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Notulon von do twoode Aigomone Lodonvorgodoring
~an E.S.U.V. “WETH” op 28 moart 1903 to Eindhovon.

Ek~dhove~t~e fl~de~teg~ Wbqk~wf Vsn~Ugfttg

REDAKUE

—

bij binnonkomet ontvangt ooniodor eon oxeaploar von do ouorzichton van

—

aonwozig: 18—3+2m17 lodon on 3 niet—lodon mci. twoo machtigingon von lodon.

oxploitotie on bogroting ovor ‘82—’83 reap, ‘0Z—’04.

1. Opening. Do voorzittor opent cm 20.45 do vorgadoring on hoot ella aenwo—

—Berat wordt op aeze plaats Sandra bedankt voor bet uittikken van
net vorige nummer, owdat we dit vergeten waren. Vervoigeno bedan—
ken we naar voor net typen van dit nuxomer.
—De redaktie fi enigzins van samensteiling vera~derd. Marcel Bagg~
heeft Rob Roll v rvangen

.

Dit doordat Rob door zjjn bestuursfunk—

tie binnen Weta zich flu toegeiegd heeft op vooral bet organioren
van weekends en andere evenementen.Jullie vinden het een en ander
van hem op blz.2Z
—Weth-news heeft nu een meer definitief karakter gekregen.
Jullie mercen Cr misschien weinig van, rnaar voor onE is dat so.
~et bled gnat vanaf nu regelmatig verschijnen. We denken daarbij
aan zen 6 edities per jaar. Dit betekent dus iedere maand een
klubblad waar iedereen kw~t kan wat NJ kwijt wii door het inleveres
van kopij, al dan niet over de vereniging
ourfen.

/

Zes edities per jaar, dat betekent dus in Juni het volgende
nuamer. Daarorn
Weth liggen op
-Over de inhoud
commissie Deco
van de (sleent

meet de kopij voor 1 Juni a.s, in het postvak van
het Studenten Sportcentrum.
flu: In dit nummer een leuk versing van de advies
de Lange , natuuriijk bet ladder reglement, notulen
bezochte, ... foeil.) afgelopen AL? met toebehoren.

Oak iets over de nieuwe planken, over bet eerste surfweekend in
Bergen op Zoom en

flog veel meer iezenswaardigs.

zigen van harto wolkom.
2~ Notulan vorigo aJ8k d.d 14—9—1902. Dora gordon door do socrotaris in hun

gohoel voorgolezon on daarno door do ALU goodgokourd.
3. Ingekomon on uitgogano otukkon. Er zijn twoo oachtigingon binnongokamon,

ni van Rob v. Dorp on van Dohan Kortas.
4. Jaorvorslogon. Do woorzittor, Willom Jan Withagon, doot in hot kort rolaco
van hat roilon on zoilon van do voroniging in hot aEgolopon joor (rio your

sun jearvorsiog WETH—NEuS 1 p.9—iD). Vorvoigeno doen do coom,ioooris Via v.
Rooteeloar on do mocrotaris Reorten Luykx voralag von hun orvaringon not em
activitoiton in hot argolopon joor door achtoroonvolgono hun jaarvormlog Voor
to lozon.
5. Expioitatio on boiona 82/03. Toolichting door do ponning0009tor Ludgor v.
lfiistoron on daerne goodgokourd door do ALV.
6. Vorelag kascomoissia 82/83. Do kascoomissio, bostomnde uit ~ob do Groat
on $rons Rooson

,

doot vorslag van hear positiovo bovindingon.

7. Odoharge kaecoeoiosio. Na do k00000nismio to hobbon bodankt voor hear work—
zaamhodon in hot afgolopen jear djehargoort do voorzittor doze coimoismie.
8. Sostuurswioaoling.
8.a lie voorzitter doelt do vorgodoring mode dat bij dozo hot huidigo boatuur
opatapt on dankt allo dearin gozoten bostuurslodon van harte voor hun werk—
zaoohodon on inzot voor dm voroniging in hot argelopon jeer.
PAUZE

Waermn

eon halfuur—duronde amerikoanstoligo aurttilo over o.a. Hawai.

Lb Hot bootuursvoorstol wordt door do ALU goodgokourd waardoor de veroniging

led

leesplezier.

door Con niouw bostuur ho’tt cot ale boiengrijksto clinging do tootrodf.ng
van Rob Koll als comaissaris. Do bostuursadviseur Coos do Lange zegt do flU
toe over z!jn orvaringon met do voroniging en

o,r bostLur in hot afgolopmn

joar vormiag to doon in bet komenno WETH—NEWS.

9. Bogroting ‘°3/’84. Tnegelicht docr penningmeostar Ludger v. tiilstoron
vraag: Slam
Ja hoor: hot Is Lente,
want mijn vulpen
begint wear te Iekken.

Jo activitwilan Co!

mate zolang or

bat:

O~

en voor net—loden? anta: Ja, in boporkte

is notuurlijk, vol rd

be: verstandig zijn do prijs(bijdra

aan to pessen veer n r-t—icd’n.
vraag:

cosen Cr nicuvo ciublrvien, _pmciaal ,rc~e:am en? anta: Da, indion or

veidnend. vnag ii. Er z.3 Qnnnht warden no.~r

ti’

r.cç Wt.r. *w.lit.it.

0)
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~tatie:828
Uervolg natulun ALV van ESWV ~EtH d,d, 2~—3—B5

2nS≤ansten

._riksdhnenn

twJent®1t Wadart VawndyJr~

vroog: 1s do flSD,— voor weekondspullen niet vat veal? antw: Nee, cot wet
goeio ponnon, eon goo1ornp an zonodig borden an bostok boo jo ol gave son dot
badrag.
vroog: bicorom go jo or niet vanuit dot or zo’n

vijt

loden bodonkan? antw:

we

goon or vanuit dot oils laden oak lid blijvon en hopon dot lodoroon olonog
zijn of hoar contributic voldoot on zoniot dot koson or hopolijk oltijd nag
vol zo’n vijf niouwo loden bij, getuigo o,o, do bolongstofling op do opening

•~

~~~ven

~

875,614

Contributie

if 1940,--

Administratie koaten

if

Sweaters

f

770,_S

Sweaters

if 1093,86

Startouboidie

if

100,-.—

Notaris koaten

if

310g.-—

Opbrengaten feast

if

213,80

Trailer

if

304,13

0nderhou~ planken

if

300,--

Onderhoud ploriken

if

95,89

fliversen

f

113,50

Contrihutie Nestor,ESSV

if

32~0

fleiskoetan

if

42~5Q

von hot soizoen,
vroog: Jo f250,— voor stickers niet veal? ontw: Do flU heart vorigo koor be—

lEaner v Xoopharidol

~

fIOD,— voor do twoede SOD.

Vez-seksringen

if

Do begroting wordt tenslotte door do flU goedgekourd.

Aanbetaling fecot

~

Zelfbouw plank

if

425,--

Diverse blijvende aenkopen if

78,40

Diveroen

55,40

oloten tot hot oaken von st~o~mz~ en dot koot am, fISD,—. voor do ooroto EDO

on

‘ID.Bonooming kaacoamisoie. Voor do nieuwe koscomoissia stellon rich Rob do Groat
en Woutor Bock boschikbaar en nj warden door do voornittor daerin gaYnstal—
loerd.
11,Activiteiten. dim v. H. vertelt iots over do niouwo opzot van de cooaoiseios

if

on doelt cede dat vanep hedon do ladder gostart is on dot golntereesoordon
rich bij hem kunnen vervoogen om o.o. do roglornonton of to helen.

if 3013,~

Rob Koll vertelt hot o.o,a, over do octivitoiten die voar dit samoan gopland
zijn en doelt mode dot hiorvoor inschrijrlijoton in.do loads kamon to hongon.

Saldo

if

823,62

if

31436,90

226,50

12.Wvttk. Rion (oniots)
13.Rondvraag. Ruud do Uriend bedankt hmt oudo bostuur voor hear inzot in hot
afgolopen jeer on wenet hot niouw, bostuur veel aucces. Wouter Bock vraagt

if 3436,90

-

Balans: 17-3- ‘83

hoe hot procies nit met die kortingon.~Jou, bij SSU 5% on bij vdBiggeloar ‘O%
en 5% op complete planken. Do oecretorio vorzoekt olle loden nadrukkelijk
can hen oededeling to coon van enigo odreswijziging dear dit lear bmlangrijk

Aetiva

Pasoiva

io,ook voor hot lid zelt, i.v.o. toezending von by. WETIl—NEUS.
14,Sluiting. Do vooroitter sluit 00 22.40 do vergadoring na allo aanwozigôn be—
dankt ~o hehbon voor hot koest an voor hun doorzettingsvoroogon doze AU!
tot hot eThdo too to bebben kunnen volhoudon.

00

ECRET

IS

Plank

if 1000,--

Crediteuren

if

Sweaters

if

420,--

Eigen vernogen

if 2095,52

Trailer

f

400,—-

Diverse aankopen

if

78,40

Kas

if

1,45

Dire
if 2322,02

if 2322,02

7—

‘Goad opie~,oa
en vresr4tkje
ban dent’

Joarverelag van do coercIons von E.S.U.U. ~ETH over pericdo ~

~ten
Gontributie 33x65

f 21145,—’.

Grediteurers

f

226,50

2x1IO

C

80,..—

Achainiatratie kosten

C

575,——

5x65

C

325,--

Onderlioud siaterie&.

C

175,~-

L..J!~9~--

Contributie Neetor,~~1~

C

50,--

C 2970,--

Reiskosten

C

100,.-~

Kener v Koophendel

C

60,’.’.

Vercekeflngen

C

500,-..

Stiekera

C

250,...-

Gatipeerspuilen

C

250,-’.

Afachrtjvingen

C

369,20

Evenementeri

LJ2~.,,.

Truien

Wegatief seldo

C

192,60

C 2955,70
C 3162,60

C 3162,60

‘cc op 24 meart 1982, precios eon jaar geleden, to ziJn Opgoricht, beleefde bETH,
teen now Eindhavonso Stujanton Uind,urf vereniging geheten, eon succeevoile, tueultu.
start • Na do apric:otingcvargcaerjng, vnorafgenean door enkeie bijeenkoeston van bet
oprichtingscos~jt$, konoen wc~ ci starten net ran dikke twintig leden.
L~eeksnien, clubmiddagon, ‘n uedstrjdan, die succeocol an tavens loerseem waren, voigden
elkaar op. ieost noaeensuaard van ci Oat rjrno aiTh onder andere de Fjedoriandse Studenten
kaspioonschapppn plvnkaciicn to Linden bIJ tijiroqen, closer velo onzer leden, ondorgeto—
kenze Met uitgeronderd, sprsnkelande reaultaten behealden en or eon gozellig weekend
van gama,kt hebben. Dosrvror was er nog eon bruisend weekend in Enkhuizen waarven jullie
do dia’s en fete’s op bet jongstioden facet hebben kunnen bekijken,
Piochten we in bet begin ci biij zjn van start to kunnen gaan met zoo bindgliders
seer heist, no kunnen we onro lol ecnt eel op op do teen niouwe pisnken die 24 meart
jongetleden nlddsg door de beer D.v,d.Sosch , hoofd van LV&5, ton doop zijn gehoudon
en Jearnee coons dc vaceniging geiuklig nocen prijsen. Dit is eon uitbreiding van
ens “arseneel’ die ueiltcht gerechtvaerdigd worM door de gruel van ono ledental en
dim ~eantuoordt son de vroag near eon of ceordern goode supersnelle plankon, vooral
veer weekends e,a, evenementen,
0 oven op die loden terug te koran: Natuuclijk oaken 30 of CO loden nag goon yore—
n±ging: door rUn ledenbindence activiteiten ~n ectievo laden veer nodig en die hopen
uij sic baetuur gecre~rd t’ hebben an in do toekoest nog to sullen creeren. Os dear eon
pear voorbeelden van to - even: Os wekeli~kee hove.- en boreelavond is veer zover ik ken
000rrdelen geslaegd ale cede bet nejaarsfeest, de boeiingevond en niet to vergeten bet
coercion—-” en en Oct rear go leasde initietier van hat ciubkrantje eq bled bETH—NOdS,
Helen is do bolengeteahina veer do conditiatraining op dcnderdag avond weak zoos
wissiend,
No oven jets over ~eetor, ‘n verbond van nederlendse studonten zoilvorenigingon,
weerbij we ens Ms veroniging hebbon eangeeloton en die ~ twintig deeis roil— en
surfverenigingen telt. Ze zijn s in Meet seer in contact to tredon met collage—
wetereportverenigingen nit andece steden en so els hat were ens network van landolijke
contacten verdor uit te br-olden en to benutten. Ue cebben hiervan el twec landelijke
tijeenkoesten in Utrecht gehad waarop ,naar 1k gehoord bob, heel eat efgoouwohoerd
word —excuses is -ct— 0.3cr oak belangrijke dingen woderzi~ds werden uitgowisseld.
In ieder geval rd hot niet onverstandjg zijn cm in do toekoest contact to onder—
houden met hooter en met college so-f en zeilverenigingen met ale eogelijko resulteten
uituissoling van orvaringen, over on weer uttlenon en lenen van materiaal en gozaee—
lUke ectiviteiten.
Us secretor-is heeft ondercotekende eetrscht de publicitaire eanoelogonhoden en
helangen te behartjcen en S verzorgen, wn do cerrespondentie to voeren en to houden
ran do vereniging, wanrbi
de roMp van nedebostouraleden ten enon mole onontboorlijk
is gooseS en nag is en we roGer to hen den oak roar erk-ntelijk ben en bij doze
(weiljcoL ten avorvlosde~ ii begonker..
Tevons nutuloer it ils spcret,ris eel eons vergeceringen zadat ik dot aental over
bet af;niopen jeer ken telien, Oat hi ek on respectabol eantel van veertig vergadoringon
to zijn, .ollicht em riluotretie eon do werkiust v~n bet huidige bestuur, al zoo hot
verstandig kunnen zijn due vorgaderin~sdrift in de tookomst enigszins to boperken
tor vergroting von do efficiontio von do vorgadoring op zich en tor woorkoning van
ovrrwerktbrjd ondor is bestuorsiedo.
~nel1icbt nont it now avon —Se :e:en ovcr en c000ruorp wear 1k cm spocifiek mew
“oh be:iç, i°0 uren ni. Etkersveijor. Collie heban da:rcwer reeds hot e.e.e. kunnen
lezen in do von:-. _e~~—~eus. Dienensn die or nog at ~eer over wiilen wetan kunnen
M~ cn.he:;tcn’nlo t’rect,
Omen
v’rha .1
to oak p. 1k ca cat we or OiL janr weer gezaaoiijk eon
good jaar v-n sian ncr.
:crr
at tester Op a:ivi.Sait en Oetrok’nheid vn do
1
n on’
trarlUr hr.

ShALL—TALK

Hoe Nan man cans sin levan ~ailan

—10-
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JA%HVE~GLAG

W. v. Rootselear, lid von bostuur van E.S.W.V. WETH
von 2~ meart 1982 tot 2~ meart i983.

1k wil nag eantekonon dot 1k or noot gawoost ben in do saandon
Juli, augumtum or. September door buitonlandse atago.
1k ga nu kort do activitoiten bahondolen,

GO EDEN AV CUD
Op do agenda etant
jaervorslagen. Nu moot or eon vorheal komen van
dit bestuuralid over zijn werkzaamheden en gobeurtonismen wear hij
see to oaken heeft gohad in do afgolopon periode. Doer hoort uitor—
card kritiok bij en wet or good of tout ging.
Globale indeling vs
dit verhnal is eormt iota algemeens, dearna bet
behondelon von do activitoiten in hot afgolopon jeer en tenslotto
conclusies on blik in do toekomst.
1k ken me voorstellen dat u hot eon maci en long vorhaal goat vinden.
1k goloof toch dat hot jaarvorslag zoiets aim dit verhani moot zija.
Taakosschrijving voor mijmolf is or formed niot, laten we bet houdon op
insetter. voor demo boginnonde veroniging.
1k wil dan ook atarton set to vertollen dot binnen de geledoron van
hot bestuur ieder van allots wildo doen en deed en niosand mich ape—
cifiak op zijn eigon teak vastpinde.
Cit is heel nardig mou u mismchion opmerkon, ochter hot beetuur moot
volgena mij in do toekomat moor hot work gnan verdelen en moor orga—
niaotorimch bezig zijn. Daarin zijn we mijns inzienm tokort geschoten.
1k dccl hiormee pp aturen van do voroniging door 000nimsiom b.v.
1k kom bier later nog op torug.
loon ik dit verheal in olkaar girtg cotton bob ik me afgevraagd of ik
achtoraf tovroden ben met do gang van zaken in do afgelopon periodo.
En toon ik dit overdacht vroog ik me at wet er uitoindolijk boroikt
im met al dat vorgadoren en me druk makon over allerloi oaken can—
gaonde do surfvoroniging. Zodoonde ben ik eons goon inventariaeron
on do actiem van E.S.W.V. WETH op oen rijtje gemet (vergoef me ala
ik or eon vorgoten bob):
— Oprichtingsvergadering 24 eaart
1982
— Weekend Nook
— NTJK
— Weekend
Enkhuizen
— Woekend
Roermond
— Woonsdag aiddag/avond
voorjaor
— Trailorbouw
— Proaentatio introductieweok
Loop van hot ver—
— Opzetten
zoakamp
enigingsjaar.
— Donderdegavond
training
— Clubkaepioonschappen
— Najmarsfeeat
tar afmluiting surfsoizoen
—
Zelfbouw van plankon
— Sportveek
— Vartrok
Zephyr Droog
— Inschrijven EvE en Statuten
(ALV)
— Bowlen
— Clubkrant
— Moaselen
eton
— Niouwo plankon
— ALl 24 maart
1983
on vole ondere actios

I,

Nisschion wordt u nogal veel goconfronteord cot hoe good do vereniging
hot doot, hoe actiof no is en dat terwijl so so jong is. Net zou do in—
druk kunnon ~ekkon dot ik mezelf of hot bostuur over do bol wil aaion.
Dot is niet do bodoeling, mk wil can do hand hiorvan dit jaervorslag
geven. Hiorbij wordt hot accent gelegd op hot lactate halfjaar.

— To
beginoen met do introductioweok_prenontatie,
1k ben dear niet bij gewoest, near or Is tnmelijk veel work aan
beatood: or was oen leuk mtnndje en or was steeds ieaand van do
vereniging aanwezig. Hot hoeft moon ik goon loden opgelevord.
— Er
is gopoogd 000 zoskamp groots op to zotton en to organiooron,
Hot opzotton is golukt, hot is ochter niet doorgogaan, wogons go—
beck can bolangstelling. Rodonen volgonm ons: to loot in hot cci—
moon on to korto voorberoidingatijd. Canrom binnookort oogmaals
doze zoskeap binnon de veroniging. Do monaco die aon do zoskoap moo—
goworkt hobbon bij demo nogsaals bedankt on bij doze eon boroop
op hen Os hot duo voor do vereniging binnonkort nog eons to doom.
— Do
training op dondordogavoad is niot echt van do grond gekooem.
Hot was woliawsor goon spocifieke ourftraining, in hot komond 80—
seater v.a. September bopon wo wel eon specifioko surftrainimg to
hobbon. Hiorvoor is eon aanvraag woggogaan floor do sporthal.

— Clubkompioonschappom
op do Xarpodonkoo Plus mijn uitgolicht bij
hot najaarsfoost door hoer Droog, wolko doze elubkaspioonscbappen ook
goorgonisoord had. Wie clubkampioon is in aurfon/poapem/rooiom watt
Ut niet.

— Dan
is door natuurlijk hot goslaagdo oajaarsfeost tar afaluitimg
van hot soizoon, in do A0R/bonedonbnr, Orgomisatorom W.J. Withogom
& Co wordon hiormoo bedaokt.
Toch viol do opkomet von do loden togon, ongoveor do helft is dour
goweost.

—
Do zolfbouw van olookon door onkolo loden on do voreniging loopt
nog stoods. Antoon Wostervoort hooft zijn plank bijna kloar, Coon do
Lange moot nog beginnen. Andere tussomliggondo bouwfaaom zijn to
zien in do bouwruimto op Willematraot 97. Aan do veronigingaplank
—-wordt hard geworkt, on moot voor do z000r klaar.

— In
do sportweok hoeft do surfvoroniging sick good gowoord. Zo’n
mportwook is uitoraord loük no to doon, ook bolangrijk is dot WETH zich
bier good presontoerdo eon do TH—sportgosoonschap on ala oonheid maar
buxton optrad. lasers, once sport is goon toomsport, on zovool slot
mon ona niot op do sporthal.

Voortijdig vortrok van lid van bostuur Zephyr Droog.
Do man die bij uitstok do mpocialist op hot gobiod von surfplankon
is. lodoroon hooft zijn rodonon voar dit vortrek kunnon lemon in do
clubkrant. Uiteraard is hot minder prottig ols eon bostuurslid Os
do eon of andere roden voortijdig vertrokt. Hot eon on andor is
ochtor in redolijk goedo verstanhouding gebourt, on Zephyr is dan ook
nog steeds lid on blijft ons cot wijzo radon bij to stoan. Sij doze
wordt hij hartolijk bodsnkt voor ci zijn inset on enthousiasco, woll~
onse jongo voreniging hot eerste halfjmar mooilijk hod kunnen miason.
—

— Tusaondoor is
do voroniging ingeschroven in do Earner van Koonhandol
on hebbon we statuten. Eon on andor is hlorover goschrovon in do club—
kran t.

-

—12—

Net als hot bowien: dit was ook eon geslnugdo avond en ‘t is do
bodooling dat we dit binnenkort nog eons gnan doon. Zie ook club—
krnnt.

_~ddo~ot

—

1.

dozolfdo.
—Do winnoar van con wedatrijd hooft hot rocht ‘hinnen Mn wa.ç’io4~iit
to dzgui olvorano hijzslf uitgodaagd wordt. ~an dit rscht 17t’uin4
—noon nstuurlijk goon gabruik to oaken.
—Indigo son career can uitdaoing niot binagn 4ris wokon gs~W4t
of1~an
carmosan wardt hij an den dnie ud<u, coder do uitdagst op ~
gcpla#tot. Eu, uitdegor diant dit dna op do rooultotenfljbt*~flØPk~

We hobbon
cell gezaooiijko aossolnaaitijd gohad.
Zowol kwaiiteit ale kwantitait waron uitstekond.
—Tot slot do uitbroidin~ von do vloot,die al officiool booft pleats—
gevonden. Doze niouwe planken hooft do voroniging evonala do wind—
gliders in bruikloen. Dit houdt in praktijk in dat wo to otoeds
kunnen gobruiken, ook ala we eon weekend orgons boon willon ~at do
plonkon, voorzover or goon surtcizrsus o.l.v. E.Storm op gogovon wordt.
Do zoifbouwplank is ocht van do voreniging zolf.

En tor afsluiting wil ik nog iets zoggen over do commiosios die go—
vorad zijn in september 1982. Doze comoissies bestondon voornaeelijk
op papier, waron to gront of slocht gofunktianoerd, enkele uitzondoning—
on daargolaten.
Tor iilutratio: or is goon enkolo cosaissie die vanavond vorslag doet
van zijn werkzaomhodon. Daaroa zijn hot oontal coamissies en do comais—
siam zelf horzion, en do aenpak gaot vorandoren.
Hot is good am te
beseffon dat octievo caseissios nuttig zijn voor do voroniging en dot
hot vnor jozelt heel nuttig en gozollig ken zijn in zo’n 000sissio
to zitton. Iedoroen is volgons mij bang dat bet rod tijd kost, moor
dit hooft niot to to zijn. Over commissios hoort U vanavond moor,
went we hobbon zo nodig
1k sluit met te zoggon dat ik oak fouten goaaakt bob, veel goloord
bob on voel plozier bob gehad in bet afgoiopon voronigingsjaar met
do vole aenson waaraoe ik in contact gekomen ben via sijn bestuurs—
funktio. 1k bodank dan onk sijn huidigo aodebestuursloden voor do
loorzaoe en plezierigo samonworking. 1k ben achtoraf tevrodon met
do gang van zakon over hot afgelopen voronigingajoar on vind dat wij
dat met z’n alien oak sogen zijn nvor hot oersto jaar.
1k ben voor hot komondo holfjaar woor boroid doze funktio zo good
mogolijk to vorvullon.
1k dank u voor ow aandachU I

a~

—ladsro surfer kin niot endoron dan do dna baven hoe op do ~Wdn
otcondo ourtors uitdagan.
‘41j winat von do uitdsgor wisoolan uj.tdogor an uitgedaa9de an
do loddar; bij vorliso van do uitd.gor blurt do raa9nrdo

—

Vervolgens wil ik op doze pleats Coos do tango bodonkon voor al hot—
gone hij tot nu toe godaan hooft voor do voreniging. Daarbij is hot
bolongrijksto in aijn ogon do montalo steun die hij voor hot annyonko—
lijk onervaren bestuur is gowoost. Eij hoeft bijnn altijd tijd go—
maakt am op do zovolo vorgedoningon van ons to zijn on one bij to storm
sot zijn wijzo radon.

(u.v.R.)

lodar lid van do ESWV bfZTH ken dooliwnn can daze loddarooatitio.
Elk lid dat op do ladder goplastot wenat to vorden dient
to oaken ann eon von do laden van do laddsrc~iasie.

Dan flu do ciubkrant: WETH—NEWS. 1k wind hot beinngrijk dat hot
eorsto nuamor or is, hot tweedy gent binnon onkole wokan vorschijnon.
Oak bier tog ik wear dat surfon goon taosaport is en eon good club—
bled is eon clubbiad dot bindt. Nt initiotief moot due eon bolang—
rijko ondersteuning zijn voor do vereniging. Eij doze wordt ioder
die hierman moegoworkt heoft bodonkt, ook voor sijn kopij. Wil ieder
die kopij booft voor hot koaando nuamor dit voor naandag 11 april s~ae
in bet postvsk doon?
—

Nu vii ik nog iets kwijt over do ATS’s. Bet huidigo beatuur boeft
bealoton in principo iodor halfjaar eon AI.V nit to schrijvoa. flit
i.v.n. a’s. bet bij olkasr konon van do vereniging twooaaal per joar,
hotwolk gozoilig on good is. Oak osdat itt mijzolf vorkioabaor otol
ale bostuurslid voor eon bolt jaar, en itt fiat heivorwoge Con nt op vU
bouden.

~.5.W.V.5~TH°t2~

i.v.o. laddorpesities.

.“*~

—Ala or eon laddartodstrijd efgsaproken to ken goon ve2zcatdSjadS~Ø~kd*t~44
argeaproken warden voordat do senate wadatnijd baUtd52O is0j~
-t

III.

~

(voorotdi 1, W.v.R.,R.d.G.)

a. Er wordt govaron op do Karpgodw*aa P15o.
b. Er wordt gevarca op gelijktdnardigt pla’*esi,

~-

gew4~.Øt
ovorea4*oe~~~ t~;
iii

1’

COO

windglidara, tenzij uitdagor on uitgedsogd*
andorcoortigo plankan in him ogon golijkuqrdig ziJn~ :~
c. Er wordt (taordan) olyspiacho bsan(bonep) govarai. Oto ~t~s

.~

~ .~,.[

Hiorbij zijn do olyepischo banon lots sangopoat t.b.v. start ~t finioh.
Door uitdagor en uitgodaogdo dionon boeitjoo uitgol*gd to warden.
d. Hot oogo duidolijk zijn dat eon zo groat mogolijks dniohod~ hot boots
eel loii<oto is en to voron.
o. Do bean soot con of coon koar govaron warden, al floor 9010120 do
waoragostoldheid, on .wl z,d.d. or ninatona tion oinuton 4aor do winnoar
govaron is van start tot tiniah.
~. riaxinalo wodatrijdduur 059 wont do winnnar do 3D ninutan ~iot overschniJd~.
In dit goval ic do uitalag von do wadstrijd onbosliat.
g. ~
jrocoduro: or wordt van do zijda van do leddorcossioaie eon oantal
vooratailon godson; Do stert honft pleats in do buurt van do bonoden—
windsa booi (zia rigour).
voaretel I: Do uitdsgor on uit-odaagda onoton zodanig bij/op do otertlija
liggon dat ru baidon avoraonkoacn dat zo in golujkwaardigo
pnsitioa flggen, flit hnudt dun in dat nj ~g do plank stain
bij hot donkbeaidige startschnt.

“13—
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voorotol 2: Eon onportijdig poroorn goofl son stortochM oat veers?
ofgooprckoo tijdrogoiing,

i~.

4

woorotol 3: 0Geto_otart~; E~n von boidon voort ovor bokboood langu do
bonodonwindoo booi 000 do wind floor do bovonwindoo booi.
Do ondor ziot zijn otortiijn govorod door do tenodonwi,ndoo
booi on do achtorkant von do ourtpiot,k van fljn noot. Nij - *
wont hior ovor otuurboord doorhoon, on vol vlok long: do
~
ochtorkont von zijn ooot oo zo goiijkwoerdtg aogolijk to
,jL~u.

lianon. Zio riauur
•

winds

‘

—“ouakt” do atortli3n
—voort avor SD
~.,‘

.

OPENING SKIZOEN
Op 24 Noart j.l.
hot ourfsoinoon von WETS goopond. Ondor groto be—
langstofling yorrichtto do hear J, van do Beech, hoofd LYtS, do deep
van do twoo niouwo plankon, oon Browning en oon Kioppor s4, vooDoo
jo do gogevons hierna hunt vinden. Ondor hot gonot van oon piloje

bovonwindso booi

word or vordor door do tollozo opgokoaon lodon on niouw koooro go—

C

zollig no gokonvold waarbij onkolo waoghalzon zich roedo op do

otortlijo (“GATE°)

niouwe plankon to water bogavon,
Daaropvolgond word or in Nan—King gochineood, woarna or oo 20.00—
22.30 nur do SlAV
, ondor ontige bolangotolling van do kant von

J~~odonwindoo boot

do loden, gehoudon ward.
—waort door do agr zijn aunt “gomookto” otartiijn,
—voart Own S~
Ii, Er wordt govoron wigs, hot wodatrijd;otiroglcsont KFSbN0 t4~.

a0

S. Protooten ochriftolijk indionon bij
ioddncoaoiaoie t4~i.6o op0tatfr~-~
betaling van rs,—. Dij tockonning protoet wordt dit beSaq~-torngtqtoeld~’ ~
3. ~Thith : or vordt gofiniohod door no hot uporaf atgoprokq# aaotal
rondjoo goourfd to hobbon tonolotto do bovonwindoo boot %#0 to rokon,
IV,

U.

VI,

jjj~ptip van loddoron
Vane? 24 noart iodoro dog. Aanbouoion vordt woonodog (—oici#o~ on ovond) to
ioddoron, ondat dit do clubdag ia.Do ioddorcoapotitio oluit~Sn hot nojoor,
bij do oiuiting von hot surfooizoon van ESWV VEIN.
Miultoton
In hot ciuthuio hoot 000 lijot to hangon (reouitatonhijot) ~*rop toe do
to our? on wadotrijden von to woron diont to notorqn. Na oflcnp. von do
wodatrijd diont or’ dozo lijot do uitoiog vornold to wordon. ~e loddorotand
zoi wukoiijko bijgowerkt wordon oan do hand van dozo roaoltdtenlijot.
Do loddor hant tovono op in hot ciubhuio.

t
‘

‘f .1
•,3’~

fl~&

7) Zephyr Droog

8) Ludgor van Vilotore:
9) Goes do Lange

Rob do Groat
Win v, Rootocloor

Piot
2
3

Korol

4
5

Kioou
Sofia

5

Hugo

onz

Annot to

onz

3) Naarton Luykx

6) Horcol Bo.ggon

Loddorconoisoio

LADDER

2) moo Bookolnan

5) win von Rootoolnor

Wij wonoon juiiio oon oportiof on oucceevol
ourfooizoon too,

Loddorlijot am

1) Rob do Groot

4) Roe]. Weothoff

Hot iaddorragloaont Icon aangevuid of gowijzigd wordon in do :Inop van hot
coizoon. In dio gavalien ‘Aaarin hot rogiooont flint voorziot booiiet do
ioddorcoemiooio.

Plot dank eon R.H. Lasno.
Roouitatoniijst ala volgt:
datt~ tijd uitdagor uitgoddagdo winnaor opmorkingen

Ladder 12—4—’83

voigt:

t~$c~ju*~

54
a Sktoaoo Do S•kloasa Do S-Moose Do 5-

Het Regattoboard
oDoO•kjanoooo.k[oas, DoS-klan DO S-k ssoDoS-k

•

•“~~‘‘it.’

I-let surfboard sit do S-klasse voor ambitiouzo ken
fort on wedstrijdsurlers.
Idea-al voorhen,doookbij weinigwtodsnolheidwillen
makeR Door 4n uitgeklend ontwerp bohoorl do S 4
tot eon wan do snoiste in sorb gobotnwde rondbo
demo,
Hot roMe V-worn oondorwatorschip voozokorl eon
Iicht inzollon in do golf 041 OOfl go~ksnoVgo toirboton

oDe 0-k

so Do 0-MesseD O4loooo DoS lose Do S-klnno Do 0-ti os000-sloasa Dat-biaseD, S-blase C

W~.

oflpoci&o rompre4iu, en do longo watorZ~n ~s-uon
do S 4oømolo e~onsciusspen aandowln4ovenola
bultengewono wondbaatheid on stab~Itoft
Oat do 84 ‘cods blJ do to dsdna-roo can Intownotbo
najo rogott&s to wIn-ass rws4ar voson kwn hoèlt
04150 venvaohlfngn- stothls

88m~

tonglo 887 cn~ brood to
k3 volume 288 ktor, zodop~
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ONTSTAAN VAN DE KARPEDONKSE PLAS

In hot begin van de 50—er jaren was or vool sand nodig voor do
asniog van hot hoogspoor.
Do huidige spoordijk, woiko dwars door do atod Eindhoven ionpt.
Dat sand word hiet gowonnen en so ontatond wet an do Karpodonkse
Pias wordt genceed. Do Pies is ~ i650 motor long en 275 meter
brood. Do gomiddeldo diepto bij norsalo watorstond is ± 1.75 0.
Ten behoove

van do watorsport, werd door do geaoente Eindhomen

eon haven on hoods aangoiogd en gebouwd. Hot behoer van haven,
terrain en loods is nog steeds in handen van do gemeonte Eindhovon.
Do Th—sportbai hoeft hot coapioxjo togonwoordig in bruikloon on
de togenwoordige gebruikers zijn do surfers van do E.S.W.V. WET!!.

-:

Surfeñ in
storm

a’

Terwiji de storm, met wind
kracht 9, tIe golven in tIe Mass
met sneeuwwltte schulmkoppen
versierde, vicog tIe 24-jarige
Theo Antis ult Ammerzoden
(zle tote) als cen boemerang
tussen tIe beide oevers been en
weer. Door adembenemende en
priolen torende tIe surfplank
hoog boven tIe rlvlerdlJkuit.
Maar pen enkele salto misiuk
to.

Van onze redak-teur
portier Wim

)
scUd

~fl1~1!S “44!~!!~~2 I!~1!E~t!2”~
Tsja, wdt eon t1tol, moor op do olgomono lodenvergadering,
die eon macad golodon gehoudan word, block 1k tot olin
vorbaning no gonoemd to worden.
Eigonlijk wofl 1k niet of ik met die 11titel” blij of
bodroofd ben. Hot aol wel eon mongool von boido zijn duo,
Do “titol”maakt no nut trourig, omdat hij ecu kannen be—
tokenon, dat 1k eon duidel~3ke firnotio binnon WETU hob
gekrogon on dat ic non juiet, wlrifliet bob gowild,
Toon loto moor den eon jaar geledon do club WE1~ duidolijk
term began can to nenon, block, dot or rain voldoondo
kandldatan n_ron voor eon beotuerofacatie, nodot 1k teen
mijn voornemen, goon lid ra dat bootn’or to worden, eon—
voudIg ken wittooron,
Do t’titol” goofl no ook n_I eon pleniorig geveol, want 1k
rind, soaJs do meeote monoon, eon komplinont boot fijn
on no bocohont 1k hon tech tel, Do °titol” d~* don
iota nit, tat 1k wbl bob gowild, at on too con naagbaok
to sijn voor (boatuuro)lodon van eDeN,
Eon otukje gocohiodomia:
Bet is intuseon ~al enigo jan_n golodon, dat lb baa bogonnon
met do oftdlo can do t,h., enefon doe lb ongoroer 5 Jeer.
Al raker is mij govnagd of 1k goon initiatiof tilde nonea
tot hot opriohten van eon etcdentonourfolub op do t,h.
Moor dit bob it niot gedoon on eon aental radoneat lb had’
neff ci eon eurtplank, 1k vooldo or niet wool voor on coil
hot Thitiatiof to nomen omdat lb hot Idea had dat niju
motintlo Met voldoondo was en hot rondonont wan do surf—
plankon von eon etudontenclub in Etudhevon leek me Met no
groat ( To greta investoning, to wainig atn’tmater.).
$ind 1981 lao lb in t,h.—boriohton eon s~it3e van itsarten
ttuyka). In do bijeenkomot Mon_a van gointorossoorden flock
or con greet onthauslasmo to ziju en ttoh no’u club op it
richten en lb bosloot daarbij to ho].pon. Vooral teen blook,
dat we do non Windgliders van do windsm’fourans wan do
Stioht-lng Sport in bruikloon koudon krijgta kmtton do curoim—
tijdon. Nu or begin dit soisoon nag tato plamben 1,13 knenen,
lijkt hot orop dat do club nu eoht beataansroeht krijgt.
Na do officiolo opflahti$g van do club hob it vrtjwol silo
bootutrovorgadoringon “moogonaakt” on vordor eon poor spocisle
kiusson gedaan,
Hot afgelopon vorenigingojoar is hot bostuur bogonnon met eon
seer groat enthousiasmo, eat me wool plozier deed. Erg veal
dingon warden asngopakt on nog moor idoorna kwozaon bonn—
drijvon, Eon prima manior am eon riiouwo club gostalto to
govon. Er waran eohtor eon poor duidolljko tokortkomimgon.
Do bolangrijksto daarran was do werkvordeling binnon hot
boatnur. Vool mark word godson door slochts 6~n man (Zephir).
Ludger (ponnin~oestor) on Maarten (ookrotaris) dodon him
olgen work good, nicer doarbuiton moron no niet so aktiof.
Willom Jon en Win ontdekton oigonlijk pas ná hot aftrodon
van Zophir, dat or voor hen mddr to doen viol don voel
ge—oha op do boatuiwovorgaderingon. Erg jannor, dat wool
georganisoordo aktivitoiton eigenhijk net niot boht suocos—
vol vorliepen, mat voolal kwam door eon veal to late start
van do voorboroidingon. Den duidelijk voorboold dasrvan

was hot etwf—fooot dud tong joan, Hot no boot gosollig,
moar do uitvooring was eon siap aftrekoeltje von tnt hot
boatuar von plan goweost is vdor hot float on eat hot had
ktnnon wordon. ~ alleon omdat Zophir do lactate week veer
hot foost keihard goworkt hooft, gebourde or neg ibto,
Eon twoode probloom was do botrokkenhoid van do TI2~—leden.
Done was veer wool loden vol heel bag, colts veer hen,
die haddon toogenogd (oommiosino) to anlbon meflelpen bi5
hot organisoren van okilvitelton. Oak hiorbij is hot beatuua’~.
nogal tekort gesehoton, hot deed ton_el colt (Zophir), of otlauloorde do loden to weinig (Win, Wilbon Jon).
Tonslotte iota over bet samoan 1983t
1k denk, dot dit eon joan’ moot wardon narin eDeN von’—
andort von aoneuroapsol van eon santo]. surfcr0 Sn eel flfl
van carton’s, Ondat stnlen con ladiwiduobo sport is moit5j~
or duo oktiriteiten goorganiseerd atm boSton ho1 o~t~
cm, Dot dit vol aanslaat blijkt nit do goote east
hot bowben on hot nasnoboton hot afgelopan Jaor.
Veer lodon, die von WEeD ock eon club Muon noben 4z~b~
nodig do woonodagmiddag(olubniddo~rto tenon noel fl~ Ni
Doer nijn oak je nodo—elubledon, en tan Jo afagoabel gakpa~
cia hot volgend weekend or met ten poor plnbotfl ~
trokkon, noon’ beter arrestor. Voowal MJ abeTS floor kuw
hierveor veal botor toroobt op do wuons&sgavnit in Osfd
Door cijn na 22,30 uur alti5d eon poor besturaloda on,
wool studoran doe jo on die tijd teak Met moor.
Onno plankon mooten dit seizoon moor morden gebruitt, vooral
in de weekondrV~T moot tech nogolijk sija, bij eon beflJe
redelijk moor, vrijwoi elk weekend met mininsal vier lotion
to goon surfon, of niot eons ????
:

1k vans jtillio wool pbosier
bij onse club in 1983.
Coos do Lange.

“ -~
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WETH

WEEKEND ‘n

Voor hot komende je.nr zijn(uitoransd) weep do nodigo
activitoiten gepbond.Hiorbij ziJn Woth—bodon en introducoos
welkom.Inschrijvon doe Jo alsvolgt
-Jo set Jo naarn op do betreffondo lijet in bet pabeis eari do
Do animo voor hot.sszflaeurfweokond (_9

xj~.spzfl.) woo beboor—

lijk godoald, ale govolg van do vole regen, l4nar, surfero zijn

09—

timintiocko lieden en do zonnoschijn von vrijdagoiddag deed one
&~ordoon1O.uur vortrokken riobting ~ Zoon waar wij
gastvrij ontvongon mouden warden door do fanilio Withogen.
Na eon otevigo hop koffio, am do orgeta dnfheid v~ do role kwijt
Os

of
—Jo belt eon van do loden van do woekondoonuaiasio,die ik aetna

booluiten toch to goon.

to raken, warden

Karpondonek (neoni wol self even eon pen nec).

14.30 uur do plonken to water golaton in 4e

Oosterochcldo. Eabter, babes do wind wee nwnk en no eon kboino
tweo uur not niot dobboren haddon we hot web woor gonion. Inpatton

even vooratel
—Reel Wosthoff
-Coos do Lange

040—523767

-Rob Koll

040—124803

of

045~3b0295

Voor ieder uitstapjo sal it proberen era die groep ‘n atond bij

en wogwosen dun.
We haddon volponsion, die hot evondeten stood al klaar. Omdot so
nog 000rgio genoog hndden boeloton we nant’ Antworpon to goon.
Louke stad, bother bior, prima stoppen.
Voor do echto kroegbopere con weerlijk eldorado.
Zonda~ochtond 11.00 urn’ warn in de sbanpnak, rogon op abet dotroam.
Voor do coeston toch goon beletsel cm oruit to koeon.
Echtor, 12.00 uur, g6&n wind; 13.00 uur idee; fruetrotie aloe tenoer

elkaar to krijgen, zedat so don samen duidebijke afapraten

kunnen

rend maten.
Op do hiernaazt afgedrukto agenda hun Jo glen vat op dit
moment gepbond is.
We wilbon one hiertee oehter niet boperken.Alm je sin
hobt em eon weekend “tussendoor” to gaan surfen,moet Jo woonedag—

dear 003 (woerbericht) to eeldon hod dnt do wind zou annwokkoron
tot 4

a

avond’s naar do Bommel komen.Hier wind Jo don wellicht anderen,

6.

Os i4.oo uur zijn we geen Risken in ofwechting von do wind. Die

die ook moe wilben.Als Jo zo’n groop bijelkaur hobt,kun Jo eanien

hebben we heleas n’i’et eoer genion tot bet moment dot we naer

een weekend op pad.naar eon fatsoenliJk surfwater.Weth goat

Eindhovon terug gingon. Op zo’n moment word Jo poe echt pissig.
Hoer Jo it’s all in the ~omo.
Thuie hebben we tot slot uitgebroid Indonosisob gogoton, wet door
do moecton zoer word gowserdoord.

cojnpingspulben kopen,zodat Jo zelf albeen nog eon tent ~en een
wagon hoof t to organiseron.Die wagon sal ook wel lukken,praat
even met miJ of Ceee,Zo meet bet volgene one mogeliJk ziJn,om

Hoewel hot ale surfweekond niet ecbt gosbaagd is geweost hebben we
or toch eon gozollig weekend van kunnen oaken.

op eon BomrnoJ.avond spontaan eon gezellige uitbreiding op de agenda
to molten,

Tot ziens op ‘n weekend of in do Bommel
namens do weekendeommissie,

Nnnons do Groop,
Ludgor van Viletoron.

Rob

Koll

—24—
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WETII

4 MEl

7,8 mci

AGENDA

voorj ear 1983

mci

planken in gebruik:

zos Windgliders

Mu gnat binnenkort hot volgondo boheorsysteom in:

Surfen en of Tjalk-zeilen,
Wet precies gaat gebeuren hangt a! van was de groep

lodere plank ligt

wil.flc self ~~dl eigenlijk wel eons (proberen to) zeilen,

eon algesene sleutel. Zodoende zijn or dus soht sleutelsetjoa van

!,E!!i

vast, en hooft eon spocifioko sleutol en

twee sloutels beschikbnsr en doze liggen bij do portior.

nodig is om mee te kunnen,

Verdor is or eon “Logbook”, wat bij do portierslogo behoort to

Go Hemelvaart is or een open (geselligheids—) wedstrijd

hlijvon liggon en gobruikt diont to warden door do gebruikora van
hot comploxje aun do Karpodonkse Plea

apart stukje steen,

Ale Jo nu wilt goon surfen, zul Jo daarvoor carat eon sloutelsot

ESIC

moeten halen bij do portier in do sporthal. Daartoe ~ul Jo Jo

van Vilsteren,die ook verder alles regelt en wear je met
vragen terecht kan.Ook voor de NSX is or een intekenlijat,
zodat vervoer near Hdlwerd

geregeld ken wordenjelaaa

145K nogal prijzig (fl 100) en nag niet gerekend

is de

worden op een bijdrage van bet sporteentrun.
WETH

(blauwe) lidannt~chapskaart in soeten lovoren bij do portior on
notoron in hot logbook wannoer Jo gnat surfon (nasa, datum, tijd)
en op welke plank. Van doze dosbetroffendo plank vrnag Jo den hot
sleutelsetJe.
Na hot surfen sluit Jo do sank aan do Karpedonkse flee of en ga
Jo naar do portier 00 hot aleutelsetJe tegen Jo lidnaatsohapsknort
in to wissolon.
Ook rapportoer Jo over do afgelopen surfporiode in dit logbook.
Ala or iota ernstigs niot in ordo is/was, dan behalvo dit op to
schriJven oak oven eon berichtJe eon oon materiaalconmisaielid s.v.p.

zeskasap

nadere inliebtingen volgen.
.JULI

S

hot surfcoalplezjO san do Ksrpedonkse Plss.

gadering,Die folders zijn nu nog to krijgen bij Ludeger

mci

heert sosontoel

Het succes van de vorige keep vraagt on herhaling,

Hierover zijn folders uitgereikt op do algemene ledenver—

25

E.S.W.V. WETH

en sinds kort een Browning en eon Kiepoor. Doze plsnken liggen in

in Beekse Eergen.Hierover noet elders in dit bled ten

20, .22 mci

‘83

Bowlen,Heb Jo belangatelling bel Willem Jan!!!!!

1k wil er ook nog even op wijzen dat zeilervaring niet

12

Beheersystoem

~4ETH

SURF SE!!!!!

zomerkamp

Na een vermoeiende tentarnenperiode willen we een vakantie—
tocht naken.Gedacht wordt can zuid Frankrijk,3 weken lang.
Dit

is echter nog niet definitief.We

kanten

kunnen dun nog alle

op,Als Jo nec wil,schrijf je dan in.We zullen

later afspraken maken en proberen met ieders wensen rekening
te houden.

De Matoriaalcoamissio.

25—
E.etnnrsa.d.doUnen.
—

0. nanozistelling van bet beetnur per 24 mart 1983 is ala volgt:
Villa Jan

Witbagon

Voorsittor

Marten Luykx

S.cretaris

Ludgor van Viletorsa

P.nningaooetor

van teotsolnar
Rob Ken

Lid
Lid

W

—

Binnenkort gent do Tfl—vindaurto,ran van start.
Do cursus stat ondor biding van Edo Stan, an vordt gogovon door
Ma. Ding.oaas.
Do torsos start op voonadag 27 april as. an biorvoor warden do sos

-

windglid.rs van ens. voronigiag g.bnikt. Biardoor sUn do vindglidafl
in principo bosot van 9.30 tot 15.00 nor op th woasdagot 24 april, *,
8,11,18,on 25 .1 a.s.
Do ov.rigo twos plankon, do Browning on floppor, sUn dos ni.t besot.
Do WTTE verenigirigswoenodag blijft nstuurlijk gowoon doorgaan, venal
+ iE.0O uur.
Voor GEINTERESSEERDEN: We bobbon nog can aantal WETTh’SWEATERS voor

-

bet goringo bedrag van:

F. 35,——

Inhicbtingon bij Ludger van Vilateren. tel: 122301.

—

Do natorisalcoemissie boeft voor bet kosend seizoon eon niouw

beboersystoom in elkaar gezot.
Van tevoren inschrijven is niet seer nodig/noodzakelijk.
Moor hiorover op peg.

Adreswiizigingefl

Jan van do LJiel Schootsestraat 116 a

£indhaven

Dim Pureau

rindhoven

Hemelrijken 20

Annemarie do 1iries Cen.
Rod

V.

rerlenstr. 2

tel

43182g

5623 CC Ow. tel. 640516

Westhort heeft telefoon: C4C—SI~37O

Henk de Zrefte heeft opgezegd ale lid vzin Ueth.

