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REDAKTIE
Balm

Van de vooraitter,
Omdat dit nwrnne~ van SWETHS ook tijdens de intro aa’~
vele in WETH geinteresseerde eerstejaars wordt uitge—
reikt heet ik jullie op deze pleats van harte welkom!
Of je nu een beginner of een ervaren surfer bent, bij
WETH kun je terecht. Want al na de eerste collegeweek
wordt in het weekend een cursusdag voor beginners
gehouden op de Karpendonkse plas bij de TH. Ook gaan
we een dag surf en bij de grindafgravingen in Roermond.
Geef je s.v.p. op vóór donderdag 4 september bij Bas
(040—117582) of Marc (04907—1837).
Als je op 6 of 7 september niet mee kunt gaan, dan
raad ik je aan 0111 je op te geven voor een sufweekend,
sorry surfweekend. Of kom eens langs op woensdagmiddag
(zie de activiteitenkalender in dit bled).

surfers,

Doze beer veer twee verslagen van woekenden, wasruit
blijkt dat niet—leden beter bunsen scbrijven dan een
nat met naam to noemen bestuurslid, Ben overzicht
van do competitie geeft je mogelijkbeid on uit te zoeken
boeveel wedstrijden je nog moet winnen cm ala overall—
overwinner nit do bus to komen. Verder eon aankondiging
van bet zonerkamp dat dit beer in Eriesland zal plants
vinden. flopelijk wordt bet dit jaar net zo leuk als

va—

rig janr, Jzaar daar kunnen jullie zelf veer zorgen.
Woth wereldwijd, in dit bader past bet verslag uit Frankrijk
van onze spociale correspondent, die jullie bij doze oak do
groeten doet. In bet volgende mummer zal hij veer ala

Dat het bestuur af en toe ook een minder leuke medede—
ling voor jullie heeft, blijkt nu wel weer. Op 24 mei
en 6 juni is namelijk bij inbraken in de loods club—
materiaal gestolen. In afwachting van de uitkering van
de vernekering zal het bestuur er alles aan doen om
30 snel mogelijk weer do planken te kunnen gebruiken.
ian juhlie vragen we om na gebruik van het materiaal
dit op de juiste manier op te bergen. Door ook in de
loods de spuhlen goed af te sluiten help je mee am
herhaling te vaorkoxnen.
De lustruncommissie heeft niet stilgezeten, zodat we
binnenkort het lustruxnboekje kunnen verwachten.
En aok voor het najaar staat er genoeg op het
programma, zoals een fototentoonstelling en een
weekend samen met andere surfclubs!
Veel surfplezier en tot op het
zomerkemp,

redactour act do presence geven.

Marc Vos

On bet wereldw~jde aspect nog seer vorm te geven ga ik—
self op stage in Canada. 1k net niet of bet curfen daar

a

is ultgevonden mass ik houd jullie op do boog-te.
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Tot ziens in november,
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Frane
Bet volgendo nusmer verschijnt in augustus onstroeks do introtijd.
Scbrijf je vakantie anokdotes op on stuur Se one toe, speciaa].
die monsen die clubplankem lonon bunsen bun test ervaringen
Gun ons kvijt.
Tool vaka4tie plezier
do redaotio
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SURE—UCEKENDEN

WETH—AGENDA

18—31

-

ZOMERKAMP. Voor meer informatie hierover,
zie elders in doze sweths

aug

21 aug

lntrostand

3 sept

Introductie—middeg.

6—7 sep Een dag naar Roermond met nieuwe leden)
de andere dag beginnersoursus. De vo1e~

Cm het arganiseren van het vervaer vaar eon weekend te vergomakkeiijken
kun je,je uaortaan uiterlijk woensdag opgevon.
Oat geoft mU do gelogenheid am voar genoeg (near niet teveel) auto’s te
zorgen,wat eon duidelijka inulned op de weekendkasten heeft,want die be—
steen vaar ongeveer de heift uit reiskasten.
Na waensdag kun je dum eileen moe als or nag pleats aver is in sen van
do auta’s.Ik ken mu gaed vaorstellen dat je hot weorberiaht van vtgdag
oil afwachten mear,het is voar ad] anmogelijk am den nag iets to organi—
seren,amdat we vaak oak op vrijdsg vertrokken.Savendien kunnen we eltijd
nag gezamelijk ap vrijdag besluiten niet te gean,als do meersvaarspellingen
to slecht zijn.
Ret is averigens vrijwel altud magelijk am met eigen varvaer te kaman,maar
laat dat den eel even waten,zadat we daarmea rekening kunnen hauden eat
betreft hot eton on mlaapplaatssn.
Tat ziens W) hot eerste weekend.

Des.

orde hangt van bet weer at’.
10 sep

Cluboompetitie. Aanwezig om 15.00 uur,
starten om 15.30 uur.

H666&
Een’nieuw’telefaamiummerZ
Weerainfonnatie voor het deltagebiod:

13—71/4 sep Weekend
01110

17 sept

Loodsmiddag.

20—21 sept

Surfweekend.

24 sept

Clubeompetitie.

27—28 sept

TH—kaaipioenscheppen (onder voorbehoud).

1 okt

Clubcompetitie. Laatste, beslissende ?,
wedstrijd.

11—12 okt

Vanaf 4 juli wil
van

4
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do uifly

wekon. Ondat dat

7058

lenen, vaor eefl periode

men lange pe±iade is, krijgen

jullie via dit berichtje do kana or wat aan te doen, ala
je hem den self zou willen lenen. Vergeet niet dat er nag
andere planken zijn die je kant lenenl
1k vertrouw crop dat jullie flu op do hoogte zijn,
groetjes van libel Half.
P.S. Prettige vekantie
BELANQRXJK
Os do intro te laten slagen is bet van belang dat nag

Surfweekend. Laatste 7. Of zijn er mensen
die niet opsien tegen een beetje kou lijden.

een aantal seneen hieraan zijn medewerking verleent.
Gelieve contact op to nemen met Marc Vos (04907—1837)

Voor meer inlichtingen, aanmeldingen etc. bellen naar
Ruud of Bas.

355

—

(na do vakantie sheen nag Ens)
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On stage a planche a voile francais.
flAilS SUEFLATIJN
Iei one petite histoire C one vacances A la Tranche son Tier
(voor do vskantie)

près do la Roehelle. (Vest use petite village avee la m~me

surf pak

le true pour on corps chauff S

qoantitd do soleil quo la Tieditorrannee (dit le doeumente ton—

surf a choen

le true pour la pied

riste).

surfplss~

le true cone ca

trapeze

le true pour on paresseox

done taut le sands pent le camprendre.

neil

le true pour le movement

J’ai testS la pour quatre jaurs. Taut lea joust sont passé dan.,

klein zeil

le true pour us enfant

la m~me facon danc ici le diseription Cone janruSe d’un

groot neil

le true pour le vJrin

otago A planche A voile franeaio.

lijn, kaard

le true pour lirer le voile

On so reveille A 9.00, on so lave et prend la petite dojeuner

zwaard

le true pour la stabilitS

(Be rater eat interdit pendant la vacancea): ea existe Cone

vaetband

le true pour la pied

demi baquelle do confitore qu’ an trempe dana one grande taste

surfen

superbe, genial

du café du lait (le maitiee du lait, le maitiee du cafS). (Vest

(mask gebaren)

I.e eante est ni beaucoup ni diffieile Cot avee pleines do faules),

terrible pour let hallandais.
float: gebruik liever goes engelse woorden en spreek ze zeker
niet op de engelse nanier uit: ze begrljpen bet dan zeker
niet.

AprAs la, on as deptebe cur la plage au ii n’y a pat do vent
eamne taut let jours. Reuretement Ca c’est bios parco que ii
y a boaneaup do debutante qui n’aime pat le vent. Moi, je fais

Rob

on pen le spida (on true avee let taurets Cone one skateboard),
our la plage. (Vest suporbe, pan difficile mais quand on tombe

s~~Q~4~2EP

heureusenent il y a de la sable.
Tij dens het weekend bij Kroon op

3

en 4 mei had ik de

keuze tussen, moe helpen afwassen en een stukje schrijven
voor sweths. Aangezien mijn denkwerk zich meestal beperkt

tot do korte termijn, koos 1k voor hot laetste. Dom, Dom,
Don. flu nit ik op de dog van de oopy—sluiting (9 juni)
achter de schrijfmaehine (je moot het tegenwoordig ook
nog zeif uittikken 00k) en 1k weet bij God niet seer wie
er precies allernaal mee was en wet er allemsal is voorge—
vallen. Toch zol ik jets op papier moeten zetten, anders
krijg 1k op mijn flikker van Bas.
Nou, vooruit dan near.
zeterdag stond er een lekker windje (een vijfje) en Roel
had spijt dat hij zijn steamer niet had meegenonen.
Zondag was or minder wind, meer zon, seer radioaetiViteit
en Frizzle Sizzle was niet bij de eerste vijf gekomen.

6

Ruud.

A dour heures c’est le tempt pour le dejeuner: lea sandwiches,
la pizza fraide, obips et la fruite. Très très born.
On eontinu avec plonger, sager, regarder et faire on peu la antique.
A six houses, c’est le tempt pour faire le tennis, is ping pang,
volley etc. Neuf heures, enfin le diner: une farmale de cinq, Ca
dure jusqu’a minuit: 1’ heure do me coucher.
flora, c’est pat sal n’emt pat?
Done je prapase la anne diviseaent do la jaurn~e pour la stage

a

planobe a voile do WETH pendant VetS. O’eat aussi bien pour

la publicitS: accompagnez W~N sur on stage A placebo a voile
d’une nethado francais (et peut4tre aussi let fillet arriveraient).
Salut, c’est Robert
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Beste surfvriende en -innen,

Autokostenvergoeding

Ala introduce bob ik tijdens hot pin~stersurfweekond erie daden

De kilometers die je tijdens weekends voor de club
rijdt werden altijd met eon vast bedrag per km.
vergoed. Dit had o.a. ale nadeel dat er grote
verschillen waren in de bedragen die de chauffeurs
overhielden als vergoeding van de anderhoudskosten.
Op de ALV word daarom besloten am een andere
werkwijze uit te proberen.
Tijdens de weekends naar Ouddarp en Monnickendam

lang do afeer in junta surfolub mogen proeven en ik moat zeggen,
ik heb genaten. Ret gezelsohap bestond uit vijflien man (Waarvan er
drie dat niet zijn)

Las, Coen, Mark V., Edith, tark N.,Imco, Naarten,

Jakco,~enry, Masidy, Rein, Anne-Mario, moo, Dart en ondergetekende.
We logeerdon in oen,volgens do bezitster,200 jaar oudo baerderij,
compleet met loslopende ganzen op bet erf en ‘s nachts muizen random
do bedden. Ret was in cit goval wel con gozellig oiiderkomen in do buurt
van Monnickendam v±akbij hot IJselmeor. Se eerste da~ hot de wina hot wat
afweton, maar toch gonoeg on oat to spelevaren. ‘a zondags waside bet good,
ongeveer 5-6 Beaufort, fijn woer voor de fun-boards, ‘a maandags daarentegen
was bet bijna nog sinder dan windstih en nienand presteorde neer dan
Ben beetjo dobberen, behalve dam has, die ~an bet eind van de dag
oen prachtiga

freostyle~ show woggaf, ddor met tien plankon tegehjjiz

(~n de trailer) helemu~l las te komen
omphiment! Lit geslaagde weekend
werd tensiotte afge~loten door eon heerhij.: diner bij de Lanihie Nederkoorn
in Uden, die ik langs doze veg namens allen oil bedankon voor de gastvrije
ontvangst. Al met al wat dit weetend zoker voor horhaling vatb nar.

tjaarten Hut

heeft de niouwe regeling naar tevredenheid gehanteerd.
Bet bestuur stelt voor oni voorlopig doze werkwijze
te blijven volgen.
Wat is er veranderd in vergelijking met vroeger?
—
de chauffeur tankt nu vlak vaor of na hot vertrek
van de loads (vol).
—
Na terugkonst bij do loads wordt weer getankt (voi).
Als de benzinestations al gesloten zijn tankt hij
of zij de ochtend daarna.
—
Bet benzineverbruik en do verreden km’s warden aan
de organisator van hot weekend opgegeven (borinetje).
—
Voor de onderhaudskosten wordt een vergoeding van
10 cent/km. gegeven, het benzine verbruik naar opgave.
Diesel— en gasrijders antvangen i.p.v. 10, 13 aent
per km. am de extra kosten ann wegenbelasting te
dekken.
—
Cm in aanmerking te komen vaor eon vergoeding moet
je dit op tijd laten weten aan de orga1iisator van
het weekend. Zij kunnen do autos dan volpiannon.
—
De organisator beslist aver het al of niet toe—
kennen van eon vorgoeding.
—
Ret bestuur boslist in geval van meningsversohillen.

MEDEDEI.INGEN VA2~ DE Z.W,0,G.
Helsas heeft de geplande deelnajee ann de NSK’P goon doorgang ~evonden.

Namens bet bestuur, Marc Vos

Lit is ander andere het gevolg gewuest van een overvol OKAWA—prograizza
en een gebrek man ervaren wedstrijd, teasnzeilers.
Wat er dient te gebeuren is dat er een aantal personen zich van do
zoilsport neester makes. Doze kunnen dan man wedstrijden deelnemen
en anderen die cans eon weekendje willen zeilen begeleiden.
Do ZWOC zou ganrne eens met de menses die hiervaor belangstefling
bebbea rand do tafel gaan zitten. Van ZWOO knnnen Okawa en Weth leden
kosteloos en andoren tegen vergoecting lid wotden.
Willen degenon not of zonder zeilervssing contact opnemen met do ZWOG.
Lit kan telefonjsch of niddela eon briefje in bet eVen kaotje op bet
sportcentrum, We kunnen dan in ondetling overleg eon vergadering
houden.
liaisons do ZWOO:

Roeland Cerfonteijn
Tjalkstraat 24
5616 KG Eindboven
040—528143
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CLUBCOMPETITIE

1 9 85

Ceroto dog

1—o nancho

Do ooroto competitiomiddag, 16 april 5.1., was eon roerigo middag.

I
2
3
4
S

Kaud, maor goal wind, on do protestén ulogen over en wear. Coon van
doze word ochtor door do wodstrijdcammiaaio ontvankelijk vorklaard.

Surfers, ml

gear Jo al den niet serious eon wodstrijd,

gear toch op

z’n minat sportier on rospecteor do vaarrogels. Ken Jo dio niot, zorg

2—e sancho

Maarten
Coon
Iota
Honri
Marc V.

500
499
323
198
101

1 Coos
2.Ruud
3 Sort—Dan
4.Bao
5 Thea

800
499
323
198
101

dan dat Jo zo to woton kost. Ale blijkt dat bepaeldo regola apzotte3.ijk
winnaarsfinalo

overtrodon warden, z~1 do wodatrijdcommisaio tweo dingon kunnon doon.
or ochte wedstrijdon van maken, met soriouzo etart etc. en met do
mogelijkhojd togon elkaar protoston in to dienen en bij eon protest..

verliezors

coamjssio in bohandelin~ to goven. Df’ anderzijda or gozolligo wed—

,,

strijdon van makon (dat zijn hot no oak wol) door minder serious to
varon, goon protoston o.d. in bohandeling nemon on aisachien zolfs

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rood
Ceea
fqaarton
Coon
Into
Henri
Thea
Marc
Bat

1055
754
578
453
356
277
210
152
101

Totaal

It dog

Ruud
Coos
Naarton
Coon
lace
Henri
Sort—Dan
Thea
Boa
Marc

do punt ontelling leton varon, dan staet or namalijk mindor op hot opel
en is non or niet op gobrand kost vat kost do andor eruit to varon.

1554
1554
1375
952
679
475
323
313
299
253

Near wear blijtt don hot wodstrijdelesent, zul Jo zoggon. Inderdaed,
mijn voorkour gaoL uit near wodstrijdon, die ieder al den niot serious
vaart al near goleng io hoog of bog gil oindigen. Voordool daorvan is

Twoede dag

dat do loden wedstrijdervaring op doon en loron van routon, vooral in
out. tookomotigo wedstrijd—confrontatioa met andore veronigingen of’

10 nonche

2e mancho(finabe)

Totaal 2o dag

op andero torroinon (zoibon) kan doze ervaring zoor nuttig zijn. Voor..
waardo is den vol dat iedor zich ean bopealdo rogobs gehouden acht.
Dearvoar nu zijri toglomonten. Do basisrogebs daorvan zijn in iodor zoil—
at aurfbookjo to vinden. Abs sanctie of hot avortrodon van regols dionen

1
2
3
4
5

Rood
Imca
Moarten
Doroen
Marc

800
499
323
198
101

1
2
3
4
5

Maarten
Ruud
Mart
Imca
Doreen

800
499
323
198
101

Rood
1299
Maartenll23
lmco
697
Marc
424
Doroon 299

protoston, Dok daarvoor is eon hole procedure. Voorwaarde daarbij zijn:
eon onefhankolijke protoatcoomisoio, aeriouzo prateaton (sot gotuigo,
out. borgsom o.d.) eon venal’ do kait goad to volgon wodstrijdvorloop,
Lao doarvan otaat do ofapreak sportier to varen en Jo to houdon San by.
afaprakon m.b.t,’pospon”, booi aanrakon o.d, on dan io hot ook lould

(01
$ikWT.

~s,q~* Solar

1k ben mij organ bowuet dat dit eon compioxe zaak is, waarin ik on met

t,aka 010 r,WPtIN.1t?4.sN ~ (Sn 56.
1Oes4~3 NO&

niJ do wodstrijdcommissia oak greag do stem van do anders surfers wil
horon.Sohroom dan

ook niot Jouw moning over doze zoak bij mu

kanbaar

to sakon,
Dan valgon hiorna do uitalagon yen do oorote en yen do twoodo deg, die
op 30 april was, bij voel zon on eon olappo oosten—wind

,

cJczsc.4re~. .ZenHT

-

12
13

Z OMERKAMP
Toovoaging campotitie—niouwo 1986:
Do baste compotitiewodstrijd vans do vokbntio is op 14 moi gevoren.
Er was net genoeg wind om vooruit to kosen, eon zuid—weot 2 Btt.
Er waron wodoram vrij nob complication, proteoton bij start en bi~
baoion. ZeiSs xc zeor, dot toon I’Ioorton L. in do oorsto sancho op kop
ging, do avenge vior achtorvolgora bosloton hot wodotnijdveld to vor—
baton. Do pboatovorvangond wedstrijdboider eon do kant word door hen za—
donig andes druk gozot, dot hij beeboat tot eon herstort i.p.v. do kop—
loper tot winnaor to vorkioren on do rest abs uitvabboro to boachouwon.
Fleer niet gotrourd, or kwamen nog twoo menchos waanin Coon en Plaarton am
do oeroto pleats eon Lolbo stnijd bovorden. Coos, die kon storten nb
goon andes moor tijdona hot wodstnijdverboop toch iota moest toogovon,
ward bran keer dordo.

Do uitsbag:

dordo compotitiodag

Coon

1

2

=800

+

699=

1299

Flaarten

2

1

=

499

+

SOD

=

1299

Coos

3

3

=323

+

323=

646

MarcN.

4

4

=198

+

198=

396

florc V.

5

5

=

101

+

101

202

=

nameno

Wiston jullie dat
—do roddolaar dit best wol decadent vindt
..Bas tovorgoof a heoft goprobeord on uit do,e rubrio).’~to blijvon,
door smel eon pluoje achtor sun nasa to laten ~tton. holaao,
do roddebaar hoof t ovoral zijn informanton, want wiston juflie a].
dat hij tijdons de afgebapon barbeque vol vijfrnaal hoof t goproboord
Annornorie to bowegon hoar vriondjo lid to laten wordon van WEI’E
(vat hij allang is). Trouwono is dat plusje wel torocht? Not 130
km/uur scheurdo hij not eon zwevemdo trailor over do snelwog on soar
op tijd bij Narc Nodericoorn to zijn. tonS ie nou vorkoerd rijden.
—dat Frans Koone 500r gastvrij is gewoost door do barboque bij horn
thuia to laten plaatsvindon. Halvorwege vordwoom huj ochtor: “ben offe
volleyon”
—dat ~ao tijdooo do diavertoning na do barboquo eon vrooodo dia, waar
twee figuron overduidolijk stondon to urinoron, niot schorp icon krij—
gsa (hij was dus bang voor ontoaskoring).
PH RODDELAIR.

18 augustus is hot den Weer zover. Friesland wordt weer goteis—
terd door do Vethanen. Na net able vakantiegangers Friesland
uitgewerkt to hobben, mooton die SVR—boeren hot nog twee weken
uithoudon met een stolletje geflipte studonten uit Eindhoven.
Afijn, doze keor sal do boer uit Heeg vol.! zijn hooi moeton
opladen, want we hobben dit jaar eon andero stek opgozooht.
Hen andor nicer zelfs, nl. hot ¶PJEUKEMEER.
On procios to zije, we zitten bij eon SVR—boer in Rohel (zio
bijgevoegdo tokening) op eon stuk woiland viak ean bet water.
Hot weiland ligt web ongovoor 500 motor van do boerderij a!,
maar we kunnen gobruik makon van de voorzioningen van oon
camping die or visit naast iigt. ,ils we willon kunnon we hot
weiland soils hoiomaai voor ons aibeon hebbon.
Samonvattend: eon schitterende surfstek dus.
Cm hot kamp een beetje fetsoon .iijk to kunnon piannon vor—
wecht iTt dat degene die moe wilion gaan zich so snel mogolijk
opgoven en wel nag doze macnd (juni duo). In juli ben iTt ni.
slocht to boroikon.
Opgeven kan gosehiedon door zich bij ondergetekondo tolefo—
nisch to moiden. Is doze niet boroilchaar op zijn gobruikolij Ice
tolofoonnummer in Fiodhovon, proboor dan oons 043—613146.
~ot degene die zich hebben opgogeven komen we nog eon keer N.j
elkaar en wel op dinsdag 12 augustus.
Volgens mij bob it nu nib inforrnatio die it ovor bet zomor—
kamp tot mijn boschikking bob opgehoest duo, tot horems.
Ruud.
van do redactie:
Del Rmzd veer moor informatie ovor do keaton, hot adreo,
hot tebefoonnmnmor, of Jo eon zakbamp moo moot nomon of niot,
beotek moonomon, tent, viohongebo, oonopolie opebon, badminton,
of Jo ook ebochto cokobe dagen longs hunt komon, of Jo vriondin
moe nag, etc.
Hot tobofoonnuomer van Ruud ie:040—524842 of 043—613146
Noot
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Naam
Joost Bogera
Jeroen Sookelmann
Ton v/d Soomen
Rena Bouwnan
Robbert van Deuraen
Edith van DiJk
Zephyr Droag
Henri Duyaters
Ruud Erekena
lmcO Goudaweard
Cock de Groot
Rob de Groot
Roe]. Hoff
theo Ituizinga
Prans ICons
Rob Kol].
Coec Konings
Paul. Koopnan
Cees de Lange
Maarten tuykx
Ed Konchen
Dim Mureau
Karc Nederkoorn
Raoul van Noorden
Leon Peters
Sert Jan Post
Bert Sitter
Win van Rootaelaar
Hans Rooymans
Thijs Ruland
Hans Schepnan

Adree
Paradijslaan 46
Yerverstraat Ill
terkstraat 18
W. de Zuijgeratr. 4
Heezerweg 256 f
Hoefkesstraat 47
Yredelaan 40
Distclatr. 27
Beuljnjstr. 6
Amatellaan 36
Boachdijk 343
Soachdijk 337
Severejnd 5
Jar. Saschln. 231
Zeeisterstr. 86
Tongelresestr. 40
Allersma 147
Eikendreef 15
Wiliemstr. 97
Gestelsestr. 156
Cacharinastr. 48
Sestcrdplein 3
Verwerstr. 139 T
Wilgenhorst 55
Sjbeljusiaan 15
Boutenalaan 24—8
Gen Coenderslaan 13
Steenbeek 96
Th a Kenpisiaan 82
Soutenslasm 24
Heererweg 122

Postc., Pleats
Tel.
SHY
448096
5612 ES SHY
439934 *
5671 OP Nuenen 040—831285 *
5611 SL SHY
444696
SHY
04902—13785 *
5611 St SHY
779(57
1251 OS taren 02153—11977 don.
5643 RY SHY
115854 *
5653 02 SHY
524842 *
5691 HE Son
04990—73228 *
5621 JA SHY
439531 *
5621 JA SHY
454479 *
5502 PY Veldhoven
535417 *
5642 AS SHY
817613
*
5652 SM SHY
511426 *
5611 YK EHV
126232 • +
5655 CD SHY
520671 *
6081 LA Haclen 04759—3909
5616 CC ERV
523767 * +
5615 tIC SHY
520821
*
5611 .10 SHY
434727
*
5014 UN Tilburg
5612 SC SHY
452932 *
2742 DC Waddinxveen 01828—19130
5654 CL Shy
528486
5615 CX ER!
111851 *
5623 LT EHV
454748 *
3861 1.5 Nykerk 03494—53594 * +
5643 NV SHY
115829
5615 CX SHY
5J588$
*
5614 NH SHY
124307

jarig
31— 8
30— 9
24—12
7
7
25— 8
15—ti
12— 7
j4.. 9
11—11
8 8
24— 3
29—11
28—10
28— 5
28— 9
3 4
20— 3
26—Il
14— 9
1— 1
7— 9
1211
8— 2
19
1
26— 8
21—12
23— 7
28— 9
2— 3
5— 1
2— 4

Prams
Schoren
Leon Sprenkela
Albertus V. Stroe
Sea Tinner
Rein Tournoy
Ludger V. Ytlateren
Leon Yinken
Gert Visser
Marc Yoa
Rein de Vries
Mich ei van Wijck
Yule. Jan Withagen
Sandra Zuidema

St. Philonenastr.13
Wilgenroosstr.
6
Sibeltualaan 53
Schweitzerlaaa 13
Vt Sorchgravest 55
Aalsterweg 132e
Sibeliuslean 51
Pisanosgr. 398
San Steen].aan 15
Hauritsatr. B
Heydaalweg 4
Laarstr.15
Aalaterweg 132e

5622
5644
5654
5644
5503
5615
5654
5623
5591
5616
5616
5582
5612

12—12
3— 6
10—12
2510
27— 1
3—12
24— 3
25—10
j5— 1
10— 5
1— 1
8— 8
18—11

*

—

+

—

CC
CU
CZ
DK
SO
CS
CZ
Ct
AU
AA
SY
HL
CJ

SKY
442173
SHY
120341
SHY
518372
SHY
117582
Yaldhoven
537202
SHY
118101
SHY
527359
SHY
432753
Keen
04907—1837
SHY
435988
SHY
520394
Waalre 04904 16928
SHY
118101

nag eem plank meenenen onder bepaa ide voorwaarden
nag met de aanhanger rijden
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