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VANDE

van de voorzj tier
Op

hot moment dot ik dit schrrjf regent bet en over do radio koot de

mododoling lint bet windkracht

REDAKTIIE

8

winter to goon denken. Act bestuur zeif hoefi hiervoor wet ideeen, die
dp do kolender elders in dit bind steen.
Houdt deze data dus vooral vrij,

Baste loden,
jewel, isv wachton is boloond, hot So UETH—NEWS ligt voor

zeer zekor voor de sportweek woarin we

nile krachten good kunnen gebruiken.
MAAH, misechien bob Jo nell eon leuk idoe wot we kunnon doon dan is dat

ow neuo. En ditsami batreft hot eon extra diR nt.Door.
weth—Newe hoaft nfl niouwo rodmktio gekregon: Ed Monchen en Joroon

8ooka1~ann zijn wont via van

wanit nan do kust. Oftewel de herfst

is dear, en dus eon goode roden om non wet andore octiviteiten voor de

Rootselaar in do pinto gokoomn. We zullen

ona even kort voorotellon: ‘1k, Ed, ben 2a jooro bodrijtekundo en eindo
atgmlopen moizomnsopmning lid van WETH. Woth im aindo ik lid ben op oij

idee van harte welkom.
Daarnsust bestant bij bet bestuur bet idee dat er veer eon aantal mensen
belangstolling hebben Os zoif eon surfboardjo te gaon bouwen. Willen
deze mensen mij bierover cent bellen dan kunnen we kijken of bet vermoeden

aim can rear actievo voraniging ovargoknaen. Daze action meneen etoken

joist was en kijken of we veer goedkope pakketten kunnen krijgen en of er

aij man en ro hoop ik ock oen etmentjo bij to drogan door onzo gelierdo

een bouwruimte to krijgon is via bet sportcentrum (tel: 451132).

oprookbuie cede tot stand to brongen.’
‘En ik ben Jeroen Bookelosnn, dmrdojaars student Bouwkunde en 1k Rca

Dan bob 1k nag een bestuuriijke mededeling:

wit Galeon. Sindo begin oktober 1983 ben 1k lid nfl bETH on hot leek eij
vol aerdig on aetna op men oktiave eanier in do kiub bong to zijn, Zo—

Bet is von nu at nan mogeiijk voor do loden am eon surfplonk van do club

doanda ban ik dirokt in do rodoktia gootapt 0° eij in to rotten nor eon
ongatwijteld onotuioige carriha von do ourfclob.’

Hiervoor moot echter eon wet etsen worden voidnan,

te ienen.

100,——

Door anne uiterota inoponningon zijn wo orin gooloagd eon dordo other—
teerdor in Juilio lijtbiod to krijgen. In dit extra dikko numaor volt hot

—

Jo moet eon borg van 1.

—

Jo moet dit in hot logbook op do sporthai schrijven

opvoilond groot oantal weekend veralagen Op. Hat oantal loden cot lito—

—

ala er ciubactiviteiten zijn don gean doze voor

roiro aebitie nocat duidolijk zianderogan too. Eon prioo rook. Oak wordt

—

last but not least,

geven(dit is do no claim van do verzokering).

Jo moot op eon WETH—woekend zijn oleegeweest,

zodat

door hot boatuur eon atol oododalingon godoen. Eon inrarlatiof ortikol

bet bestuur heeft gozion dot Jo Jo realiseert met woardevolle dingon

over funboardo atrakt tovone tot aanboveiing.

bezig te zijn.

Tot olot willen wij Sandra

bedanken voor hot uittypon von do copy, Marcel Baggon vonr hot verzorgofl
Dit laatste is eon vat nero cit no op hot eersto gozicbt, acer hot bostuur

van do tokoningan.
Apart willon wij Wim von Rootooloor verooldon. Hot foit dot wij horn met
z’n tweo5n vorwangon zogt ml genoog over do bergen pioniorowork dim htj

is van aening dat or loden zijn die eon workeiiJko surfers oentoliteit hebben.
Hiermee bodoel ik dat no seer slordig met bet materIaai 000pringen, wear—

vorricht hoaft. Wim, van horto’bedonkt on ounces oat Jo leopboan no hot

door dit seer hard siijt.

voltooien van Jo TB—studio. Wij hopon uitoroard dot do kopy nor hot

Hot felt dot Jo over doze fncilitoit meg beschikkon wordt gekenoorkt door

volgende nuaaer oven aovangrijk rd

zijn. Do uitorsto inlovordatum ía

eon kruisjo achter Jo nasa.

23 december. Dit is eon hot eindo van do oportwook, oportverelogen zijn
den noR wolkom.
Met vriendolijko grooton,
Ed Monchon

Ooroon Bookolmonn

4
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ruN~oApDs:
Do surfplanken die gobruikt warden bij do 4.3.14.4. World Cup
vollen onder de cstegario “Funboards.
Punboards ZiJn korter, lichter on wondbssrdor don do don do
klomsieke zeilplsnk.
Door de opkomst van deze ‘funboards” ontstand oak in de wed—
strijdmport eon nieuw fenasoen; de funboardwedstrijden die
speciasi op dit soart plonken worden ofgestesd: funbaardbanen,
oak wel coursoracos genoend, slalom, ins & outs en do wavoporfor—
s’nco. Met name moe dit lastste andordeel keert do windsurf—
sport bijna geheel tong near hoar aorsprang, n.I. de traditia—
nele surfspart waarbij met hele kleine plankjeo, floor vorhouding
met do traditionalo seilpionken (sander soil) do galvon afge—
gleden wardt. Hot toil zorgt echter voor de extra dimonsie.
Do zetiplanken die voor do waveporforsance gebruikt warden zijn
heel klein en warden oak wol “zinkertjos genaesd asdat Jo or
niet gowoon op kunt stoan. Jo moot vaart hebben andors sink Jo
eenvoudig. Dit soort plankjes kunnon dan ook oilcan met flink
wat wind gevaren warden. Gowoon opatappen is oak niet aagelijk,
dit gobeurt door siddol van do zogemaamde watormtart. Liggend
in hot water loot do surfer zich bangond man zijn soil door do
wind uit hot water op do plank trokkon wsardaar hij moteon vsart
hooft en weg kan surfon. Dit starter, is eon hole kunst apart.
Doze karto oxtrono plankjos warden gebruikt voor do slalom, ins&
outs on do wsvoporfarmsnco.
Voar do caursorsco warden wat lsngoro plankon gobruikt, do sage—
naamdo racsbasrds, oak wol Pan—Am—boards ganoond osdat dit saart
plankon vaar hot oorst gobruikt wordon tijdons do bofanmdo Pan As
Cup ap Hawaii.
Do mooste profsurfors hobbon 3 of moor surfplsnkon tor boschikking
voar do Warld Cup—wodstrijdon. Daaruit makon zo dan, ml naar go—
lang do disciplino on do windstorkto eon kouzo.
Oak do zoilon spolen eon bolangrijko ral. Do moosto surfers hobben
house uit eon uitgobroido zeilongardorabe.
a
Do groatto van2do zeilon verioort aver hot algomoon van circa 3,514
tat on met 7 a

Enkole vsknntjo ervaringon

Bind Juli 198311

Net tong van oon lokkoro week notion in Friosland en

gostisuloord

daor hot overhoorljjko Bollandso zamorweor zijn fob K, Coos, I4ichiol
en ondorgotekondo eon weokjo gaan surfen san hot Ijsaoimeer.
Na eon vralijko nt daar Amsterdam zijn we in Valendam do dijk ap
gerodon op zaok naar eon goschikto kampoorplasts.
Ems ne Edna word or wat govondon: l’woo uitorst vollo on cossercielo
campings, doorgerodon dus. Bij eon baor eon kilometer verdorap wer—
den wo in hot duita bogroet want daar do vole gaston op sun orf wist hij
niot botor moor. Hiordoar afgoschrikt on daor dat we fiat ann do seer—
kant van do dijk machton staan zijn we noar de valgendo boor gegaan.
Bier wordon we bogroot in hot hallands daar eon uiterst vriondolijko
boerin die goon bonwoar had togen anne manwezighoid salang we saor
goon schspon op do barboquo wilder,. Ylug silos avor do dijk gesjouwd
met do hulp von wat andoro gaston van Boor Beets, direct hot water op
am tach soar niots to hart te kamen. Rot hooft silo dagen good go—
waaid. Zolfs so hard dat ap torugrois vanuit Hoarn, andorgotekonde
z’n tochniok tekart kwan as voar do wind nag torug to konon. Naar no
vole uron dabboron sun we or tack nag gekanon.
In hot laatmte weekend hobben we nag wat visito gehad, die gelijk oak
nag wet windstilto moe brschton, Sandra on Ludgor kwamon vrijdagavand
as 1 uur en Johan Kortss en oon vriend kwamon zondags ovon kijkos hoe
hot IJsselmoor or bij windstilte uitzag. Heloas, no eon lange tocht niet
eons wat surfvortier. Wo zijn taos ssar do taorist gaan uithangen in
Valendas, waar wo niot do enigsto waron dio op dit idoo waren gekonen.
‘s avands hebben we do spullon gopakt on zijn wo nor op huis asngo—
gaan, met in ons achtorhoafd: “Bier soeton we nag oens nsor terug”,
hotgoen dan oak vsst gebourt.

WILLEII JAN
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op a8 septaaber en 5 oktobor zijn your do twoodo keer wedstrijden govaren
your hot kanpiaenschap van .4ETH. Ne~en surfers achtten zich sterk genoeg
as de kaapioon van yang jaar, Cees do Lange, uit to dagon; anar Coos was
ochter de grate ofwezige.
Op woenadag 28 sept. stondon do oorsto vier surfers klaar on zich via do
voorrondo to plaatsen your do finale: Ed Monchen, Coen Konings, Huarton
Luyckx en ~4illea Jan Withagen.
dillon Jan waa na do eerato start niat to houden, hij poapte zich hard
naar do oerste tool, nauwelijks geroad door onige vislijnon en torwijl
hij do boos rondo, lagon do anderen nag to dobberen voor do ateigor.
Echter zsjn taktisch znzicht hot hoe op de kruisrakken in do stock ~
zowel Ed ala Maarten ataken horn bier voorbij en zelfs op hot laatste
russo rok ging Coon nag hsrder. In do tweode nonche naa Maarten rovancho
op Ed bsj do zwakko wind on Coon wiat woderoa Willee Jan voor to bhijven.
Op 5 oktober word as 3.00 uur do twoode voorronde geatart. Vim von Rootse—
mar, Baptiost Coopmana, Zephyr Droog, Paul Koopean en Rob Koll aaakton er
rnotaen eon grate puinhoop van na de eersto start. Zephyr stelde zich flu—
drukkelijk titel kondidant en won beido aanchea sot grate voorsprong. Vat
achter horn gobourde is echtor onboschrijfehijk. Paul en Via vochton on do
2o on Baptiost on Rob on do ko so hong dat alle fatsoenanarnon van hot
wodstrijdsurfon overachnodon worden. Voorrangaregela golden blijkbaar niot
aeon en op alle mogehijke sanioren word do plank voortbowogen: poddelen,
poapon en semis lopon door hot water, trekkon door eon motorboat ontbrak
or flog moor net aan.
Your do finale hadden sick flu goplantat: Zephyr, Win, Ed on Haarten. Ondor—
tussen was or eon fhinko hoevoolhoid publiek aangekomon en in do finale
word or toch eon stuk sportiovor gevaron alhoowol niot mindor apannond.
Zephyr had zijn kundo van onigo jaren torug duidolijk niet vorloron on
hot zion hoe hot rnooat; hij werd set grate oversacht do niouwo kampioon.
Achton hos word door Win, Ed on Maarton fol gostredon oa do 2o plants.
Nadat zij in do 10 sancho in do volgorde Maarton, Ed, Via aangokoaon waren,
lagon zij vlak voar do finish in do volgordo Ed, Win en Hearten zodat Ed
do twoodo plants in zijm broekznk hod. Echtor Vim pompte hem voorbij zodat
hij flu do 2o plaata in handen had, aaar oak hot noodlot sloog voor hen toe
on Hearten haaldo 1 sotor voor do finishlijn oak nag Ed in zodat Maarton met
do ocr ging strijkon.
Al not al eon seer geslaagd evonomeot en alle doolnomera en oak toeachauwora
sprakon duidelijk vaor eon voortnetting van onderlingo wodatrijdon, wat
valgend jaar oak zeker sal gobeuren.

1

Vol goode mood en met good surfweer in bet vooruitzicht (regen,
6 & 7 Eft) vertrok do gem8leerde groep bestaande uit Johan, Hichiel,

j

Rob, ijillem Jan, Leon en Naarten zaterdag rand half elf uit Eindhoven.
Met 2 auto’s kinsmen we aan in Bergen op Zoom bij do faa. Withogen.

[

Toen gingen we near do surfplas en begaven ons met voile inset to
water—klei..rots
Do wind was prima, ± ~ Bit, or was zelfs veel son en Wee anal wer—
den we ovorvallen door eon wind— en regenhoos. Na hot avondoten vat—
ten wo hot plan op am, op Johan na die corder wog macat, met I auto
naar Antworpon te gaan stappen. Op sij maakte Antwerpen eon grote
indruk.., niet in hot miast door do bijzondore “golegenheden” die
we achtoreenvolgene bezochton, to weton: It elide gebod, do Muse,

-

Patora vaotje en eon patatlcraam, waarbij we or ternauwornood in
alaagdon hot gozolschap vol “avonturiera” en “versierders” bij ol—
kaar to houden,.,. UitoindoJ.ijk slaagdon we orin on on 5.00 uur do
terugtocht to aanvaardon en danksij nanvalcoholiker Rob veilig thuis
to konon. Na hot uitalapon blokon wind on rogen dermato to zijn toe—
gononen voor do moesten, dat ondorgotokondo hot ala enigo vormocht sich
zowol goeatolijk ala fysiok nan on tegon de elenonten to water bloat
on te weer to atollon, op niot optimaal storm—proof aatoriaal on due
not voorspelbaro gevolgon.,.. Do boprooving overlooft hebbondo en enigs—
sins bijgekomon fin eon warno douche vertrok ik not do rest van hot
gozelachap

—

of zij met mij— ma hartvorsterkondo en vorwarmondo koffio

en orwtonaaep bij do faa. Withagen, richting Eindhoven alwsar we met
trailer am seven uur ‘a ovonds aankwamon.
F

Al

met al eon goslaagd weekend

in en rand eon plas waar je bohalvo rotojo kliaaen, oilandje wastlapen,
wior oten en kleiduikon oak nog lekkor hunt aurfon...

Jullie wodstrijdloider
ROB DE GROOT
Haarten Luykx (sec.)
Einduitslag:
i) Zephyr Droag
C Clubkampioen WETH 1983)
a) Moarton Luykx
3) Vim van Rootselaar
4) Ed Honchen
5) Paul Koopmnn
6) Baptiont Caapsans on Coon Kanings
8) dillon Jan dithogon en Rob (oll

8
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Nec hoar, we zijn niet plotseling kinds geworden. Hot ging one in do

Toen do snolbeid toruggebracht was seer

Beekse Bergen on aner &~n ding; do TELESKX—BAAN.

“vniso starts”(het touw alleon wog ik met na hot vlondertJo in hot

ks/h en ik na eon mental

Peso unioke soveiiJkheid on zonder boot to waterokin is, ma bet be-.

water) oindolijk weg wms en hot touw notJos strek kon houdon kwmm_..

talon van do t. 7.50 toegengsprijs voor do Beckse Bergen verder gratis

DE BOCHT. Op do hookpumton van do viJfhoek maekt do meenoser eon biine

toegenkelijk. In hot meisoen betekent ds~ drie kwartier in do nj

hamkso bocht, Ale Jo dan self niot tiJdig near buiten gestuurd hebt

steam voor eon startpoging of, ale die slaegt, cc,’ rondje weterblcin.

en do bocht ml ingetot hcbt vS&r de moeneser dat doot, kniJg Jo, ne—

Na hot so koud is dat Jo eileen met eon Wetsuit lekker kan watorsici~n,

dat oorst

betekent bet zov”oi startpogingen en rondjes achter elkser aim Jo

in eon heel andere richting den jij self ski~t. Neestal botekent dat

self wilt.

dat Jo uit Jo ski’s goslcdrd wordt en met eon sooio salto in hot wa

Bet idee voor deze aiddeg kwaa van fool die el voIcer gewaterskied

ter bolandt. Deer is oak nog vol ovorhoen to koson seer Jo moot den

do spanning op hot touw wogvalt, even later oon flinko ruk

heeft, in do B.B. en achter eon boot. Wis had oak ci eens geweter—

wol, mot Jo ski’s

skied seer eileen achter can boot, Roland en ondergetekende nog nooit.

gleddo vlondertjos toruglopon. Pet lopen motiveort wel as do bochton

Wij zijn or mm

of seer toevellig bij verseild geraskt toen we me do

,

over eon reeks net niet heleaeal losliggonde,

snel to loren saken en voordet do bean on viJf uur dicht ging had ik

Ic conditietreining op meendeg iota over hot plan opvingen in bet

det den toch onder do knie.

kleodlokeal. Er bleek nog pleats te zije in do auto en we sprmicen

Venwoge hot algosoen enthoumieomo spraken we at do volgende dinsdsg—

at dat D—dsy dinsdegsiddeg 13 september Lou ziJn, biJ good veer uiter—

middeg veer to goen. Na eon tijdJo skin op twoe ski’s, probeerdon we

aard (geen storm of worst).

opgeJut door fool oak oens eon sonoski. Roland kwae vriJ vlot weg

Die dinsdegsiddeg trokken we set one drio’n, Roland leg tieR in bed

sear ik soot tot sijn schande bekennen dat hot voor sij biJ start—

(en bmeldo), in Wim’s bolide near do B.B. Hot graotste gedeolte van

pogingon bleef. Eon roden to acer as nag eons terug to geen.

do reietijd ging zitten in hot nitJe met hot B.B. treintJe van do

Jemsor genoeg is do toleski—basn, op eon week in do herfstvnksntio

ingeng near do teleski—bean. Do chauffeur omkopon of uitdagen (hoe

na, van oktobor tot seert dicht.

hard ken zo’n ding nou?) hielp niets, hot “ding” kon gowoon niet

Eon lang verhaal om eon siddagJe pret to beschriJvon, dat goof ik

herder den stapvoets en hij stand or op de kortste omweg to noses.

toe. Een veel betere indruk krijg Jo ale Jo gowoon self eon keor see

Toen we eindeliJk aankwaeen bij do teleski—baan bleek, nedat we onto

gest. Bel den wel even near do B.B. went or word gefluistord dat er he~

wet—suits eengetrokken hedden on eon pear skies hadden uitgezocht,

volgend seizoon per rondJo botasld moct warden en den zou hot toch

blook det do bean op dat moment met ongevoor 50 ks/h hop. fool (op

wel cans eon priJzig rniddagJe kunnon wordon. Near soils in dat geval

ziJn eigen monoski) en Wis bogonnen dus seteon rondJes to draaien

bliJft bet eon leuko middag.

sear osdet do beginnorssnelhcid eon 30 Ice/h is geeft me dat veer do
Georges.

tijd am do bean to beschrijven.
Do been is eon vijfhoek set eon totalo lengte van 1200 meter en be—
eteet uit twee op ongoveor

5

meter hoogte rondlopondo kebols wear—

tucson op regelmetige efstend seenosers bevestigd zije (ik schet ecu
doziJn). Mi hot startpunt/oindpunt bediont dooporatot een hondol,
weerdoor eon sleoptouw sot erase vast eon a.s. watorskir San eon
moenonor gekoppeld wordt

on evt. hot slooptouw van ieaand die go—

vellen is of net tovoron biJ bet eindpunt gestopt is,afgekoppold
wordt.
Jo steat, op twee skies (soestal) venef eon vlondertJo waarop Jo
doorgehurkt sit to wachton met hot slooptouw ongeveer loodrocht op
de bean zodat Jo niet in can keer sot do volle snelheid wegerukt wordt.

10
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lodoroen deed zich to goad aen friot on vlooo, eon onkoling vormocht hat
zich eon vorrukkolijko
coup do Boot” to laton snakon. No afloop gaf
Rod H. die wol seer goedkoop had gogoton. eon rondJo in ‘t r0000 cafe

Boots sfoor on worst woorI!!

do Boot.
Eonsaol vortrokkon hot Moniquo ons flog avon ollo hookon von A’dam zion
on 00 01.00 uur arniveorden wo allen voilig to huizo Coos.
Zonder to vool to slijoon mogon wo toch wol zoggen dat hot oon grandiooo
weekond was. lodoroen aol hot doormeo oono sijn.
Pool W. soakto veal dioo die op hot foost van 9 decombor vortoond sullen
warden.
Do organisatio woo donkzij Rob K. woor 100%. We hopon op flog vobo goolaagdo
wookondon bij onso 8.8.

Vrijdagavond met de worse hap ochtor do kiozon vertrokkon we sot twoo
auto’s richting boor Beets.
Hot samonzijn was ochtor van korto duur. Rob, Coon on Ed gozoton in do
snollo Golf set surftrailor spoton voor do loodo wog. Silvio, Rool H on
Rool W. on Hearten gingon oot gozond voratand bun oigon wag on waron door—
door eon uur oordor in Edoa,
Boor Sects (8.8.) stoldo wolwillond can van zijn fraoi gooutilleordo “otol—
ion” tar boachikking.
Gozoton in do lodoron bankstollen on luistorond near Veronica’s Rock Night
set Spandmu Soilotojndigdo do nacht al anal oot toopon, bier on boronburg.
Os 2.30 uur gingon we op stoic torwijl do koudo krachtige wind do dokpannon
deed roasolen. Ondanks do koude drooodon we ol snol von de voelbolovondo
surfdagon.
Bij hot krioken von do dog stonden we op. Al anal woron do oorsto onthousiasto—
lingon te water, no eon stevig ontbijt gonuttigd to hobbon. Do olosonton
woron ons good gozind. Aon de stovigo zuidooster on hogo golfslag boioofdo
sonigoon veal surfplozior.
In de middog arrivoerdo do rest von do mouto, to woten: Honiquo, Narjon,
Coos, Willom Jon, Michiol, Leon en do boot (420). Rongorig on nog nauwolijks
wokker van oon foostjo die nocht, wiorpon sij zich op do brunch. Op ons vor—
zook stoldo 8.8. zijn vollodig orsoneal stroalkachols tor boschikking. Do
stoppon vlogon ons Os do oron! Moor hot word warm on 3.8. lechtto zich eon
kriok Os ons holfgare zuidorlingon.
Tot otonstijd word or fanetiok gosurrd. Do damos draoiden zich op hot prime
surf~otor van do Markerwoord olvast warm voor zondog. Hot boviol Pool W. zo
good dot hij oven op en floor voor noor Schellinkhout C. 12 km.). Uitgosurfd
en sot eon rodo bbs op do wongon dodon olle 13 sot hongorigo megan zich to
good son do hoorlijko self boroiddo chili. No do ofwos bosloton wo near A’dom
to goon.
Nog nouwolijks op weg sot 3 wagons zag Ed, gozoton in do rianto Tounus—bak
von Coos, do voor Coos zo bekendo rodo STOP letters oplichton. Vokkundig
zotto hij do wagon in eon donkor hookjo eon do ondoro kant von oon oor—
hollonds bruggotjo. Zondor nj— on kontokenbowijs bij zich probeordo Ed do
politio von do wsorhoid te ovortuigon. Do ondoron die inmiddols do auto miston
on woron gokeord kondon do politio gorust stellon. Do tocht word voortgozot
en Loon gidsto ons bokwass floor “cafo do Pits” in A’dam. Door 2 groopon word
vorvolgons A’dam bij Night vorkond en ofgostroopt. Sluitingstijd noodzaokto
Ons 05 02.30 uur huiawaorts to keron on in do nu worse schuur dook iodor snol
zijn sboopzak in.
Zondog 0° 10.30 uur ‘5 ochtonds bogonnon do ooraton wakkor to wordon on
stokon hun hoofd onder do ijskoudo buitonkraon am good wokkor to wordon.
Do dijk ovorgogoan kwmmon wo tot do ontdokking dot do wind afgonoson on
1800 godroaid was. Hot wator was flu vbok, kortom zoor goschikt voor do
onthousiasto damos. Divorso surftochtjos wordon dan ook ondornoson. Michiol
zoibdo sot Silvio floor Morkon, Ed on Moarton promoton do THE sot do wind—
glidora in Volondam torwijl Coos on Pool hot vordorop zochton in Markon.
Do wind nsa noormoto do dog vorderdo ziondorogon of, wot do moisjos niot
ongobogon kwam. Zo gingon zolfs tot IOns ondorgong door on hoddon hot surfon
don ook al rodolijk ondor do knio.
No opgoruimd, ingopokt on afgorokond to hobbon wordon we uitgozwoaid door
oon flog immer lochondo 5.5. on fasilio. In Edom dodon wo hot plaatsolijk
zoor goronomoordo otablissomont “Do Booi” oon, olwoor hot uitsicht op do
sbagorssprouk “Hot is weer worst woor” vobon in lachon doed uitbarston.

12

Oktobor 1983.
Ed Monchon
Moorton Luykx.
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AKTIVXTEXTEN

AGENDA

Eon dogjo SCHEVENINGEN!

9

Aangootokon door veolbolovondo vooroankondigingon en vooral door

november

BOWLAVOND
Aonmolden bij do Bowbconaiosio, dat is Ed l4onchen
(goon tobofoan) en Roe). Hoff (tel: 5351,17)

hot prmchtigo TR0S—filmpjo. booloot ik sondageorgen namr Schovo—

ningon to rijden oo doer to gonioton van do kunoten van Bobby
Naioh, Ken Winner on allo ondore groto coryfoon in do “World Fun

23 novoabor

FOND

0

Cup Finale”. Hoar holaas, hot foost in Schovoningon hoeft 12 dagen

j

geduurd on hot hooft 1 dog niet gowamit, juist die zandag.

Aannoldon bij Rob I(all (040—124803 of 045—310295).
Dit foost vindt bij mij thuis (Hondrik Mandostramt

plants on bogint am 20.00 uur (ongovoori).

Toch hot, ik inc wol voroaakt die dag; hot bokijken van video’s, hot

s)

wochton op do dononstratie van Bobby Naish die uitoindelijk tank niot

9

kwam ondat hij motoen floor do bodom zonk met zijn plmnkjo; moor voor—

volgt nag.

dozolfdo voroen. Do moosto plankjos hobbon win~ors (viougolo) on bob—
meal zinkert~es

~ll2!:!~~

SEIZOENSSLUITINGSFEEST

Hot is nag niot bokond wear, oen nadoro uitnodiging

ml hob ik gokokon moor ml hot matoriaol dat do heron bij zich haddon.
Hot is allonaml “custom made” matorinal, met toch wol overwogond
ben oon ~intai1 of

december

19 tat 2adoc. SPORTWEEK

achtorkant, uitoraord zijn hot allo—
Do verschilbendo toams die namons WETH doolnonon sullen
op hot soizaonsafsluitingsfeost warden samongostold.
Do doolnomors wardon verzacht WETH—tonu (t—shirt of

(2— 2,5 motor lang, woinig volumo). Do topsurfers

gobruikon over hot algomeen driehoolcszeilefl of

allommal

met vorticale banon on van mylar. Tm volgondo uitgmven van ‘dETH—nows

sweater) to drogon.
Er znl binnonkort nag oem mono t—shirts gooaakt warden,

wil ik wol writ moor vortollon ovor hot moost voorkomondo aatcriaal

bostollon bij Rob I(oll.

voor funboards.

pintoil mat
wingora

poworhoad

swol l~zondor
wingorn

J1.
Tot slot wil ik do informmtio govon over wat nu procies zo’n bran—
dingswodotrijd inhoudt, dan sta jo in iedor goval niot not je oren
to flapporon nb

jo do verschillondo tormon hoart of boost in do

krant.
Rob do Groat.
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indrukkon van hat Surfweokond 15—16 okt. op Coerce Overflakkoo.
Zatordagochtond, 7.30 our wind en rogon gomolon aile onovordokto
voorwerpon waaronder hot roan.
Bet zag or buiton niet aanlokkelijk uit, concludeerden mijn ogen
die siechts 4 our gosloten waron gewoest.
Mu was dot oak niot moeilijk to zion en dat was do rodeo dat dit rogen—
achtigo feit binnon do minuut doordrang tot aijo horsens. In plaato
van geschokt rochtop to goan zitton word in mijn hormone eon aignaal
floor do keel gostuurd die doarop eon groomend gokreun hot boron alo
of hij nooit andors deed en hot lichoam draaido zich am ondor do
dekens, vor von nile kou on nottighoid met do bedooling daar nag eon
tijdjo hanger to blijvon.
Tot saver hijkt hot nag allemoal op eon door do weokso dog van eon
collogevolgond student die net bosloten hooft niet floor college to

goon.
Hot is ochtor zotordagochtond Ofi Cr stoat eon ourfweekond op pro—
gr0000. En oangozion aurfon duidolijk bolangrijker is dan collogo
volgen, bosluit ik toch aaar op to otman. 1k gooi eon 2e blik door
hot roam (hot oorsto was niot hard gonoog) en met gemengde govoolons
donk ik:”Hot had oak windstil kunnen zijn
no waait hot in iedor
goval”.
En of hot waoide. 1k waaide al van do stroat aT voordat 1k or good
en wol op was.
Coos was ol wakker en Rob K. was er oak ml. Insiddels was hot iost
droger gewordon, Michiol kwam aon. Bagago inladen, plankon vastloggen
8.30 our. Paul was er nag niot. Dacht zokor dat hot eon door do weekae
coilogo volg dog was. Czwakkohing) Tot 9.00 our gewacht. Bosloton word
am to vortrekkon. Baptioat on Anja opgehaald on vervolgons Honrietto.
Aonkomst 12.30 uur in Ouddorp.
Na slechto 3 keor van do weg to zijn gewamid met vollo surftrailer on
al. Hoar dankzij hot felt dat Coem eon seer botrouwbare auto had on
bovendion bemchikte over uitmuntondo formule I coureur capacitoiton
werd dit good opgevmngen.
Tokonond voor Coos rijstijl on Anja’s zelfverzokordo routeboachrijving
was hot felt dat , 5 meter voor de g000mon afslag snol even bosloton
werd de afslag niot to nemon en reden we met eon snolhoid van 90 — 100
km/h op 1 motor langs do groeno rofloctoron etc.
0
Aangekomen word do balona opgomaakt~ ~
phosken, nog seer zeilen,
waarvan 2 van hot vrouwolijk go—
slacht.(zwokko geslacht vanwogo hot felt dat zij niot wilden of kondon
surfen).
Dot do avenge 5 porsonen dit oak niot lukte wilden Se Pam
no 3 our zwommen toogoven, tokonond voor hun doorzottingsvormogen.
(of waron do vrouwon gowoon woer slimmer goweest. .?~ U (natuurlijk)
Do rodeo dat hot gowoon niet lukto was eigenhijk heel simpel:
We haddon gem stormzciltjes.
Emptiest maokto hat holemeal frasi, hij brak von kwmmdheid zljn
spociaml superdikko mast in twoeen, vorgotond dat hij niot verzekerd
was.
Geschrokkon en danig onder do indruk van dit bit (en van do wind die
inmiddolm stoten van 10 goT) vorlieten wij am + 17.00 uur hot strijd—
toned.

Z9~u
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In ona riante ondorkomen word gegoten, godronkon on vanaf ~ 3.00
uur geslapon (no alle t.v. prograoma’m to hebben bekeken).
Os 19.30 our mtomn Emptiest en ondorgetekende oh wear naamt hun
bed. 1k iota lastigor, aangezien ik in hot bovonate stapelbod gelogen
had..
11.39 ontbijt met spa, oi, kmam, ham, tomaten, ens.
12.00 Vertrek naar do surfstok ~,j 3 km verder)
Balans: windkracht 10, tamp. 13 C, 8 plankon, 5 aurfkandidoten, pal
loge wal. Na coo dit goroaliseord ta hobben en na do opmerking:
“is dit eon hobby??”, boaloten we eon vrljo dog to nemen.
Tussondoor was do doksei van do trallerkist er nag ondorweg vanof
gowaaid on word en pasoont door do beide dames gevondon.
Bosloton word tot eon atrandwandeling. WIj waron ochter niot do
enigon. Hot was dringon op hot strand, waardoor do indruk ontstond
dat hot eigenlijk heleaaal niet so hard wamide.
Hoar eenmaal op hot vrijo strand koaden we togen do wind leunon.
Spectaculoir. Na gesahuild to hobben in do duinon voor 2 regonbuien
gingaa we terug.
Eton, vertrekken, miles schoon achteriaton en aangekoaon in Eindhovon
am 22.00 our.
Tach pret gohadfl!

ROB (v.0)
N.B.

Personon die zich gepasseerd voolen in dit verhaai of die
noar hun soning gekrenkt, beledigd of onheus bejegend in
hot algomeen werden, kunnen goon verhool halen, moor wel
schrijven (in hot WETH—news natuurlijk)

9

! &_±i~_c~ 11
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Definitieve uitsiog WE7H enguSte voorjaar ‘83
lntrosurfdag ?4 september.

.iaterdagochtend vnrlrokken

•

10 surfers richting Roermond, waarvsn

ongevoer de heift voor hot oerst meeging.

(waaronder ikzelf).

Do stemming log vrij good, want hoowel er niet erg veol wind word
vorwacht •

-

iou hot die deg toch bohoorlijk warm warden.

Do pbs was don ook bezasid net baotjes en planken, wat vol eon spannend
effect geeft,

elm Jo non seilboot gewoon voorbijsurtt. Hot is dan wel

bolnngrtjk dat Jo op do plank blijft staan aim Jo or voorlangs probeert
to kosen.
‘s Middags ging Set wel iets harder wesien, maar onder hot viaduct door—
surfen block tech behoorlijk lastig,

osdat de pijiers do wind in do weg

zoten. Dat hot water niot ovoral even diep woe merkte eon duitser met zijn
seilboot. Golukkig woren wIj in do buurt, want anders had hij self hot
water in gemoeten. Hij betuigde zijn dank door hot eanbieden van oen borrel.
De tijd was snel voorbijgegaan hot was aiweer sea uur en tijd on noar hula
to gaan.
‘5

Mends gingen we flog met an season chinezon, want eon stevig maal ken

or teen wel in.

Tot do volgende keerlH!

4. Do surfwookends
1. Er wordt to welnig bokondheid gegoven San do
wookonds.
2. Do weekends zijn op do vorkeorde data.
3. Er zijn to weinig weekends per somester.
4. Do organisatie van do weekends van to
Voren is to woinig concroet.

5. Do koston van eon wookond mogon zijn:
/. 40,—-

f. 50,-f. 60,-—
f. 70,--
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ja 5—3—3—1—3 nec

1
4

8
6

B. Karpondonk surten
1. Hot surfon op do Karpondonk is fliot
oantrokkeiijk gonoog.
2. Do boschikbare piankon govon Diet
gonoog raogoiijkheden
3. Hot bohoorsysteem is niet good.
4. Do fociliteiton Dan do pias zijn to goring.

jo 1—0—1—2—12 nec
Ja 2—0—1—3—10 nec
Ja 3—7—0—2—5 nec

C. Do Surftraining
1. Ga jo naar de conditietraining voor Weth?

Jo 3—7—0—2—5

flee

0. Do Bonmelavond
1. Er is to weinig bekendheid gogeven San do
Bomaeiavond.
2. doensdag is niet do goode dog.
3. Hot is niet hot goode café.
6. Hot tijdstip op de avond is niet good.

ja 1—1—3—3—8
Ja 2—1—4—3—6
is 1—1—7—3—2
ja 3—1—3—3—6

flee
nec
mae
nec

Jo 3—3—2—3—5

floe

ja 2—4—3—4—3

nec

COEN KONING

beginner

Jo 6—0—0—3—9 neo
Ja 3—1 —3—3—4 nec
Jo 4—1—5—2—4 neo

E. Andore aktivitoiten
1. Er zijn wat betroft aurfen to woinig
aiternatieven.
2. Er zijn to weinig alternatievon buiten
hot surfen.
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is 6—4—3—0—3

nec

Do WETH—ongue to
In dit stukje vii ik do derinitiovo uitslag van do in hot voorjaar
geheudon enquote bekendsakon.
Van do teen 31 loden bob 1k 19 roakties gehad. 1k vind dat nog steeds
aagort joe 6 Roaktios kwasen to loot binnen, vanduar dit tweedo artikol over dose
roatorie.
On geott mij cool aetoon gologenhoid cm bier en dear enkelo kanttokeningen
to ashen over do gang van zaken no hot begin van hot najaarsemester
(of trimester, al near golang).
Dit najaar bogon veer Woth set eon suksesvolio intro—week (veel
bolangstolling veer onto veroniging en eon tiental niouwo loden),
eon weekend Bergen øp Zoom, eon introduktiedag veer do niouwo monson,
eon seer geslaagd weekend bij boor Beets (eon idoaai surfstekje aan hot
IJsselmoor, Jo sag do nnam Sects dus wol meteon good achtor Jo oren
knopen),klubkampioanschappon en ale laatste (tonainste veer hot achrijvon
van dit artikol) eon weekend Ouddorp (waar we vastgostold hobbon dat
windkracht 9 oigonlijk tech vol iota to veel is). Kortom, bet najaar is
bruimond van aktivitoiten begonnon en wat oij botroft blijft dat
verder ook 30.
Do oigonhijko uitsiag van do onquote stoat elders apart vorsoid, ik wil
nu over silo hoofdmtukjes flog onkele manvullonde opmerkingen makon.
Do Surfwookondm
BliJkbaar is or tech wol eon redolijko bekondheid van do weekends.
Veer do aankondiging wil ik in do tookomat in do eeroto pleats gobruik
oaken van do klubkrant.
Verdor wil ik do Bommelevond aanbovelon veer season die op do hongto
willon komen von hot hoe, waar on wanneer van weekends. In do Bessel
kunnon ook tor plokke weekends wordon bijgomaakt. Dit leatato zou
volgons mij nou not die season moeton aansprekon die van moning zijn
dat do weekend op do vorkeordo data vallon of dat or to woinig
weekends zijn. Do antwoordon op doze vragon (a on 3) zijn nogal ondui—
dolijk on gosproid. Wi0 ovor do organisatio vragon hooft, kan altijd
bij Goes do Lange of sij torocht.
Dat hooft duo vordor goon probloem to zijn. Blijkons do antwoordon op
do volgendo vrsag meg oon weekend ongoveor 6o guldon keaton. Ais Jo
rustig eandoot sot uitgaan on 2 dagon self kookt is dat inderdaad
haalbaar. Verdor moot Jo bodonkon dat Jo in Eindhovon zeif goon koston
hobt aim Jo oon wookond goat surfen.
1k bob dit somooter tot eiJn grote vrougdo eon toogonomon intorosso veer
weekends vastgostoid. Hot naso hot weekend bij Boots was org goslaagd on
druk. 1k wil hior flog op wiJzon, dat ook niot—ledon moo kunnon.
Wio dus vriend of vriondin wil moenomon ken dat zondormeer doen (vol
oven aanmoldon uitoraard). Togon do tiJd, dot Jullio dit lozon sal hot
suifmoizoen wol vor ziJn afgolopen, soar in hot kosondo voorJasr gsan
we or zekor woor tegonaan. Niouws hiorover volgt to ziJner tiJd via
dit blad (of mondoling).
Karpendonk Burton
Do Kerpondonk bliJft eon matig sutfwator. In do dirokto osgoving is niota
botora, holoas. Op do lange termijn komt sisschion do Ekkorwijor, soar
dat zsl nog even duron.
Dus, als Jo op goed surfwotor wilt varon, sal Jo or naar too moeten goon
en blijvon we wookonds organisoren.
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Vorder komen or in do tookosst boperkte mogeliJkhedon em do klubplonkan
op oigen houtjo see to neson. We zijn duo soar beporkt eon do Karpen—
donk gobondon. tn mis hot dan hard gaat waazon en mooi wear is wordt hot
tech nog druk op do Karpondonk. Dit is afgelopon juni gab1okon.
toon waron allo piankon beset. Ook do onlangs gohoudon klubwodstrijdoo
waron seer geslaagd. Hot woor is voor do Karpendonk blijkbaar tech do
cruciaio faktor.
Do aogelijkhedon met do beschikbaro planken stollen bliJkbaar tot
tevrodonhoid. Tech wil ik or nog even op ~iJzon dat we eon hair
afgobouwdo kiubplank hobbon. BiJ hot afworkon hiervan kan nog hulp go—
boden wordon. Hot bohoorsystoom van do planken workt bliJkbaer good,
dat blijft dus zo ala hot is.
Alleen do facilitoiten aan do pias ziJn onvoldoondo.
Wo zookon nog stooda naar oon of moor oudo autoakku’s on licht in do
leeds to kunnon oaken. die zojots rogolon kan, wordt vorzocht kontakt
met eij op to nomen.
Er is minds kort trouwens aen koaaissio die zich act do toostand in
on rend do beds gaat bozighoudon, veoruitgang is dus in zicht.
Enkobo oudo tuinstoelon on andor soubilair zeudon wolkea ziJn.
Verder hobbon we onlangs van do hoer van dor Season onkobo kloorhakon.
bsnkon, on eon fiotsonstailing gokrogon.

Op grend van do enquoto vorwachtto ik in hat gunat±gsto govai engovoor
do halve klub biJ do training. flat bliJkt onora moo to valbon. do trainon
regolaatig sot moor dan 20 man (waarondor onkolo kanovaorders). Do
training wordt duo good bozocht. 1k hoop dat dit no blijft. In
docoabor on januari goat do training trouwons gowoen door, or is in die
tijd dus goon roden em thuis to bliJvon.
Do Boaselavond
Uitd; antwoordon bbiJkt dat hot Beaaol—gebouren wel bekond is,
woonsdagavond niot zen probboom is on hot caf& or verdor wainig too
doot. Tech is hot do iaatsto tijd nogal stil op do Boamolavend.
1k hoop dat hot woenadagaiddag—gobeuron (aomontool vol rodoliJk bozoãbt)
in do winter near do Bessel doorschuift, zodat we daar moor bokondo on
niouwo gozichton to Zion krijgon.
Andoro aktiviteiton.
‘Jit &~zo nntwoordon valt ook goon duidolijko aening to dostilleron.
Binnon ‘ t boatuur booft ochtor do opvatting dat wo zokor hot koaondo
winteraeizoon vool niot—surfaktiviteiton mooton biodon em do kontàkton
binnen do voroniging op poib to houdon. 1k nooa:
nog eon bowl—avond, hot jaar—afsbuitingsfoost, pbankonzolfbouw, studonten—
sportwook, sporton in docoabor on januari, fonduo—avond, sauna.
Nadore borichton velgen nog, Jo ken natuuriiJk ook altiJd oven infer—
moron.
Do baatsto vragonsorio in do enquoto gold hot zogonaamdo zemorkamp.
Dit is nu vorbedon tijd. ‘do ziJn van do zosor twoo koor eon week wog—
gowoost. tie eersto wook waron wo met eon greto groop in Wannoporvoen.
thor zc~.ton wo oon halvo dog naar oon camping on teon oon hot, rook
near wind. Sindsdion hoot dit cord Wanhoporvoon.
Later niJn we eon week near bet Ijssobmoor goweest. Dozo pbok boviol so
good, dat we zokor nog vaker bij boor Boots sullen gaon surfon. Hot
enige ainpunt van do tweodo week was, dat we sbochts sot 4 san waron.
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Hot oorsprenkolajke dccl vnn do WE7H—onqueto was to achtorhalen
,‘oarom or Cvolgons bet bostuur) org wolnig gobruik gomoakt word
(~n hot voorjaar) van do facilitoiton die Woth aan do loden biodt.
Veer mij porsoonLjk lovert do uitslag op doze vraag goon duidolijk
antwoord. In groto trekkon sUn or goon duidolijko gobreken nan hot
licht gokornen.
Tech bob tk do andruk dat in bet najaar moor loden aktiover hobbon
deolgenomon nan hot vorontgingslcvon binnon ~eth.
Ott is vooral to serkon gowoost bij do conditietraning on bij do
weekends. ilisachion hebbon somaigon zich, na bet invullon van do
onqueto afgovraagd waarca so eigonlijk lid zijn goworden van Woth.
tlisschien hobbon so hiorna of hierdoor boslaton ow moor (ace) to
dean binnen Weth. Oak hobbon do niouwe loden zich leer aktiet opgestold.
1k vind dit twoe zoor goedo ontwikkolingen.

Host uuramododa 1 ma en

Loods
Op do ALV is eon coamissie epgoricht, die zal proboren hot funktioneron
van do loads eon do Karpodonkso p1os (“Hot Palois”) to vorboteren.
Ondorzocht zol worden of do plonkon op eon andoro ploats gostald kun—
non wordon, waordoor ruimto vrij komt die ingericht kan wordon ole eon
soort “clubhuis”, dii houdt o.a. in: con gozolligor aankloding
vorlichting

Aktiviteitoncomrnissaris,

botore omkleodmogolijkhodon.

Rob IColl.

Do monsen die zich hiermoo bozig sullen houdon zijn:
Rob van Dorp
Emptiest Coopoans
Rob Koll

D~@LOITATIE d.d. 24—1O—’83

Rob do Greet.
Eon oorste biJeonkomst sal afgosprokon warden no eon moandagavond
conditiotraining (uitorlijk oaandag 14 november).

Ontvangs ton

Bitgavon

Contributie

f. 2185,——

Sweaters

f.

35,——

Advortonties WETH—nows

f.

Divorces

f.

Saldo 1982

f.

Clubplank
Administratiokoston

f.120,90

Evonemonten

“

116,75

198,34

Onkoston WE’THnews

“

27,——

105,65

Zolfbouwplank

“

274,71

Onkoston trailer

“

40,95

254,72

Div. blijvondo aankopon” 105,23
1. 2778,71

ondorhoud plankon

“

ruiato gozocht. Ale er iomand is, die con aogolijko bouwruimto weot,
sal ik dii hool groag van horn horen ( Rob; 454479)
Do monsen die zich opgogeven hebbon cm

000

to helpon ann hot vol—

tooien van ons vlaggeschip boron iota van mij so gauw we kunnon
bouwon.

25,——

Vorzekoringen

“

i88,4o

Stickers

“

262,30

Divorsen

Do clubplsnk moat flog afgobouwd wordon, hiervoor wordt nog stoeds

172,55

Woonsdagsiddag activitoiton
Eon aantal monson; Vim van Rootsolmar, Marcel Baggon,Thijs Puland,
Coon Konings en Ed Monchon, zullon proboron do woonsdagmiddog vol—
gond mar niouw levon in to blazon. Eon oorsto bijoonkomet sal of—

f. 1333, 79

gesprokon worden no oen oaandagavond—conditietrainin8 (uiterlijk
aaandag 14 novoaber)

rostkapitaal

f.1444,92
Rob do Greet.

f.2778,71
Ponningaoestor,

Ludgor van Vilsteron
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vorvolg bootuormoododelingan

3 AR ‘GE N

Gootuurmwiooolino
Win von Rootsolaar is op do ALU van 20 october 1983 ale
bootuurolid opgevolgd door Rob do Groot, die do workzseohedon

≥8

van vie floor boots kunnon zol voortzotton. Os root von hot

31 oktober

Wouter Beck

bootuur en via watsa in Rob eon uitotokond opvolgor govondon

12 november

Peter von do Eijndon

to habbon on won000 Rob veal ounces.

12 november

Dis Xuroau

Aim atscheidocodoautje ontving vim eon prochtig WETH T—ohirt.

18 november

Sandra Zuidesa

Op din beurt schonk hij do voroniging eon ourfgido von Nodor—

a6

Paul Koopman

land, voornet’ son prachtigo menwinot.

29 november

Lodonli lotvi lzigingon/—toovoogingon

oktober

november

Rod

Hoff

Rob do Groot

3 december

Marcel

3 december

Ludger van Vilsteren

Baggen

Ed Ronchon is vorhuiod floor: Cotharinootroot 48 5611 30 Eindhovon.
Gsb.Datuo moo Oookelasnn

180960

Do mocrotaris vorzookt allo loden hoo zo opoodig oogelijk op

ALLEN ALVAST VAN HARTE PROFICIATI!!

van do Redactie.

do hoogto to otolion von oventuolo wijzigingon in odreo,
tolofoon of noon

(?~)

zodot hij doze gogovono

a

lo minute in

do lodonlijot kon vorworkon.

Donatouro

Do surfer is eon individualist, eon awerver. iemsnd die do eaatschappij

Ruud do Vriond is donateur voor hot ooizoon ‘83—’84.

ontvlucht en ergens tusmen de elementen noar ziju identiteit zoekt.

Cootuur

schappij. Dasrom is do surfer, floor moderne bogrippen,

Do surfer is de laatste avonturier in eon vertechnologiseerde moat—
voorzittor

Willen Jon Withmgcn

tel 451132

Hij houdt niet von computers en rekenmachinos,

oocrotorio

Ploorton Luyks

tel 520821

nische trucendoos van do roller

ponningooooter

Lodger van Wiloteron

t,l 122301

lid

Rob do Greet

tel 454479

lid

Rob Koll

tel 124803

24

Heeft uw
schroef dejuiste
ath~etingen?

25

eon idioot.

hij veracht do mocha—

LLT.’LNLIJST E1NDHOVCN~aE SIUDENIEN WINDSURI VERENIGING OP 17 OKT 1983
Noun

(31(14’ Aalberb
Marcel Baggon
Unuter Bock
Jeroen Bookelmonn
Thea Bookelman
Baptiest Coopeans
Rob v. Dnrp
Zephyr Ornog
Peter ‘Sd Eijnden
Ama Eversdijk
Guy Geuskens
Rob de Groat
Canny Hoasnoot
Root Hoff
Rene Hoogendoorn
Ad van Kessel
Rob Koll
Coon Konings
Paul Koopoan
Johun Kortos
Con do Lange
Maurten Luykx
Ed Monchen
Dim Murequ
Bert Ritter
Frans Roosen
Win van Rootseloar
Thijs Ruland
Ignaus Scholten
Win Steenbergen
Henk van Tuyl
Joost Versteijien
Ludger v. Vilsteren
Leon Vinken
,Johan Volmer
Antoon Westervoort
Rod Uesthaff
Michiel van Uijck
Willem Jan Withagen
Sandra Zuidema
Box
Div
Hed
Gel
VeX

=

=
=
=
=

*

=

+

=

Adr es
Parklaori 83
Verwer,traat 117
Th. a Kempislaan 50
Verwerstraat 117
Verwer,,traat 117
Strijpsestraat 15
Nieuwstraat 38
Kruidenhof 30
Kettingstraat 30
Anperestratat 114
Hexbeekstoat B
boschdijk 337
Hovenstraat 5
Severeind 5
J. Boschlaan 192
Breukelsestr 28
H Handestroat 5
Allersma 147
Sonseweg 3
Nieuwstraat. 38
Uillenstraat 97
Gestelsestract 156
Tacituslaan 67
Flemelrijken 20
Nieuwstraat 38
Venetiestraat 39
A. v. Nossaustr. 13
Boutenslaan 24
Havenstaat Ia
Cassandraplein 32
PrW.Alexanderstr 31
Edjsonstraat 154
Sint Servaasweg 28
Kroanstraat 19
Wolvendijk 2
Tongelresestr. 580
A. v. Anhaltstr. 28
Heydaalweg 4
C. Bloemaertst. 42
Aalsterweg 132.

Postc~ Ploats T..l.
5613 D8 Div 432992
5612 ~a Ehv 439934
5643 NV Ehv 121009
5612 EB Ehy 439934
5612 ED Ehv 439934
5616 OK Ehv 528444
5611 08 Div 442060
5642 MD Ehv 429558
5611 RD Ehv 124159
5621 AP Eiiv 450711
5662 EG Gel 862255
5621 DA Erw 454479
5611 WE Ehy 123102
5502 PU Vel 535417
5613 GD EI~’. 434370
5281 HO Box 72629
5645 EL Cliv 124803
5655 CD Ehy 520671
5632 NA Ow
5611 DB Ow 442060
5616 CO Ehv 523767
5615 LK Ow 520821
5624 OR Ehv
5612 LO Ehv 431829
5611 D8 Ehv 442060
5632 RH Div 423582
5616 DC Etiv 518878
5615 CX Ehy 111851
5611 WE DLV 121869
5631 BB Ow
5321 SB Hod
2072
5621 HT Ehy 437339
5614 CB Ehv 122301
5632 DX Div 427893
5631 AD Div 811388
5611 UK Ehv 112327
5616 BH Eh’.n ~14370
5616 SW Ehv 520394
5622 ED Elw 451132
5615 Li Div

Boxtel ( Kengetal 04116
Eindhoven
Hedel ( Kengetal 04199
Geidrop
Veldhoven
Hag in het weekend eon plank meenemen.
Hag met do aanhanqer rijden.

Geb.Dat.
260361
031259
311061
300963
090265
050361
120757
121160
020262
291161
200661
281061
040459
061063
030461
200361
261160
030658
140948
010163
070964
121160
130661
280959

*

*
*

C
*

U.

.030361
060561
031259
040661
300559
020959
010160
080860
181160

*
*

