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VANDE

Von do Voorzittor
Alloreorst wane ik iodoroon eon good en gozollig 1984 toe,
sot veal soar niet al tè veal wind, on veol son. 1k weot
niet wat voor wear hot ia sit jo dit least, sear nu is hot
cen rustig zwaarbewolkte middag die norgene tdt uitnodigd.
Van oij mug hot dun oak vlug lent. worden, s’a handon jeukes.

REDAKUE

Bij do vaaruitblik op hat komendo jaar zijn er oak de her—
inneringon eon bet ofgeiopan joar:
Hot vaorjoarsooizaen was niet gezogond sot goed weer, veel

regan, weinig wind. Toch waron or gozellige weekends.
Do twee zoserwoken waren nit do kunst:
hot woaido in Wonnoporvoen wel niot so hard, eaar het is een
hele,leuke omgeving, do week san hot I4ssolmeor was special

Baste Loden,

I
On to boginnon wonson wij eon iedor eon good surfjaar too.
bit “winternusmor” is won lijvig!
bit is te danken San do vole novonaktivtteiton van onze veroniging.
Alhoowel or oak gosurfd word op 1 januaril!
flierovor en over o.a. do bowlingavond, do fondueavond en ons foest
kun jo in dit nummer lezon.
be sportweok krijgt do meesto aandacht. WETH was zeor good vertegen—
woordigd, al was hot dan nissehien acer kwantiteiton on gozolligheid

voar ons bestold, lekkor wear en minimsal windkracht 3.
We hebbon hier onze stok bij boor Boots son over gohoudon.

I

In hot najasrasoizoon was hot weor uitstokond, da weekends
waren gezollig on good to surfen.

I

Ii

Do bolangetolling voor al doze evenementon is good tot zoor
goad goweest, wot ioderoan zoer vorhougt.
Biebten we flu onzo blik vooruit dan zia ik in hot kaffiodik
toch wol enkolo dingen n.j.:
—

.1 fabruari Mossolon oton bij Bob IColl

dan kwalitoit.
Verder zijn in dit nunmer de vaste rubrioken roam

—21 Heart do Opening von hot Saizoon

hot praatjo van

4

flY.

—in do sound April eon weekend samoa sot surfers von Cloolus??

do voorzittor, do bestuursmododolingon en do ledonlijat weor van do

uit Nijuegen.

partij.

—Vardara Weekends flog nader to bepalon

Sandra wordt hartolijk bedankt voor hot zoor netjes uittikken van

—In do zomer is goplsnd as in do poriode van half juli tot halt

de kopy.
be uitersto inleverdatus voor bet lo nuaolor van do 2e ~aargang is
27 fobruari I
Hog voel plezier met bet lezon van dit krantje.

I.

augustus enkelo (2,3,4) surfweken to plannen.
Toch al respoctabol voor eon koffiodik kijker vindt jo niet?
Hoar er zijn nag veal fleer dingen op handen.
Samon met do Kana Vereniging Okowa gun we wat gemeenschsppolijko

Tot schrijfs,

-

Ed en joroen.

dingorr doon. Eontje heb jo orvan misschien ml gezion: Bet feest
(Schonde alt je or niot was) andere dingen zijn: hat clubkrantje
can (of seer) gecosbineerd Ksno—Surfweekond, do Intropresontatio,
on last but not least is hat goplsnd on do landelijko studenten
zeilactivitoiten to bezoekon flat sonsen die belangstolling hebben.

4

5

Er is hiorvoor eon zoilcommincie in hot lovon goroepon.
Ale verdoro extra’s zijn or nag to vormolden dot we v000f

OlSEn

10 jonueri wear aver eon plankbauwruiate beschikkon in do
W—hal. Menoen die eon do clubplank willon bouwon soeten met
P. do Groot kontakt opuomon. Diogeno die eon oigen plank

Wil Jo ale surfer eon giek aanscbaffon, dan ziJ~er in do surf zakon iogio

willen bouwon moot met mij kontekt opneson.

van die dingon te hoop, do éon nag aooier den do sudero. Vorochillende

Verder heoft near sanleiding van vole vragen near stallingo—

magoliJkhedon

ruimto voor oigen plankon, do voreniging tot 1 juli eon
ruimto gohuurd waarin we rekkon hiervoor zullen maken. Ala

saorton en kwslitoiten oaken do keuzo or niet oonvoudigor

uitieg zal Jo misechion eon beotJo moor duideliJkheid versobaff on en Jo

or per I juni voldoendo acumen belangotelling hebben getoond

bolpen biJ hot maken van Jo keuze.

don wordt do huur niet opgozogd. Hanson die bolengatelling

Do moost voorkomondo giekon aim

hobben macton zich vlug bij P. do Groat opgevon. Bij ovorin—
nchrijving (hetgoon vol zel gobouron) geldt

,

op, as van hot vorachil in prije nag mar niet to aprekon. Do volgonde

do oval—en do druppoivarm. Dit’ovaal’

duidt miot op bet buisprofiel mar op do yam

!!!J~!L!!E!!

Eon druppelvorm is bij

on do Overigon goon op eon wachtlijot.
Do kosten zijn t. lot—— /aaand met eon maximua von f. 6o,——

woarin de buis is gebogen.

do mast wiJdor on goof t zodaondo hot zoil eon

grotore ruimte aan bet voarlijk vat bij belasting eon ongohinderd zoil—
profiel toostaat. Eon ovalo giok vematoort in zokero mate hot zeiiprofiol

per jeer.

man bet voarliJk vat voor vole surfers aanloiding is os to kiozon voor

Als laetete wilde a voor hot volgende jullie aondacht.

eon druppolvorm. Eon andor niot onbolangriJk aspect is do maststand, dear

Op 21 maart ie bet ALY en op dat moment zitton or 3 aenson
in bet boatuur die 2 jeer meodraaien, am nu voor wet conti—

die bij dezo giokon boduidoud vorschilt. Dat dit do vaaroigonscbappon van
eon surfboard aanzionliJk bolnvloedt bobaeft goon nadoro uitleg. Dii eon

nuiteit to zorgon en to voarkoaen dat iedoreen togelijkertijd

ovalo giok stoat do mast moor floor loef den bij eon druppolvorm, vat

wag gaat, zoeken we twee eonsen die oak interease hebben in

gunstig is ala Jo eon surfboard bozit dat nogal ioofgiorig is.

eon bostuursfunctie. Welke functie dot zou warden ken later in

Eon giok ham van bout goaaakt zijn sear tegenwoardig wordt hiJ aoostai van

onderling overleg gebeuren. Zij die intoroose hebben kunnen

eon aluminiumlogoring vervaardigd. Hot matorimal waaraoo bet aluminium Ia

bellen near êén van do bestuursledon en acne vragen wet bet

golegeord, do diamotor, hot profiol on do wanddikto zijn bopalond voor do

allemeal inhoudt on/of eons longs komen op eon bestuursvor—

stiJfhoid.

gedering.

Ale Jo besoft woiko krmchton

or op eon giok komon to staan

waneoor Jo Jo neil optuigt, do wind hot spant on Jo or mot Jo volle

gowicht

nan goat bangon, dan zul Jo ovortuigd zijn van bet foit dat eon stiJvo giok

Zo hot is al met al eon bohonrlijk opotel gowarden en wilde

goon ovorbadigo luxo is. Indion Jo gobruik saakt van eon to slappo giok

ik boeluiton met,

zal doze bij hot optuigon Ideinor warden. Ala Jo or dan oak nog man goat
bangon zal bij ook woor wiJdor warden, met ale rosultaat: do giok wordt

Tot zions,

nag kortor. Dat or dan van oen uitgotrimd zoil goon sprako moor ken ziJn
aol Jo vol duidoliJk zijn. Elacbton ovor oon alocht zoil of eon to slappo
mast ziJn dan oak niot op ziJn pleats. Proboor dan gowoon eon stiJvero
giok die tiJdons hot surfon hot tuig op do juiato spanning houdt.

i: ~

Oak bolaegrijk is hot boeing waarnoo do giok is uitgorust. Hot achtorstuk
is Sons uitgevoord not twoo katrollon, yolk idoo op zich niot slocbt
is indion hot oak functionoort mis or zand of noddor tuoson alt. DaarbiJ
is do achtorliggondo godnchto dat Jo do bonodigdo krncbt halvoort on
zodoondo tijdens hot yemen Jo trim hunt carrigeron. blame bob ik nag

6

7

weorstand to biedon San bot vervoraen, botgoon ziJ dan ook does.
aaar soldon eon giok gozion waarbiJ Jo tijdons hot varen biJ do
claecloato kan komon en zodoondo valt or op do mooflo giokon niots
to corrigoren. Pit is op

to losses door oonvoudig do kionmon moor

naar voron to zotton. Tape indion or niouwo gaatJoa goboord mooten
wordon

do oudo gaatJoo wol at, andoro loopt Jo giok vol water

on Jo krijgt bet or zondor or eon oindstuk at to hales mooilijk
uit. Zot do kionmon ochtor vol aan do buitonkant van do giek.
Voor do ondorkant bunt zich niot iodor typo kin. Hot Jo so an
do bovonkant

,

dan vorstoort do laos San liJ hot profiel van hot

soil weaneor Jo man do giok hangt.
Hot voorstuk is hot aoost idoami

..~v

I

0

0

0

Do iengto vaa eon giok wordt b.panld door hot soil. Daar do grootte
van do zoflen nogai varicort is bij do macste surfers do giok aaagopast
an hot groototo soil, flit botokont dat voor do sudan zoulon do giok

cfrupT’-e

to lang is

.

Eon to lange giek vaart aiot prottig, sloopt voortdurond

door hot water on is ook lastig met optrokken. Eon biJkomondo factor

aim hot wigvoraig is, vlak on good

is dat Jo board ook hior woor loofgiorig wordt. Doordat do ochoothoek

togon do mast gokload ken wordoa on

in eon to lange giek toyed

goes ziJdoiingso spoling van do mast

ruiate beef t sal Jo hot tuig vordor dicbt

mooton trekkon, hierdoor kom Jo verdor buiton Jo board to bongos on

toostaat. Als Jo hot not do Juisto

oofont zodoondo moor

knoop bologt sal or eon starro vor—

druk uit do do ziJkant van ‘t board, waardoor

hot oplooven toonoeat. flit kun Jo voorkomon door Jo giok op to bindon,

binding ontstaan die voorkoat dat

oon lapoiddol woliswsar, aaar hot holpt: do giok wordt stiJvor, do

do giok gaat kantolon on zodoondo

schootbook klapport aindor on bet board loot t mindor snob op.

hot zoilprofiol bindort. Eon to

Hot

oliorbosto is natuurlijk on biJ iodor soil oon passoado giek to kopon.

10550 knoop vorandort tiJdons hot

Do fabrikanten hebbon dit probboem ook ondorkont on bieden do zga

varon niot alboen do trim, amer

variogiokon man, wat hot bovongonooade probloom wol oplost maar tovons

ook do aaststand. Dat dwingt Jo dan

eon under croërt. Doordat do geklonkon vorbinding via hot vario—vorbindiags—

verder buiton Jo board to gaan hangon,

godoolto ken gan dramion

act aim rosuitmat: hot board wordt

,

gao biJ bolasting do buizon tordoron,

mot aim govoig eon oxtroom hogo bolasting van hot voorotuk. Of doze

lootgiorigor.
EiJna mile voorstukken ziJn op do ódn of andoro amnior wol good
aan do mast to bovestigon. Alloen voor hot opvangon van do ziJdolingse
apeling is niot iodor typo vooratuk goschikt. Do atcrkto van dit
onderdool last van sommigo typon vool to wonson ovor. Ook do stootbuapor
wolko boscbadiging van hot board moot voorkomon, functionOert in
veol gevalben niot. Vaak sit dezo binnon do kortste koron los of
is

Do koorziJdo van dit profiol is ocbtor dat hot biJ bolansting naar
onder oerdor doorbuigt, vat biJ doze profielen sooflor tot brouk loidt.

so bard dat or van oen bumper goon sprako is. Do grip is tegonwoordig

op biJna iedere giok good, not do kanttekoning dat so wol vast
hoort to zitton. Hit io los, dan is bot balon goblazon, want in

do bolasting

,

waarop ziJ niot borokond is, kan doorstaan sal per

typo giok vorschilloa. Ecbtor, hot voordool ook dan nog altiJd do
Juisto giok biJ do hand to hobbon bliJft. Of dat vario—typo giok us
onige tiJd nog watordicht sal ziJn botwiJfol ik. Dat hot dosoadanks
eon oatwikkolisg in do goode richting is vii ik bier graag boaadrukkou.
Hot is asar ml to waar dat do giok door vole surfers ala eon oabolaogrijk
ondordool van do uitrustiog wordt gozien on ailoon op hot uitorlijk
wordt booordoobd. 1k hoop orin gosiaagd to ziJa dit boold onigszias
vorandord to hebboa on hot bolang van eon goedo giok to hobben ama—
gotoond.

do mooste govablon kan Jo ‘a self niet moor vastzotton

Smarten Luykx

Do mast voorkomodo buisprofiolon ziJn rond, ovaal of achthookig.
Over rondo on achthoekige profiolon ken ik kort siJn: die ziJn
in buns silo richtingon ovon stork. Ovalo ziJn geaaakt

S

on moor
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HE? SEIZOENSAFSLUITINGSFEEST

Fondue—avond

op 23 november j.1. was er den voor de 20 keer in het bestaan

Ala araluiting van hot soizoon was or 9 december

van Woth do “traditioneie” fondue—avond te huize Icoll.

Okawa—lodon eon toostavond goorganisoerd,

Vroegkomers, scale ondorgetekonde, kondon alvast van do

Do bioromzot was goodl
Hot gehool vond plaats bU Jan Donis. tlaarton showdo z’n die’s

chef do is cuisine (Rob K. duo) eon voorproefjo krijgen van
de door hem persoonlijk bij de supermarkt uitgozochto t4jn
alvorens or godinoerd zou worden.
Do meningen ostrent doze (witte) wijn liepen seer uiteen van
Mwah, g5t wei” tot

‘dit bocht is niot to zuipen”.

Do kok liet zich hierdoor echter niet uit hot veld clean, en
torecht, want do rest was prima verzorgd; or was een ovorvloed
aan ylees, sausjes, groenton, brood en ru~.nte in do fonduopannen

on hop rond met eon phakbook over zn idool: Robby Naish.
Coos had eon prije bohorendo bij do clubkampioenschappen out—
worpon. Wihlen—Jan roikto doze trofeo o~ onnavohgbaro wijzo
uit aan Zephyr. Doze niouwo chubknmpioon moot ochtor godis—
lcwahificoord wordem, omdat hij 1mm surton zondor wind1
Eon iodor had do mogehijkhejd on eons bij to praton. Eon gozohligo
avond, hopohijk vogond Janr veer,

om je prikker kwijt to kunnen. 00k word in twoe pannen in bouillon
i.p.v. do gangbare olie, gofondued; eon seer smakeiijk idee van

Dank aan do orgamisatoren,

Willom—Jan.
Do bolangstelling van de loden was vrij groot Uk bob eon man of
20 goteld) en sfoer was or dan ook wol.
Kortom, eon gezeilige smulavond die, wat mij botroft, traditie nag
blijvon.
0

DAPPlE ST
Thijs Ruland.

10

voor lleth on

11

De voornitter kreeg do hem wetbekende eorste prijs:
een tIes wijn die eon zekere W.J. Withagen seer gonereus San do
bowlingkormissie had geschonken!
Net feit dat hij do Lies had efgestaan mocht duidon Op eon niet son
grote “vinofilie

of op een afkoer van desbotreffend Chateau.

Die bovostigde hij nag eons door do ties eigenhsndig ter aarde to
storten!
Do tweede prijs oak can ties wijn ging nan Georges, non—wother.
asdat do Wethers bet nogal zonde vonden dat do fles uit verenigings—

Woenedagavond 9 november, mowlingavond.

verband vlceido, besiaten zij hem tar plekke soldact to reaken.
Net was weer eons so von de traditionelo bowlingavand vend

Do Jo prijs, do

poedelprijs’ ging near Sandra.

weer plaats in bet bawlingcentrum aan do Limborglaan.

Na at loop gingen de moosten

15 Wethors en 3 non—Wethers, waarvan sommigen denken dat so

gezellig toeven.

wol Wethers zijn, ochter niet minder weikam daarom, stonden te

No toch aile bowlingenthousiastelingen dit stuk iezen, wil ik von

trappelen cm van start te gaan. Do baan was

do volgendo koerflfebruari bet pyramidebowlen voorstellen.

Os

21.30 our

door naar do Damsel. Hier was bet nog

gereserveerd.
Helaas was veer ens Jantje Beton met zijn kornuiten asn het
spolen geweest. Dc banen kregen we dos later, omdat de vorige
club nog in de blossuretijd (van de basn) sat.

PIRAI4IDE
BOWLEN

Eenmeal begonnen rolden de ballen op do vier banon uitstekend.
De strijdlust was bijzonder groat. Een kompetitietjO werd dan
oak snel door am bowlingkommissie opgosteld. 2 groepen van 4
en 2 van 5 mensen dongon naar de 3 prijzen.

Dii bet bowlen valt mij altijd op dat er 2 typen van uitersten van
spelers zijn. De one is sopergekonsentroord en met “fingorspitsen—
gofUhl’ probeort hij in een keer alios am to gooien (strike dos).
Do ander is bong met silo (latent) aanwezig krachten to bundelen
cm do zwaarste bel richting “deeP te kegolen.
Het eerste type speler wint meestal

00
0000~0
Ø%Ø
0 0000000
0~000
0 0

on bet tweede heeft zich heerlijk

uitgoraasd. Kortom bowlen heeft meer kanten dan je op bet eerste go—
zicht denkt. Na 2 sanches block do voorzitter de beste bowler onder
ens met 284 punten. Op de 2e en 3e plaats eindigden reap. Georges

DC spolregels

met 231 on Roland

1. Hierboven zio jo do pyramide. Do bedooling is dat per team wordt

met 224 punten.

geprobeerd als eorste do pyramide goheol ingevuid in to leveron.
2. Hot is do bodooling dat do toamieden am do beurt in een vaste
voigorde spelon, zoats bij bet normale bowion.

12
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Squash

3. Het gaaien van een strike:
a) aij c3e eerste twee strikes dient steeds

een van de lO’en

to k*jken boo laat Jo badmintonnon moot,

ingevuld te warden.
b) au

Loop Jo achtoloos op maandagmiddag even in hot sportcontrum on

elke volgende strikes sag ~&n willekeurig nuraler ingevuld

ontdok Jo dat Jo oak

flog moot squashoni Nou Ja, vat doe Jo dan? Juist,

Jo noomt ook

Jo squashrackot men.

warden.
4. Wanneer or geen strike gogooid wordt, sag sheen het aantal

Later dio dat; kvam ik ook Jeroon nog tegon die me van vooraf—

amgegoaide kegels ingoL2ld warden. Za oak de tweede warp.

gaando nogma;tls op do hoogto steldo.

Spare’s tellen dus niet extra!

tonminsto niot alloon. Die avond werd onder hot badmintonnen

5. Wanneer eon nj vol is en men gaoit desbetreffend nunmer, dan nag
geen andor nuTmser ingevuld warden en is de warp verloren.

Tic dacht: mooi, dan sta ik

afgesprokon dat Joroon oorst zpu opelon (or stondon drio t~jden,
steeds oon half uur na ollcaar,

gopland)

en daarna ik. Vim was

nag niot gosignaleerd, maar Ja, kant tijd, komt raadl Dus am
1k haap dat or weer net za’n apkanst is als do laatste keer.

20.00 uur noomt Joroen afochoid (voorlopig) van hot badmintonnen
am to gaan squashon. Ikzelf bloof noltjk badmintonnon, Kant 10
minuton later eon duidelijk vermonido Joraen me ophalen am to

Ed.

squashon.
Iiitsiag:
1.

Mules Jan

Vat bleak:

in hot halve uur ,nooston alle drie do team—

loden 10 minuten spelen tegen de drie loden van de tegenpartij.
Enfin, Jeroen had do eerste punten al gowannen voar lleth,

284

en ik

kon daar moeitelaos nag twoo punten aan toovoegon. En toon Vim.

2.

Georges

231

3.

Roland

224

Ifoezo Vim? Niet, dus. Goon spolor, goon punton. Jammer maar holaas.

204

Jeroon had nag vol gespeold, macsr dat tolde niot,

4.

Coos

zei men,

“

Vie

5.

Loan

202

heeft or wol eons eon squashrackot in zijn handen gohad? Wio is

6.

Maarten

199

onzo derde apeler?” Do tweedo part)j ging oak vr~j soepel vat

7.

Rob K.

185

8.

win’

182

Roel H.

173

9.

10. Wautor

ondergotekendo betreft, Jeroon ,naost helaas Den verliespunt in—
kassoren. En daar kwam als roddondo engel Rend in gepast tenuo
aanzetton. Deze crack vecgdo gonadeloos do vloer ann met ziJn
tegenspeler,

168

on hot dozo alle haeken Zion. Wear gowonnen. flat

167

ging soepol za.

151

spelen (holaas verloren),

150

Doze koer maakto do tegenspoolster,

14. Ludgor

142

zwaaiende tonnister,

15. Jurgen

140

onderspit delvon. fins in doze derdo wedstrijd na Rand en m)j aiweer

16. Marcel

138

11. Rael W.
12. Joraen
13. Emptiest

Ondorgetekendo ging veer Con wedstrljd badminton
on daarna direkt in hot squashhok.

hot mu

eon vorvaarl~jk met haar racket

wat maeiUjker, maar ze moott tach hot

tweernaal gewannen. Joroen kreog eon aanval van filantrapie, die

17. Ed

124

in zijn knie schoat, vaardaot )laarten voar hen kon spolon. Met do

18. Sandra

117

badmintonslag nag in ziJn amen Icon doze helaas goon winst behalon,
Dat was dus hot squashon,

en toon moeston do scheidsrechtera hot

maar uitzooken. WSJ waren twoode,

14

15

zeiden ze. Eon blik op de skare—

J4aterpolo
Hot derde sportevenement dat door WETH word bezocht betrof bet
lUst lint eon (belan~rijk lukondo)

tout zion: wiJ hadden

waterpolo—gala in de Tongeireep. Dit begon naandag 19 december

JO

em 22.00 uur en duorde tot last in do nacht.

punton, near toch 6 wodstrijden gevonnen (twee vorloren on
eon niet verschonon).

“Hoe zit dat,

scheids?” TJa en die kon

Do Tongeireep to vinden wee die avond geen probleen.

nict antlers dan onsgeiijk goven.

vanuit site hoeken en gaten kwanen studenten naar wat wel eon

Zo eindigdon we not eon puntontotaal golijk Ran dat van “the

van do hoogtepunton van do sportweek en ‘t studiejasr genoemd

Elephants”.

wordt: bet waterpoiofestijn in Zuid Eindhoven.

En bij golijk puntontotaal beslist do ondorlingo

uitslag. Driowort hoer •z We waron oorstl
van do bean gehaaid en w.j erop
zich in

...

Do Elephants veer

flthans btjna. Eon ozel stoat

hot algoneen... dat ken Jo wel, near toch bleken do

1k fiotste gewoon heen, wear iedereen been fietote. Vervoigens

I

scheidsrodhters nag eon telfout gomaakt to hobben. Ook the Ele
phants kwamon twee punton op hot totaal tekort.
Hoowel dus niet gowonnen, hadden we

gooide ik mijn fiets op de ijzerhoop wear iederoen zijn fiets
op deponeerde en kloedde mu

on, wear iedereen zich onkleodde.

Om tenstotte to belanden in bet zwembad wear iedereen insprong.

Zondo he?

Makketijker kon bet niet.

toch eon goode prestatio go—

Meteen na aankonst moest WETH eon wedstrijd spelen en dit steide

leverd, mode dankztj do sterspolor Rene. En daarvij was hot nog

ons meteen yost probiemen. We haddon geen kompleet team. Hear

leu~ oak Nou,

ook doze keer gold weer: ‘Wear Willem—Jan is, is eon WETH”,

on moor hooft toch niet?

en kondon we dankzij o.a. zijn inspanningen net eon vrij kompleet
DIN

team beginnen. Onze aerste tegenstander was Gruppo Sportivo,
wearin ondermeer coilaborateur Win v. a. meespeelde. Laatstgenoemde
vornde do verdediging van zijn p1oeg,terwi~1 zujn ptoeggenotcn
do bailen onze keeper Rob v. 0. Os de oren lioten suizen. 0—6
verioren.

Geen spel zonder
regels

Met doze bittere ervaring nog in onze gedachten verlieton
wij bet siagveid en gelukkig ook hot koude water on ons
te bezinnen op do volgende wodstrijd.
En die ging tegen Harguteh (net o.a. overloper Coos).
Nadst ik semen met roel H. do verdediging had overronpeld
gingen do balien or ais warme broodjes in. Do eindstand

-

word 4—1By the way, tucson do bedrijven door heb ik mij in do
Tongoireop beziggehouden met in de bar hangon en bij bet
team van Asterix meespelon, dos ik garandeer do waarheidsgetrouw—
heid van do standen en namen dot spelors niot. Vooral
voor wet betroft do iaatste wedstrijd. 1k zal dan ook

I
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goon specifikaties geven.
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Mate rI’oIo
Hot derde sportevenenont dat door WETH word bozocht betrof bet
iijst hot eon (bolangr~jk hljkendo)

tout zion: wlj hadden

watorpolo-gala in do Tongoireep. Ott begon maandag 19 december

10

punten, maar toch 6 wodstrUdon gowonnen (twee v.’rloren on

on 22.00 our en duorde tot laat in do nacht.

eon niet verschenen). “Hoe zit dat, scheids?” TJa on die Icon

Do Tongeireep to vinden was die avond geon probleen.

nict andors dam onmgoiijk goven.

Vanuit allo hookon on gaton kwamen stodonton naar wat wel eon

Zo eindigdon we met eon puntontotani gohljk ann dat van “the

van do hoogtopunten van do sportweok en ‘t studiojaar gonoond

Elephants”. En NJ gehijk puntontotaal boslist do ondorhingo

wordt: hot watorpolofostijn in Zuid Eindhovon.

uitslag. Drieworf hoer : We waron oorst
van do baan gohaald on wij orop
zich in

...

Do Elephants veer

Aithans Nina. Eon ezel stoot

hot algemoen... dat ken Jo wol, ,naar toch blokon do

scheidsredhtors nag eon tolfout gemaakt to hobbon. Oak the Ele

1k fletste gowoon been, wear iedoroon hoon fietsto. Vorvolgons

I

gooido ik nijn fiets op do ijzerhoop wear iedereon zijn fiots

mu

op doponeorde on kloodde

on, waar iodoroon zich onkleoddo.

0,, tonslotte to bolanden in hot zwembad waar iedoroen insprong.

phants kwamon Woe punten op hot totaal tokort. Zonde he?

Makkoiijkor kon hot niet.

Hoowol dus niet gowonnon, haddon we took eon goode prestatie ge—

Moteen na aankonst noest WETH eon wedstrijd spolon on alt steldo

leverd, mode dankzij do sterspohor Rena. En daarvij was hot nog

ons noteen voor problenen. We haddon goon konpleet team. Hear

lou~ oak lieu,

ook doze keor gold woor: “Waar Wihlen—Jan is, is eon WET!!”,

en moor hooft tech niot?

on konden we dankzij o.a. zijn inspanningen met eon vrij komploet
DIN

team boginnon. Onzo eorste tegenstandor was Gruppo Sportivo,
waarin onderneer collaboratour Win v. B. neespoeldo. Leatstgonoende
vorndo do vordodiging van zijn pioog,torwijl zijn ploeggonoton
do ballon onze keeper Rob v. 0. on do oron lieton suizon. 0—6
vorloren.

Geen spel zonder
regels

Met doze bittoro ervaring flog in onze gedachton vorlieten
wij hot slagveld en gelukkig ook bet koude water on on,,
te bezinnon op do volgendo wedstrijd.
En die ging togon Nargioh (met o.a. ovorloper Coos).
Nadat ik semen not roel H. do verdediging had ovorronpeld
gingen do ballen or am

warno broodjos in. Do oindstand

-

word 4—1Dy tho way, tusson do bedrijvon door bob ik

mu

in do

Tongelreep boziggehoudon not in do bar hangon en bij bet
team Van Astorix moespelon, dos ik garandoor do waarhoidsgetrouw—
heid van do standon on namen dor spolors niet. Vooral
voor wat botroft do laatsto wodstrijd. 1k zal dan ook
goon epocifikatios goven.

-16

17

Eon versing van badminton onpiraties van WETH II.
We moesten tegen stabiel spelen, eon ploeg bestaande ult
oen eantal fanatieke Douwkunde—studenten. Aanvankelijk
konsentreerde bet spel zich rond ons eigen dod, wat al
snol eon achterstand tot govoig had. Echter door eon aantal
snolte counters kwamon wij weer op gelijke hoogte met
stabiel. In do lanne minuten van do verwoede strijd
haalden wij do verdiende eindzege flog binnen door good
verdedigend work en snelle aanvalien.
flitersard ging in onze poule hot ijzersterke team Gruppo
Sportivo door naar do volgende ronde.
Maar volgend jan zijn wij Uk in ieder geval!) or wear
bij.

Of mitachion bater gezogd badminton transpiratioa. Want ‘t
is bij badminton zo gostold dat ala Jo hat kunt, Jo niot veal
hoeft to does. Hoer bij gebrek ann techniek moat 30 dit door
arbaid koepenseren.
Do oamenateiiing van one team waa inmiddale verenderd voor
can batere tactiache aanpak n.l.: Willow Jan (spite), Anton
(keeper) en Hichiel (cantrolevardediger).
We waron ingedeold in eon pool mat 3 uitorct bizarre names.
Do oorato teganatandar kwam niot opdagen. Desk Jo: da’s aek—
kelijk gowonnon. Hou vergoet ‘t maar. Hot roeerva team word

uit do kaat gehaaid. En dat zi3n ma toch ean steiletJe “elagere”.
We hebbon acer garaapt ala gesiagen. flit waren duo verloren
wodatrijden. Togas hat volgonde team, hatgeen or minder gevoarlijk

Jeroen, rodaktieiid.

uitzag, black dat we or al wat van bogonnan to loran. We mask—
ten enkoio pi.mton wat niet bielp want ook hiet word or verioren.
Dan zal Jo zoggen Je moat toch wel wat winnen,maar zalfe de
opgeroepen raaarveapoiors:Hicbiel on Anton;tanniear an total—
tennissar, kondan hiorbi-3 niat holpen. Wij maakton bahoorlijke
puntan, moar do toganpartij maakton or nog sear, duo do uitoiag
raadda Jo ml wal.
En op daze manior mochton we net niet door near do volgonde
ronde.
BiJ daze dank ik Hichiel en Anton voor hat (cit dat so ails
partijen hebbon willen aaespelen.
Willem Jan.

GEEN ZEE TE HOOG!
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WETH bezig met do aorjeuze sport.

(Citnat Edo Storm)
Handbal

Badminton atond meandagavond op hat programme. Weth in go—

Middellijn— eigefl cirkel.

VICE VERSA.

vecbt met zijn aerate tegenetander. Soepel denoend en apringand
proboerde no de tegonstander uit zijn evenwicht to brengen.
In aerate inetontie lukte dat aardig, anar al anal had do to—
genatander in do gaten dat bet alochta show was.
Kortom, WETS vergooido hear enorgie met hot uit bet ritme
brongon van do tegenatandor, was halvorwege do Vodetrijd
doodmoe (or soot nog heel wet gotraind warden op maandagavond)
en liet slob daarno makkelijk inpakkon.
flit klinkt negatiever don bet wee, want toch twee wedetrijden
(tine von de acht) warden door ona gewonnen.
Do grate ervaring die I4oarten heeft set tennis aaakto dat hij
eon wedatrijd tomolijk aoepel won. Ook do tweede gewonnen wed—
strijd was voor ondorgetekendo geen erg groat probleco.
flit waren tine enkelapelon. flat we bet bij do dubbelapelen so
alecht deden was eon gevolg van sloobto onderlinge coördinatie.
Maor ja, je bent surfer (jo hobt grang allea self in do hand)

scalE uit do ondertitel ,nicachion ci blijkt zijn we niot pouts—
winnaar geworden.
Hoewel dit seker voor do osrate wedstrijd nag aria dccl was. We
hadden dan ook tweo talontvolle handballers aangotrokkenl
Dinsdag block iimsers ci dat de togenatandera van WETH altijd
full—profs zijn.en WETH is flog niet sans semi—asateurl
Na veel geron en mooie zweofdrukken (van de tegenpartij) wisten vii na
~&n wodstrijd ongovoer wat handbal inhield en vat

VOOr

taktiek veer

ens raadzaani was. We verschoven onse doolstolling van poulewinnear
worden naar bet leren bandbalion.
Do voigende twos wedstrijden hebben we dit gedaanl
1k denk dan ook dat we volgend jear west op onze cude doelsteliing
kunnen overstappen. We rukken dan, indien in balbezit, sainenspolend
vanaf do eigen cirket (dear sag jo niet in staan) op naar de cirkel
van do tegenpartij.
Schijnbewsgingon, overgooien en zweefduikon macten dan resultaten boeken.

of je bent bet niet.

Indien do tegenstander nan do bal kost gaan we over op rsannetjesdekking
ann de eigon cirkoirand. Dat is silos.
LUDGER.
vat mij verdor is opgevallen is dat de tegenpartijen hun gernis aan
techniek probeerden te koinpenseren met botto lomperigheid.
Gelukkig is dit vorwijt nan WEflI niet to maken.

~ZAA~ AA~
~ TOP
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Tot do volgendo keer,

Ed.
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Basketbal

Oinsdag 20 december on 18.30 uur begon voor WETH de basketbal—

Then we togen Nargileb moesten spoken wist iedereen van WETH zekor dat

kompetitie. Onmiddellijk konden wij konstateren dat uit de twee

we zouden winnen. Nargileb was echter in bet bezit van eon zeer ult do

ingeschreven WETH—teams slechts met moeite een team geformeerd kon

kluiten gewassen speler, die mode zorg droog voor bet dramatische ver—

warden. Sen miserabele opkosast was do reden hiervoor.

loop van de wodmtrijd. Kortom, we verioren ruimschoots.

De eerste wedstrijd speelden wij tegen de Olifanten en aangezien ge—

00k speelden wij eon wedstrijd tegen Ha5raa. Dit gebeuren kan bet beste

weld bun handoismerk is en djt met basketbal niets te maken heeft,

omschreven warden met de ternien moord— en doodslsg, want deze mannen

wonnen wij, al was bet man op bet nippertje. In doze wedstrijd

waren zo bezeten van do overwinning dat niets hun toyed

werd ik~ en niet eileen it doorgaand geblokkeerd of afgestopt met

probeerdo wij met vrije worpen jets terug te doen. Hear dit mocht

elm gevoig eon aanzienlijk aantal vrije worpen, die good benut werden;

niet baten. Hajraa won weliswaar, near ze kunnen zich beter met

Hierdoor vertrapten de olifanton bun eigen slurfen.

volley (is dat eon vechtsport?) bezig houden.

Dc wedstrijd erna speelde WETH tegen do Old Tigers (Oude Tijgers).

Je moet nu echter niet denken dat ik met betraande oogjes terugkijk

flier verloren wij met 1 punt versohil, maar we konden lang niet tippen

op dit

can de geraffineerdheid en spelopbouw van do oude heren. Overigens

ovenement, want al doze konfrontaties maakten bet ~uist een

uitdaging am see to spelen;

vond Jaques de Mooy bet nodig am zich druk te maken over vermeende
gewelddadjge WETH—ers, wet tot eon gespannen beëindiging van do wedstrijd

Jeroen, redaktielid.

leidde.

a
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was. Hier
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voileybat

Do Sportweok

Hot versehil net de andere sporten, zoals basketba) en
handbal vaLt btj volleybal gelijk op:
Dc twee partijen sun gosoheiden door een net!
Dit voordeel dat niet iederoen can je sit te rukken heeft gelijk weer
am

nadeel dat bet geen oorzaak van verliezen ken zijn.

Donderdagmiddag deden 2 WETH ploegen officieël flee can bet volley—
bal—onderdeel. Er bleken dun genoeg nensen voor 1 team near niet voor

enig

nedonken. Na dit godman to hebbon a.b.v. enkolo pinten,

kwam 1k tot do conclusie det bij do surfers do ware teangeost
nag niet aonwezig was, surfers zijn moor doe—hot—zolvors.
Zoifa do door WETH ingozette joker bij hot touwtrekkon heeft
niot sagan baton, mode door do fantastiacho orgomisatie(?)

twee!
cit hadden wij bij andere sporten opgelost door met 1 team voor beide
teams te spelen. 3e voelt het aX aankonen: WETH I en WETH 2 noesten beiden
on 16.20 spelen! Er wed dun ,saar in ~n poule echt meegedaan.
ye eerste wedstrijden noesten we allenaal, een enkeling uitgezonderd,
wennen aan doze manier van bet

aantikken’~ van de hal.

Toch ging bet corns best aardig.
1k vond bet in ieder geval lekker on na een middagje theoretisch best9
zijn je

Zijn die lui van WrTH nou cola van die sukkele of hoe sit dat?!
Het door WETH behaside rosulteat in do sportweek stende we). tot

even los te sporten.

van Nsrgilah (Eon bootje vool

‘Silentium”! en wainig touw—

trokken).
Do soriouzo sportiui dropon due al gauw af, hotgoon bij do
prijsuitreiking bleok. Slochte enkoto loden haddon sick dear—
na nag in do derde heir t gostort, ondor gebrul van Elephants
en eon fluitconcert van Nargiloh. Ondanka do wet magoro spar—
tiovo rosultaton, was hot in elk gavel best gozollig on voigond
jeer doon or took vest weor oem hoop monsen moo. Ann hat eind
van dit vorhaaltjo wil 1k graeg enkelo nensen bedankon die eij
gaholpen hobben met organimoron. Win v. Rootsolsar heoft zijn
orvaringen van vorig jeer man mij doorgogevon, wearvan ik

Ed.

dankbaar gobruik maakte, Win bodankt!
Vorder do monson die voor eij brieven rondgebracht hebbon, son—
der juilie waron so or nooit zo snol gekomon, jullie krijgen
hiorvoor allemsal nog eon pint van no!
1k hoop dat iodoroon hot nmmr zijn sin hoeft gohad,

~

tot dens sliemmal!
Rod
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Hoff.
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NOTIJLEN van do dordo Aigomono Ledonvorgodoring van

•‘~stt”ir mriio(olinrrnn

E.5.U.W “WETH” op 20 aktobor 1983

Per Meart 1964 z~l 4e in hot bDstuur van ~f~T!! ten minste TMn
pla~ to vrijkornen, eon zj!n, vakaturo dun. Ret bsstuur vraagt
den oo~ ieder lid cans bij harr— of ziohzelf na to grrn Of h!J
of zij eventuoo]. belangstelling heeft eon beatnutefunotie to
vervuJ’.en. Ondorachat jozeif flzu~rbij voiral niet en ‘erJr bij
voorba~t al iran “dat kan ii: nooit”; hot blijfrt in ~e oraktij!~
namelij’: flog best viol moo to vallon on bizt~en :rrH eon
hostuursfunctte to vorv,fllon,
[ct bostuur vranpt ier’oro ~ofntoronsepy~e sich so s~oo~j~
zor~elij~ bij ha r of eon der bostuursledon to vervoecen en
von zijn/hartr bolangstellinr bli~i: to nov~n. “en !:an Jo (on
vertiere informatie goven over o. t~. rio inhoud van eon bettuura-.
funotie, Ooi’ ben Jo van l’aa’te wottom oeno eon ver-a,’orinr von
hot ~ostuur bij to v’onon on Jo zoc’oen8o con hcol~’ to vor”ion
von hot “bostuursvjcr:r, Do (rita lam jo on (0 voorzjttor
vr— non.

~kidhovens, StudeM,n Whido~wf Wrrn~flig
—

aenwozig 19 loden indoeiot hot boetour on 1 niot.—lId. Vordor zijn or

drio nochtigingon binnon gokomon.
1. Oponing. Do voorzitter apont am 20.15 do vorgedering.
2. Notulen vorigo A.L.V. dd 24 mont ‘83. Ooze warden door do aecrotoris
in hun gohool voorgolnon on vorvolgons door do ALY goodgokourd.
3. Ingokomen en uitgogeno otukkon. Er zijn 3 machtigingon binnongokomon,
4. Bootuorewissoling. Os voorzittor houdt eon toospraskjo voor hot
echeidond beetuorolid ifs von Roatseioer. Hij prijat do grate inzot
von hftm voor do voroniging, vooral nodet Wim do token van Z. Droog
bed ovorgonomon, Crete an esoontiolo bijdrogon hoott Wim golovord eon
0.0. do tat etond—koming von hot krontjo, son do loads, do training
do Intro e.v.a. Ale kloine blijk van grate dank ovorhendigt do voor—
zitter vorvolgons noeono do voroniging oan hot achoidond beetuurslid
eon prschtig wit T—ehirt met WETH embloom, waorop or al onel eon lijot
voor T—Sbirte door do zeal circuloort, Vervalgons schonkt Wie eon do
voroniging eon exempisar von do ‘Surtgids van Nodorlend’ to in hot
vorvaig voor weekends snz do baste plekjoo von Noderland to kunnon
uitzaekon. Wie noomt ofricisol ofochoid ale boetuorelid door oan hot
bestuor in duplo to ovorhandigen eon uitgobroid voralag von ol zijn
voart to zotton workzoomhodon eot tol van nuttigo tipo voor zijn
opvolgor on diverse draaibooken Moor o.o. krentjo, intro o.o. oCtivitoi—
ton.

~r is eon rut—to rnhnnr( on ct-on ‘laniten in to st’’en. r—
i.ani~ctelienien tunnen zich op-evon H~ ~?oh Cr Ornot. .e :-ootoi,.
he(rrgen f 1C,—/na nd not eon ‘oxinno von f GO,—/17’ 2’. !io hot
o’rst 1:o:~t, hot ‘orst no. it,

Hot bostourevourstol woor opvolging von barn van Raotsolaar door Rob do
Groat wordt door do ALV unoniom goodgokourd zodot Rob do Groat no otti—
oiooi dsol uitmaakt van hot beatuur van ESWV WETH.
5. Wijziging koocommiosie—. Ale opvolgor von Rob do Grout in do kaocaemiooio
atelt zich Guy Couekono boschikboor
6. Activiteiton. Voor do aportwoek io Via coordinator, Moor do bawling
op 9 nov. Ed Monchen. Woor hot plankonbouwon wordon belangotollondon
govraagd zich bij Rob do Groot to molden, ook zij dio Moor zichzolt
willsn bouwan at moo wilion holpon met do cluppionk. Ala laatoto zij
gezogd dot do conditietraining in jenoari gowoon doorgaat.
Wvttk • lists.
8. Rondvrgog, Op vragen von Rob van Dorp boeluit do ALV hot boetuur iodor
halt joar op do ALV tinonciooi voroiogAo loton leggon, in mont uitgo—
broid on in aopt/okt oumoior.
of No ouggoetio von Rob van Corp
am von eon godoolto von do loads eon clubhuie to oaken ontepent zich oon
levondigo discuasio aver accomodotie san do Karpondonk. Mon bosluit oon
laodacommiooio op to richton, beotoando uit do drio Robbon on Baptioct
die zich ton dool otolt dd vorbotoring van do accomodotie on hot ondor—
zookon van idoon daartoo. Indion in 5005noprook met hot bostuor tot
uitvooring von idoon zoo vordon ovorgogoen , zullon dozo vormold worden
in hot ciubblad. Baptiost raodt omnkoop van otormzoiitjos aan on hat
bootuur zogt too door vd6r april voor trachton to zorgon. Ed vroogt wio
or onimo hoeft am moo to bouwon on op eon vroog von boon zogt hot bostuur
too Moor hot voorjoar oon antialiplaeg op do Windglidors to hobbon. Op ‘n
Wroag von Rob do Groat moldon rich el 4 convnisioloden.voor do woonsdsgmiddog—.
Do secrotorie vorzookt aiim loden adroowijzigingon zo spoodig mogoiijk door
to govon,.
~.

irmoar ~ hc-r’I;iwr
Ce ~eoretrrjs
Tfr... rtrr
rtwrk”

9. Sluiting, 0~ 21,20 sluit do voorzittor do vorgadoring on bodankt iod
voor zijn/hoar oonwozighoid.
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WETH niouwiasreborrel
Zondagmiddag I jonuari was bet dan zovor, do WETH niouwjaars
surf—barrel. Eon traditie die al eon mental jaron buiton war—
onigiagovorband bestoat word hiermee ook binnon do voroniging

Vnri~

:~

O’i I chruari

“i-no
r,~:,tjer;t

In totasi waron or zo’n dikko vijftion surfers on gointerosseor—

16 februari

tin itcenherren

don, waerbij do oorston toch in do moordorheid waron.

(‘3

gebsald. Do vorwscbting was groot, due silo pianken lagon klaar
am opgotuigd to wordon.

flS

rbrnra.

.9

rt

Rob van

Zij kondon dan oak ruimachoots san hun trokken kamon, want Cr

-

orp

was voor die dag eon érmwaarechuwing van kracht, hotgoen be—
tokondo dat or op do Karpodonk oak eon lokkore bries stand.
Diontongovolge hooft iedoroon dan oak hot koudo water kunnon
woolen. Voor do afgokoeldon was Cr eon hartverwarmertjo.

Aktitt’tena~Qn”~

Bij do loads word oon prima barrel gosorveerd on voor hon met
koude handon eon kop prima heto zolfgemaakto erwtonsoep

1

<‘;

rwri

(bodankt Coos).
Rand half vior vandon do mooston dat do groto mood von surfen

23 robru~ri

met doze tomporatuur toch vastgelegd macst warden op oon go—
zamolijke fota. Zo gezogd, to godean, due allesaal tegelijk
nag oonmaal op de plank. (Doze foto’s zullen t.t.t. op eon
best gotoond wordon.)
hems ecu hot al end donkor warden, due word silos apgeruimd

-ov~o].en bij Rob
Tel. ~

—

oil. Op~even bij honzeif.

12AJ’r3.

horton in hot bovlinccentrUm (LimburElaa.n).
‘~—ovpn hi4 ~c (4~172l) of Rod Hoff (535417).
anv~n~ 22.r° ur.

vn’~ Ci!]”
j~nnnri

roenr~,”,~rvOflc] o~ ,7.CC uur zeifbouwen.
ournl tz to berotN~n eoor vio hot hoofdgebouw,

~11~

J—ht’3. in d—hoor ~e irtete ioopbnig nar.r links

en ging ioder wear zijns weogs, ochtor niot corder dan no do

(noorc’en) to felon, richting lab vnn prof.

belofte, volgond jaar woer opnieuw to komenl

JchlSftser; als Jo (~tn r~e trr~p afca~t vinri
vr~nzelf I n~:s na!’rt ee trap 6e ruimte.

Eon vorelag van eon geslaagd oorste evenemont in 1984 door,
21 n: rt

ovn&nc noi,~oen i°P.~ en kIN

LU DO ER
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LEDENLIJST EINDHOVENSE STUDENTEN WINDSLJW VERENIGINC OP 2 NOV 1983
Mean
Adres
Olaf Aalbera
Parkiaan 83
Marcel Baggen
Wouter Beck
Th. a Kaapislaan 50
Jeroen BookelnanTi
ver’nratraat “7
Theo Bookelman
V.rntsttflt
IT
Baptiest Cooj~ana
StrUp..Straat 15
Rob V. Dorp
Nieoarnt 38
Zephyr Droog
Kruidenbof 30
Peter v/d Eijnden
Kettingstraat 30
Arno Everadijk
Amperestraat 114
Guy Ceuekens
Haibeekataat 8
Rob de Croot
Boschdijk 337
noel Hoff
Severeind 5
Rene Hoogendoorn
3. Boschlaan 192
Ad van Kneel
Breukeleestr 28
Rob Roll
II. Handestraat 5
Coen Konings
Allerana 147
Paul Koopnan
Sonseweg 3
Johan Fortes
Nieuwatraat 38
Cees de Lange
Will~atraat 97
Naarten Luykx
Cestelsestraat 156
Ed Itnchen
Catbarinastraat 48
Dim Nureau
Henelrijken 20
Bert Ritter
Nieuwstraat 38
Frane Roosen
Venetieetraat 39
Win van Rootselaar A. v. Naasaustr. 13
Thija Roland
Eoutenslaan 24
Ignaas scholten
Navenataat Ia
Win Steenbergen
Cassandraplein 32
Renk van tiyl
PrW.Alexanderstr 31
Joost versteijlen
Edisonstraat 154
I~adger v. Viisteren Sint Servaasweg 28
Leon vinken
lcroonstraat 19
Johan volner
Woivendijk 2
Antoon Westervoort Tongeireeestr. 58a
Rod Westhoff
A. v. Anhaltstr. 28
Michiel van Wijck
Neydaalweg 4
Willem Jan Withagen C. Bloenaertst. 42
Sandra Zuidema
Aalsterveg 132e
Box
Div
Red

—

•
—

Gel

Vel

—

*

+

—

Postc. plaats Tel. Ceb.Det.
5613 38 Div 432992 260361 *
031259 *
5643 NV Div 121009 311061 *
~6l2 •DThv

439934

5612 fl ci,

439934

,616

OK ~Iv

5611 II! Div
5632 MD Ehv
5611 RD Div
5621 AP Div
5662 EC Gel
5621 iA Pliv
5502 PW Yel
5613 GD Ehv
5281 ED Box
5645 EL Div
5655 CD Div
5632 Nt. Div
5611 DI Div
5616 CG Div
5615 Il Div
5611 3D Div
5612 1.0 Div
5611 08 Div
5632 RN Div
5616 BC Div
5615 CX Ehv
5611 YE Div
5631 B! Div
5321 SB Ned
5621 HT Div
5614 CE Div
5632 DX Div
5631 AD F.hv
5611 YR Div
5616 BH Div
5616 SY Div
5622 ED Div
5615 CJ Div

Zoxtel ( Kengetal 04116
Eindhoven
Bedel ( Kengetal 04199
Celdrop
Yeldhoven

~2e’*~4

442060
429558
124159
450711
862255
454479
535417
434370
72629
124803
520671
442060
523767
520821
43172*
431829
442060
423582
518878
111851
121869
2072
437339
122301
427893
811388
112327
514370
520394
451132
118101

300963
*80960
090265

050361
120757
121160
020262
291161
281061
040459
061063
030461
200361
261160
030658
140948
010163
070964
121160

+

*
* +
* +
*

*
*
*
* +

* +
*

÷

*
*

130661
280959
050163
030361
160262
060561
031259
240359
040661
300559
020959
010160
080860
181160

* +
*

÷

GELDGEBREI(
Bj,l,4~9 JieJjt j7e
~ ~ Iaaflt_je

*
*
* +
* +

~ivt

WY hebben werk voor ha we en hole dagen
avondwerk, weekendwerk enzovoorts.

Schnjf Jo in bij:

stichting BWS

Nag in het weekend een plank meenemen.
Nag met de aanhanger rijden.

studenten—uitzendbureag,
SF. Kennedylaan 3 Em hoven
—
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