamwoord)e ervaring! We vertrokken vanaf het WETH hok, en uiteraard was
(______________ WETH-lid) veel te laat. Maar een (___ getal onder de 10) uur later dan
de planning, gingen we eindelijk richting Zeeland met de / het (______________ voertuig) van
(______________ WETH-lid). Uiteraard werd er ook even gestopt bij de McDonalds, en daar
bestelde Wesley een bizarre hoeveelheid (______________ wat je bij de Mac eet). Daarna reden
we snel verder naar Zeeland, waar iedereen inmiddels al druk bezig was met zijn tent. Er was dit keer
besloten met z’n (____ getal onder de 20) in de tent van Maaike te slapen.
Zaterdag ochtend werden we gewekt met de megafoon in gesproken door Ruben, die herhalend
(______________ wakker word groet) zei. Daarna gingen naar het water! Het waaide (____
getal) knopen, dus Leon planeerde er vandoor met (____ getal) km per uur. Ook Dirk sloofde zich
weer uit, maar had helaas dit keer een snee in zijn (______________ lichaamsdeel). Wanneer
zou hij hiervan iets leren? Aan het eind van de dag werden er weer heerlijk (______________
dier) worstje geserveerd van de barbecue en ’s avonds ging we naar Goes! We vetrokken gelijk naar
(______________ kroeg in Goes) en vroegen daar (______________ liedje) aan.
Hier ging Gerard helemaal los op en showde zijn nieuwe move ‘ de (______________ kleur)
(dier)’. Linus had het ook naar zijn zin, en was (______________ hoe je graag je vlees bereid
hebt) dronken. Toen we om (_____ getal tussen 1 en 7) terug kwamen op de camping besloten
(______________ WETH lid) (______________ WETH lid) en (______________
WETH lid) te gaan skinny dippen, de camping baas was hier wat minder enthousiast over en kwam
aanlopen met een licht gevende (______________ voorwerp).
De volgende dag werd er ook nog een beetje gesurft, maar helaas sloeg het weer om, dus we schuilden
onder (______________ surf onderdeel) voor de (______________ weer type). Toen we
daar met zijn allen onder zaten, liet Wesley (______________ lichaamsdeel) zien, die hij net
wat extra had getraind die dag.
Al met al was het een onvergetelijk weekend, dus ik ga volgend weekend zeker weer mee!
xoxo (______________ je eigen naam)
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Jeroen Buters: ik

cest is wincest
#ijsbrand: in mijn quote
dat is
#anne Heeeey
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Ik heb afgelopen gisteren
# Vincent

#niels ik had halverwege de nacht maaike in mijn bed
#veerle: en Kevin!

Misschien moeten maaike
en mirthe een keer over
tongen praten
#Vincent

#Niels: ik had een pornosite opgezet in college,
maar gelukkig had ik geen snapchat

Ehm ja ik b
en een plas
ser
#Juultje
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#ruben:
gaat dit door t
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slipje uit en zw
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#vincent
Vroeger gi
ng
zo van de ik wel altijd vrij s
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een meisj naar de billen als i
e sto
km
heb wÈl elk nd te praten . Maar et
e keer gezo
ja ik
end

Ik ben de wethslet #nina
#juultje
Bo is het meisje met
wie ik het doe

#Vincent: Linus heeft me gelarpdt
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Ik had een sexdroom over een huisgenoot. #anne weet je wat ook echt een
T was een man en niet heel lelijk. #anne bucketlist ding is, seks op de bar.

#Phil: Everything's better,
down where it's wetter

#wesley wil je een biertje?
#veerle ja lekker
#wesley kijkt naar veerles buik zou je dat nou wel doen?
#veerle ik ben niet zwanger ik ben gewoon dik

iedereen
en
g
te
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ze
ik
ls
ie
#tom bierprof ik ben nu #n
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#Niels en sven tegen anne:
vind je t leuk als een jongen
kiekeboebie speelt met je?

#Jolan ove
r Gi
"hoezo? Je k js achter het stuur:
an
an het stuu toch gewoon ÈÈn han
da
r en
aftrekken? met de andere hand
"

#ivan Concorde als in da
t vliegtuigmerk?
#bo dat is Corendon
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Schorpioen
Jij ziet mogelijkheden in de onvoorziene wendingen in het leven. Oefen vooral met het varen van
andere koersen, maar let op: tijdens het surfen is
het praktischer wanneer je de wendingen aan ziet
komen, anders lig je zo in het water.

HOROSCOOP
DOOR: CARLIJN

Boogschutter
Cupido heeft zijn pijlen in jouw hart geschoten,
boogschutter. Kijk uit dat je niet valt voor de
charmes van de leeuw, die deze sWETHs op jacht
Tweelingen
Wees op je hoede voor de constellaties van satur- is gegaan in de liefde. De sterren voorspellen dat
nus: zij zullen zorgen voor onverwacht hoge golven een relatie tussen jullie alleen maar in windstilte
door een wisselwerking met de maan, die op zijn kan eindigen, dus wees op je hoede.
beurt het getij zeer plaatselijk zal beïnvloeden.
Steenbok
Kijk uit dat je niet van je plank valt!
Jij zal een bijzondere ontdekking doen die je leven
op zijn kop zet. Helaas surft het op zijn kop niet
Kreeft
Bij jou gaat het voor de wind! Je gaat als een zo lekker, dus vind snel een manier om jezelf terug
speer over het water en door het leven. Zorg dat te draaien!
je af en toe gas terug neemt en omkijkt naar je
Waterman
mede surfers.
Wanneer jij gaat surfen, houd dan goed het getij
in de gaten. Je seksleven kan zomaar droog
Leeuw
De sterren hebben de komende maand (of maan- komen te staan.
den, deze horoscoop geldt tot de uitgave van de
volgende sWETHs, wanneer die ook moge zijn), in- Vissen
teressante plannen met jouw liefdesleven. Jij laat Wanneer jij aan het stappen bent in Goes, zorg
je meevoeren met de stroming en bent als een golf dan dat je niet aan de haak geslagen wordt door
die niet getemd kan worden. Kijk uit dat je geen de locals, waardoor je achter het net vist bij die
ene knappe WETHer!
harten van WETHers breekt!
Maagd
Tijdens het volgende WETH-weekend zal jij de
sterren van de hemel shinen op je plank en hierbij
de aandacht trekken van menig knappe surfer.
Misschien verlaat jij het weekend wel wat minder
maagd dan je gekomen bent..

Ram
Sta bij het volgende WETH weekend vroeg op,
Ram
Anders is er voor jou geen tosti met ham
Maar let op: zuip je niet lam
Anders knal je met je surfplank op de dam

Weegschaal
Soms raak je even de balans kwijt, en dat is niet
erg. Sla je door deze moeilijke periode heen,
weegschaal! En ga zo vaak mogelijk surfen, daarmee train je je evenwichtsgevoel, wat je zal helpen
om de balans terug te vinden.

Stier
Ja sorry stier, voor jou wist de sWETHs redactie
écht niets meer te verzinnen. Er gebeurt blijkbaar
bar weinig in jouw leven. Nieuwe ronde, nieuwe
kansen in de volgende sWETHs.
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en kokkels die zich op de basaltblokken nestelen.
Elke keer als je het water in en uit wil met gevaar
voor eigen leven over deze slijmerige, glibberige
scheermessen kruipen is geen pretje.
Op de krappe launch-zone en vrij onprettige
toegang tot het water na is de spot best cool. Je
kunt overal staan, het water is zoet, vrij weinig/
geen stroming.
Met een totale oppervlakte van 42m2 was het
goed varen, tot Daniel zn boardje verloor en Chris
(mattie Gijs) het doek van zijn splinternieuwe
Bandit scheurde. Gelukkig stond captain Sombrero
meteen klaar om een helpende hand te bieden.
Door zijn elite training bij de Spaanse CNI (Centro
Nacional de Inteligencia) identificeerde hij ondanks de intredende schemering het zwarte Naish
boardje van Daniel 2km verderop half verscholen
onder een steiger. Met een S-bend downloop
was hij binnen no time ter plaatse. Gijs kreeg
ook een taakje, hou een oogje in het zeil mocht
er een onvoorziene situatie optreden. Terwijl Ivan
zijn leven waagde voor Daniel’s board tussen de
stacaravans, steigers en mossels des doods werkte Gijs zich binnen de kortste keren in de nesten.
Door het verminderde zicht van de nacht en het
inmiddels opspelende bloedverlies als gevolg van

SURF TRIPS
DOOR: LEDEN

24-5-2018
‘Een avontuurtje in het Noorden’
Met een forecast van ongeveer 13-14 knopen en
zicht op meer om 17.00 richting Edam.
Mentaal stonden we al de hele dag op het water,
helaas was de realiteit wat minder rooskleurig. De
eerste 45 minuten hebben we ons door een dikke file in de blakerende zon moeten ploegen. Bij
Utrecht ff tanken en een verstekeling met motor
opgepikt (mattie van Gijs).
Bij Edam aangekomen zag deze voor ons nieuwe kitespot er heel vriendelijk uit, een vrij krappe
launch-zone maar wel met mooi gras (goeie ervaringen mee Gijs??). Heerlijk zacht voor je voeten,
vooral in combinatie met de warme schapenkeutels. Deze idyllische droom werd al snel aan stukken
gescheurd, letterlijk en figuurlijk door de mossels
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#veerle waarom de
nk je dat ik de vi
ce voorzitter ben
# tom omdat je ee
n vieze voorzitter
bent

verscheidene voetwonden maakte hij een inschattingsfout waardoor zn kite in een caravan belande.
Gelukkig stond Ivan al op de kant en was de FX
binnen luttele seconden weer op 12.
Na al dit avontuur met een hele blije Daniel reden
we rond 23.00 terug naar het warme zuiden.
HANG LOOSE!!!
Gijs Ivan en Daniel

gaan ipv tweedelig. Waar Sim goed voorbereid
was door nog een extra kite mee te nemen was
Tom dit niet en leek het erop dat hij niet meer aan
surfen toe zou komen.
Alles werd nog geprobeerd om de giek uit elkaar
te krijgen. WD40, verkeersborden en zelfs trekhaken werden ingezet om van de giek weer twee
afzonderlijke delen te maken, maar niets mocht
baten. Rond een uur of 1 begon Jasper toch wel
redelijk honger te krijgen en was hij zo vriendelijk
om z’n zeil aan Tom uit te lenen.
Helaas was nu wel de chille branding veranderd
in een redelijke klotsbak waardoor Tom, die met
de 6.6 nog redelijk underpowered voer, wel wat
moeite kreeg. Maar in de vlaagjes kon hij toch nog
even lekker planeren.
Na wat gegeten te hebben bij de Lekkerbek en nog
even bij de kiteshop van Vertigo rond te hebben
geneusd gingen Sim, Gijs en Jasper het water
weer op. De wind was inmiddels iets toegenomen
waardoor Gijs en Jasper lekker konden knallen.
Bij Sim ging het begin iets minder doordat hij vrij
snel z’n eigen kite door z’n lijnen had gevlogen
en dus de boel weer uit de knoop kon halen. Gijs
daarentegen was 100% in z’n element en sprong
en backrolde er stevig op los! Inmiddels stroomde
het poeltje ook langzaam vol. Dit was ideaal voor
Sim omdat hij toch wel een beetje moeite had met
de branding en het opkomende tij.

17-5-2018
Na de laatste afspraken de vorige avond nog
om 23:00 gemaakt te hebben stonden wij met
z’n allen om 7:15 vol frisse moed bij het WETH
hok. De symbiose is compleet! Voor het eerst in
de historie van ESWV WETH vertrokken 2 windsurfers en 2 kiters 1.5 uur in één auto richting het
altijd zonnige zeeland met als eindbestemming
Vrouwenpolder.
Aangekomen bij Vrouwenpolder was het eb en de
branding niet mis. Al met al beloofde dit een topsessie te worden! Na alle spullen naar het strand
gesjouwd te hebben kon het optuigen van de
setjes beginnen. Gijs tuigde als een speer zijn kite
op en stond als eerste op het water. Ook Jasper
had al gauw zijn zeil opgetuigd. Voor Tom en Sim
liep het allemaal wat minder soepel. De eerste kite
die Sim uit de tas haalde bleek aangevreten te zijn
door muizen en Tom kwam erachter dat zijn giek
had besloten om als een geheel door het leven te
24

#Veerle i
k
dan park zei, pakken jull
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boot en de spullen uit d
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e
we op go achterbak
udvis

Rond 5 uur was het weer tijd om in te pakken en
rond 6 uur werd er dan toch helaas weer vertrokken richting Eindhoven. Met een korte tussenstop
bij de Mcdonalds en niet al teveel file waren de
mannen rond 8 uur weer terug bij het WETH hok.
Hang loose!
Gijs, Sim, Jasper en Tom

Dankzij Ivan’s vlotte rijstijl waren we binnen notime op de spot, het klotserige Brouwersdam.
Jolan stond natuurlijk als eerste op het water, even
later gevolgd door Ivan en Gijs. Na een halfuurtje
rauzen viel Gijs’ kite uit de lucht. Huh?! Het ventiel van de bladder bleek weer eens slecht dicht
te zitten.
Terwijl Gijs de rest van de sessie lijnen uit de knoop
heeft gehaald hebben Ivan en Jolan de andere
kiters even een poepie laten ruiken. Met het grootste gemak knalde Jolan een aantal vlotte kiteloops
en vloog Ivan met backrolls door de lucht.
Om 14.30 waren we precies volgens planning
weer terug in Eindhoven om ons volledig op studie, werk en sollicitaties te storten.
Hang loose!
Gijs Jolan Ivan

5-4-2018
Na dik 2 maanden droog te hebben gestaan was
er voor vandaag eindelijk weer wind voorspeld.
Dit buitenkansje konden we natuurlijk niet laten
schieten, waarbij de meesten met vage smoesjes
over
‘’ik moet werken’’ en ‘’heb tentamens’’ achterbleven in het regenachtige Eindhoven vertrok
de harde kern om 07.00 richting zee.
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UIT DE OUDE DOOS
WETH VAN VROEGER
DOOR: BO

ESWV WETH is enorm veranderd en gegroeid in
de afgelopen jaren. Nog geen 7 jaar geleden
stond WETH zelfs op een punt van opheffing! Er
was een gebrek aan bestuursleden, uiteindelijk
was het Bart zijn bestuur, samen met huidig lid
Roan die toen WETH heeft kunnen redden van zijn
ondergang.

man op een weekend stonden, waarvan maar 25
mensen ook echt WETH lid waren! Van daar ook
het grote verschil tussen de leden- en niet-leden
prijs tijdens de weekendjes, die niet-leden sloopte
daadwerkelijk al het materiaal.
In tegenstelling tot die 16 leden van vroeger groeide dat met behulp wat bestuurlijke structuur en
inzet van al die actieve leden en besturen over de
afgelopen jaren tot een enorme vereniging, met
gemotiveerde beginnende windsurfers, internationale leden en sinds kort veel Kite-leden die
heerlijk mengen met de windsurfers. Ook niet te
vergeten is de relatief nieuwe en snelgroeiende
groep: “lifestylers” leden die vooral ook actief zijn
tijdens georganiseerde activiteiten zoals borrelen,
samen eten en borrelen; eigenlijk alles wat niet
met extreme-sports te maken heeft. Ook zij blijken
zeer welkom te zijn binnen de vereniging.

De prioriteiten van besturen in die tijd lagen dan
ook heel ergens anders, leden werven en promoten
was het belangrijkst, beslissingen werden a la
minute gemaakt en er was geen lange termijnvisie
(er was zelfs nog geen meerjarig beleid). Een fijne
manier van besturen voor zo’n kleine groep leden,
alle aandacht ging naar de behoefte van de leden
en het krijgen van nieuwe leden. En die nieuwe
leden hebben dan ook de basis gelegd voor de
groei gevolgd in de volgende jaren!
Vroeger was het zo dat we met ruim 10 man
(zonder shirt) op verschillende plekken bij het
sportcentrum gingen staan om daar 1000 flyers
uit te delen van het weekend, mensen enthousiast
te maken en te motiveren om mee te gaan. Dit een
keer per week, 3 weken lang voor dat een weekend begon en je had een te gek weekend.
Maar het kon goed zo zijn dat we met ruim 60-80

En het is maar goed ook dat veel lifestylers van
de vereniging kunnen genieten zonder actief gebruik te maken van het materiaal, want we lopen
namelijk tegen een groot ruimte- en materiaaltekort aan!
Maar gelukkig is aan gezelligheid geen gebrek!
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