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Eon rubrjek waarin’ iedereen zijn gal kan spuien
over zaken die hem/haar niet aanstaan. Zakan
binnen en buiten WETH. Regionale, nat~.onale en
international0 gebeurtenisse~

Wathers bezigan do mooiste woorden.
Engelse—non—
nonsense—surf iale—man iaka le—semi—profeajone la—turbo
talk.
Dank maar eens aan de iong belegen ~heega—
roll
of de planee—euforje die de gelederen steeds
meer bezig houdt.
Hierbij nog rekening houdend met
de spelling van roeiboot in do duitse taal,
vraag
ik mu at waar wij mee bezig zijn.
Wethers aller
nationaliteiten bezint U
rlischien is hc~t tijd voor een nieuwe taal,
een
varni uwde
flitsende spellingsloze
waanzinnjge
surftaal:
Da Wethaal.
Hoar eigenljjk is al
bet
bovenstaande pur onzin,
gewoon bladvulling.
Toch
eons kijken of Biggelaar woordenboeken verkoopt.
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Gegroet beste Medewethers!

(“Een goed begin is het halve work”

hoor je wel eens zeggen, maar zo’n begin is volgens mij eon werk
op zich, vandaar dat ik er dit keer maar van af zie.)
Met
Beste lezer,

het

heel

‘4

Hoewel de zomer aiweer op zn eind lijkt

NSK-weekend

gezellig

bereikt hoewel

In dit nummer onder moor een aflevering
uit de eerie “ de tic van Tip “. Do re-

Eindhovenaar,

behaalde overwinning. Zijn versiag is
I

ongecensureerd opgenomen in deze “Sweths”.
Overigens, ook sterke verhalen over even

/

tuele vakantiesurfavonturen zijn van
harte welkom,

is

27/28

xnei

is

verlopen.

WETH

was

V

helft van

dit

met

eon

10

man

sterke

Robert,

net als twee jaar terug,

met een vierde

plaats er even aan mocht ruiken. Uiteindelijk zegevierde wel eon
die echter nog geen lid van WETH was, maar daar is

snel verandering in gemaakt.

Eon

‘winners—report’

van zijn hand

staat als hot good is elders in deze Sweths.
De

NSK

zal

volgend

jaar

00k

georganiseerd

worden

en

wel

door

D.W.V. Hardboard uit Enschede. Maar voor het zover is organiseren
zij koinend najaar al eon ‘Hardboard—Invitational’. 00k daar hopen
wij aanwezig to zijn (precieze datum volgt nog, zie do agenda).
Wat betreft hot zomerkamp hot volgende.

/

de eerste

Een NSK die goed georganiseerd was en

afvaardiging van de partij maar helaas werden er geen ereplaatsen

to lopen is dit de eerste zomereditie
pas van de “Sweths”.

dactie feliciteert Martin Hingst met de

van

s€izoen weer afgesloten.

‘ouwe-balle’
voor het

hebben

zomerkamp

nog niet veel

Behalve van eon aantal

loden belangstolling

om verschillende

getoond

(financiële/tentamen/intro)

redenen. Afgelopen zoner was do belangstelling ook al minimaal en
is hot kamp dan oo~miet doorgegaan. Wij hebbem als bestuur dan
00k

besloten hot nog één keer te proberen (mocht het wederom njet

lukken en tonen alleen oude—ballen ir.teresse,

dan zou Apres—Weth

dit evenement wellicht over kunnen nemen). Wat betreft tijd en/of
plaats hebben we geen andere voorstellen vernomen en we gaan dan
ook uit van
Rohel.

28 augustus t/m 3 september aan hot Tjeukemeer bij

Hierbij

dient wel in acht genomen te worçlen dat men zich

moet AANMELDEN VOOR 13 AUGUSTUS, omdat bet anders voor ondergete
kende ondoenlijk wordt het vervoer van trailer en deelnemers good

3

te regelen. Wie niet kan lezen en toch nog later belt, hoeft zich
dus niet te gaan beklagen als

•

een en ander niet naar wens kan

a

verlopen. Gij zijt gewaarschuwd!
22

Dan

nog

even

tijdens de

dit:

dinsdag

introweek.

22

augustus

is

bet

weer

Del me even als je met een paar man een

uurtje achter onze stand kunt staan on nieuwe leden te werven en
NETH aan de eerstejaars te presenteren.
de

contimuiteit

van

de

onderneming

B.’~REEOUE EiJ DE i2JDS. ON DE TENTANENS TE VERGETEN
EN IN VHK-~I47!E3TEMMiNG TE KONEN.

26 NUG TIN
2 SEE

ZDNERKI-~NP
W~ARSCHIJNLIjK WEDERON IN ROHEL.
LET OP
U1TERSTE AANNELDINGSDATUN IS 13 AUGUSTUS!

6 SEPT

BARNIDDAG

9 SEPT

NINI TRIATHLON IN EN ON DE KARPENDONK. DOE NEE EN
WIN EEI\ ‘JAN DIE PANTASTISCHE PRIJZEN!!

20 SEPT

BARNIDDAG (VANAF VIER UUR BIJ DE L~ODS)

23+24 SEPT

HARDBOARD INVITATIONAL. Nr-,TIONAAL WEEKEND GEORGAN;SEERD
DOOR HET TWENTSE HARDBOARD.

4 OFJ

BARN:DDAG ( VANAF VIER UUR BIJ DE L000S)

7 +5 OKT

WEEKEND

Het is hard nodig “voor

op de

lange. ternijn”!

Dus,

noqmaals, bel me even als je een uurtje kunt miss~n.
Rest mij

L’t!

sportmarkt

niets anders dan jullie een prettige (surf)vakantie toe

VANAF VIER UUR BIJ DE L000S)

te wensen met veel zon, wind en de rest. Dowizenia!
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Onzekerhejd

is
de grooms. handicap van de Kreft, (er
wijI door weinig reden voor is. lemand
met za’n artistieke aanleg en rove!
pllchtsgevael mats richrelf ten beetje
durven verkopen!

L i~ELE4W
Dc hele amgeving profiteers mee van
de zannige glimlach, de inspirerende
ptrsaonlijkheid en de prikkelende char
me van de Leeuw.

Zephyr Droog
Arno Gum
Dart Wijnands

Relatlveer of en Sac bewust, Maagd.
andes kan dat perfectlanlsme ultlapen
ap en bljna neuratlsche manler van Ic
en, waarblj details belangrljker warden
dan de gins. lljn. Nobody Is perfect, en
dat hoef: oak nieti

VOOR AANNELDING EN OP— EN AANNERKINGEN GEL
ROBERT

442173

OF ROB

Gi7613

28—7

Imeo goudswaard

8—8

W.J. Withagen

8—8

Robert van Deursen

M 8A54A84G4 P

12-7
22—7

25—8

Carin Zuidema

31-8

Henri Duysters

14-9

Cees de lange

14-9

Dart Groot

25—9

D.J. luyla

28—9

Win van Rootselaar

28—9

~rC~5
eindhovense

studenten windsur{ vereniging

5

P1 nkatersurf en

Dit was het eerste Nationale Weekend dat door WETH ward
georganiseerd.

lIe bedoeling was dat er 00k studenten van andere

ZeiI- of Surfverenigingen mee zouden gaan, maar Of deze atudenten
zeilen toch liever Of deze “loosera” durven zir.h niet met de
echte c,~TH’ era te meten; in elk geva] gingen er alien maar WETH
leden mee,

hetgeen overigens de pret niet drukte.

Zaterdag ochtend om S uur vertrokken we met een volgepakte
trailer richting F4onnickendam. De WETH’ers waren op alle

weeraomstandigeheden voorberei d daar bet complete aaaortiment
boards en zeilen opgeladen ward. Henry, net één week in dienat,
had nu al een commando cq telefoontje nodig, dit keer van Baa, om
zich bij de loods te melden. Al was dit paa om half ii, nog was
Henry met zijn Surf Hohiel hijna ala eerste bij de boerderij in
tionnickendam dankzij zijn fantastiache rijkunaten en zijn race—
pet.

Daarna ward door de WETH’ers, in bet begin met B man, tegen 28
kleine, schoppende en trekkende Zaandammertjes gevoetbald. Zij
waren op zeilkamp en campeerden in de tuin. Natuurlijk ward de
wedatrijd door de altijd fanatieke surfers gewannen. Na de
openhaard nog even aan een stevige hrandveiligheida test
onderworpen te hebben, waarbij complete reisgidaen, dozen en
balken door Henry opgestookt warden, konden we tevreden naar bed.
Tweede pinsterdag was het nog warmer maar er stond ook een ieta
betere wind zodat er met de grote planken en zeilen toch nog
lekker geplaneerd kon warden. lIe ijaboer op de dijk deed goede
zaken met dit warme weer. Rond vijf uur gingen we pakken en ging
de surf -karavaan weer richting Eindhoven. Bij de loods hielp
iedereen mee, nou niet meer klagen over de hulp Coentje, bij
bet uitladen van ons materiaal.
Een prima weekend dus; niks mis mee.

In de boerderij warden de WEHI’ era al warm gemaakt voor de NSK
en ameerde hroer Nedermare van Hi stos de deelnemera een echt
NSK-89-one_sjze_f ita-all -T-shirt aan.
Bij bet water aangekomen bleek er een lekker windje te ataan
zodat de kleine flitsera met 5,5 meter-kwadraat opgetogen
warden. Af en toe scheen de zon, al was het water nog veraderlijk
koud, hetgeen onze prille ir Baa noopte om handachoentjea aan te
trekken;(ia dat nu een vent?).
Zeerover Bart ging tekeer en Henry maakte de ene na de andere
halve 360.(Bljjven oefenen!). D.J. had kennelijk meer zin in een
wandeling want ondanka of miaachien wal ala gevolg van de harde
wind, liep hij met plank 2 km door ondiep water om waer bij de
auto’a uit te komen.
Er atond een dikke vier met uitachietera naar vijf zodat we
lekker over het water konden acheuren.
Een gealaagd surfdagje dua dat bij aankomst op de boerderij
aangevuld ward met een atevig imialtie van onze kokkin Annemarie
Al had ze dan niet geaurfd, toch meet ze veel plezier beleefd
hebben aan de de guizigheid en de amaak waarmee de surfers hun
bord bestormden, zoals het een echte surfer overigens beaamd.
‘a Avonds ward er met kwijlende bekkies naar Porkies gekeken en
na een rondie kaarten kon iedereen moe unar voldaan gaan pitten.
Zondag warden we door warme zonnestralen gewakt en konden de
surf shorts uitgepakt en aangetrokken worden. Het waaide amper 3
beaufort maar dat is nou net bet echte Bee-Bop waertje zodat
Haarten, Henry, D.J. en ondergetekende een tochtje naar Volendam
maakten. Daar ward geposeerd voor verbaasde toeristen die nog
nooit zulke stoere gummi-boys hadden gezien.
Er ward ook gevoetbalci waarhij Coen menigmaal onderuit ging ala
hij in het hoge gras kopje onder ging ala hij in een kuil
trapte. ledereen kreeg een lekker kleurtje en Baa zeif a een
verbrand nekje.
Weer op de boerderij aten we waer een stevige pasta schotel,
ditmaal door Cecile klaargestoomci.
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TJITLEEH V~N CLUE14~TERIAt1~ TIJD1R~S DR Z0~;ERV~XAETIE~

Op de afgelopen bestuursvergadering is besloten om can
eigen risico van F100,— in te ste]len, voor het gebruik
van clubrnateriaal bij

individuele uitleen,

Er wordt uitgeleend:
Pheo Horbach: EHJ zeil (6,802),

1 juli—6 augustus
2
maand juli

Auke Ozinga: cc Vries zeil (4,2 a
Harry Bongaerts: Bebop/tuig,

),

ljuli—21 juli

Rob Schulkes: Bebop/tuig, 3 juli— 30 juli
Erans Schermer: Astro Rock/tuig, 23 juni—24 juli
Bas Timmer: Ezzy Wave (5,002), 23 juni~ 24 juli
laco Goudswaard: Bebop/tuig, 14 jUli~3O juli

~ H~

Ook~,

/t~)

1SJLui~

—

4

In do vakantie periode kunnen do volgende personen wordon
opgebeld. Lv~m. uitleen (overige) clubmateriaal:

PSI Surf en

1989

Vvijdag middag met On trein naar arnernuiden vandaar uit
liftent op naar cle kamping de witte raaf. daar moesten we
ons inschrijven on vervolgens een slaapgelegenheid aange
wezen te krijgen. bij de in schrijfing las ik het deelne
mers veld eens door en horn tot de ondekking dat er nog
andere surfers uit eindiioven meedoen. 1k besluib on op hen
te wachten. Als de eerste surfers van Weth inrniddels zijn
aan gekornen krijgen we een slaap gelegeDheid aan gewezen.

( of misschien meer een omgebouwde bou:iteet
Voor de oPening van dit weekend gaan we naar het surfhotel
toe (nu net de auto). Tijdens het welkornst woord wordt er
ook nog even op geattandeerd dat er niet met trapeze nag
worden gevaren. dit wordt door een groep hardboarders met
ees ronde darns (met trapeze) toegejuigt on ±-11.15 begind
de nodeshow. uitgevoert door het twintig man (vrouw) tellende
organisatie0 na dat we nog een paar pilsjes hebben genuttigt
gaan we terug naar de kamping.

DirkJan Luykx 438097 1ng~g. 080—554123
Rob Schuikes 817613

b.g.g~ 076—654941

Robert van Deursen 442173

432547
Ceesde Lange 523767

Hans Mornout

10

Na een rustig avond slapen worden we on 7.45 uur gewekt.
on on 8000 uur aan het ontbijt te beginnen
alz iedereen gegeten heeft gaan we als een speer naar het
surThotel iedreen heeft er zin in
Bij het water aangekornen liggen de bin planken alklaar
er staat een matige wind maar de wedstrijdlijding beshist
toch on net 5 m~ up zeilen te gaan starten (DaL wordt dus
pomp en)
Op de zaterdag worden drie mache’s gevaren. alien in de
vorm van een slaiombaan. Dit is voor de meeste wethers
niet de meest favoriete baan naar na de eerste dag staan
bijna alle wethers bij de bovencte becte 25.
Door dat de wind in de Loop van de middag fiin~ was toegenornen
warei de wedstrijden sr~e1 klaar en was er voidoende gelegen—
heid om voor jezelf nog even te surf en of met een catamaran
over het water te scheren (dat moet eens hebben meegemaakt).

11

Na het surf en was er om half acht het avondeten in de kantine
van de campiag~
Nadat iedereen zicht had rondgegoten eon na het eten nog
wat pilsjes had genutigt.
Gingen we met z’n alien naar het “grootte” foest in de disco
van de camping.
Daari’ block pas echt wat een dag surf en eon mens kan aandoen
menig surfer stond langs do kant van de dansvloer, To
vermoeit om nog en potje to gaan swingen,
om oen uur begaven de eerste zich alweer in de richting van
bun bed, en tie rest volgde snel,
De volgende morgen half acht kwam eon groepje coxoissie loden
ons met veel kabaal ons uit case slaap halen, Eet etenstond
aiweer voor ons klaar. Na bet eten gingen we weer met veel
goode moet naar hot surf hotel
E~ stond niet veel wind9 daar om wordt or teslooten om een
olimpioche baan to gaan varen
Dit tot vreugde van do meeste Wethers, dit is nameLljk eon
wedstrj54 vo~ni die hen beter licht dan do slalom,
Dit blijkt ook wool uit do resultaten van do vierde mache
(Do eerste van do zondag) tweo eerste plaatsen on twee
tweede plaatsen,
Met tie drie manches van do vorigo dag er bij wordt eon
klasse meat op gomaak,
Na enige twijvel over do plaat van Bas leyen blijkt dat
twee tetherstie finale gohaalt hebben en dat Bas net buiton
do twaalf finalisten blijft met eon dortiendo plaats
De twee die zich wel voor tie finale hebben geplaatst zijn
Bas Tiimaer en ondergetekondo,

12

In de finale moot in plaats van twee keer, drie keer ecu
ronde worden gevaren, en de wind neent ook nag wat toe
Hie moe zijn de wat acer ge oefende surfers in het voordoel.
Na een spanende finale wordt or door ondergetekende en Bas
Tinner respektieflijk on eerste en vierde plaats bebaald.
Nadat de prijsen zijn uitgerijk-b en alle surfspulen op de
“cute’s’ sun geladen gaan we weer op weg naar Bindhoven
met acher ons latent en seer geslaagt weekend,
o~

L-’q 4-z.

/%~_c~
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DE TIC VAN TIP

Na een aantaJ. brutale aanvallen in de rug, voel ik me nu tach
eindelijk genoodzaakt me om te draaien am de pen ter hand te
nemen en me em effe lekker te luchte. Helaas moet ik toegeven,
dat de in de vorige SWETHS geetaleerde tics in grate mate op
waarheid berusten. 1k acht bet toch noodzakelijk enige kanttekeningen te plaatsen.
Nat mijn uitvoerig belasterde passie voor bet snelle betreft:
1k doe bet tegenwoordig weer op z’n Frans en niet meer op z’n
grundlich Deutsch. NiJn snelle oranje race Opel (terugverkregen
restwaerde ±1 l00~-) heeft in een roestbruine superzuinige
Peugeot 305 61.. (alweer met race strepen) een waardige opvolger
gekregen. Ed Nijp heeft mij er echter met zijn eehhb... meeslepende betogen toch toe kunnen overreden am de weg naar mijn
dagelijks brood fysiek op twee widen af te leggen.
Hijn dagelijks brood, ja, iedere dag van acht tot vijf bevind
ik me tegenwoordig op dun OAF, die er steeds beter in begint te
slagen om me in een piichtsgetrouwe werkezel te verenderen. In
je eigen tijd averwerken terwiji je trainingsmaatjes op de
tennisbaan bet zweet ml uit bet shirt wringen, het is al lang
geen uitzondering meer. Wet we allemeel niet doen am Hutma rijk
te maken via z’n OAF aendelen.
‘s Avonds na bet werk resten me dan eileen nag de uitzendingen
van mijn favoriete en enige TV-kanaal: EUROSPORT. Vanuit de luie
stoel wordt er met voile interesse gekeken near alice wet beweegt
op sportgebied, bet maakt werkelijk niet uit wet bet is. Gelukkig
ken ik me binnenkort man de degelijkse sleur anttrekken, door met
een mantel echte authentieke studenten naer bet zonnige zuiden te
vertrekken, am one daar random van een crocant bruin leagje te
vaorzien. Dit in tegenstelling tot de eileen op de rugzijde
gebruinde Dr. Bippe, die op bet strand altijd genoodzaakt is zijn
KLEINnood op bet koele zand te koesteren en op zijn buik te blijven
liggen. Shame on himill

Pagliatelli met zeevruchten
voor 6 personen:
500 gr. tagliatelli

crerne fraiche, bekertje

200 gr.
gr. garnalen
ka’oeljauwfilet
200

tomatenpuree
(1 blikje)
200 gr. geraspte
oude kaas

100 gr. mosselen
~ teentje knoflook

kruiden: zout, dragon, tijm
en bosje verse peterselie.

Bereicling:
Verwarm 1/2 liter water tot

het kookt, zout dragon, tijm

en de kabeljauwfilet
toevoegen.
Pocheer Bewaar
de via het
÷/- kook
10
minuten
(tegen het kookpunt
aanhouden).
vocht.
Smelt een klontje boter in een braadpan en fruit hierin
de knoflook (gesnipperd of uitgeperst). Op een laag pitje
ze~en en toevoegen: kabeijauw, garnalen, mosselen, kaas,
tomatenpuree en creme fraiche. De sans aaalengen met bewaard
kookvocht tot de gewenste dikte. Kook ondertussen in oem
grote pan do tagliatelli in ÷/— 5 minuten gaar.
De sans afmaken met fijngeknipte peterselie, De tagliatelli
en sans apart serveren (anders gaat het eventueel garneren
net ontpitte olijven plekken).
Bon appetit,

Je, flu rest me nag bet doorgeven yen bet tic—stokje. Wie zal bet
warden? Nichi der Teemchef Franz, nicht der obersturmbehnfuhrer
Henri, nein ich glaube diesme]. wird em der HUTMAIII

14
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Adres

Pasta.

Roel Backbier
l~ndy Beau~nt
Stephan v.d. Berg
Harry Bongaerts
To~ v/d Boonen
Antoine van Bree
Alberta Burgh
Vera Chong
Rein Coh,~n
Robert van Deursen
Zephyr Di-oog
Henri Du~ters
Ruud Erckens
Aijan de Gast
Ama Gun
!~o Gouds~sard
Bert Groot
Rob de Groat
Roel Hoff
Theo Horbach
Theo Huizenga
Vearten Hut
Ad van ICessel
Peter Knaven
Rob Koll
Coen Konings
Gaas de Lange
Ernest Le~ers
Baa Layen
Vearten Luykx
Dirkjan Luykx
Peter de Vengt
Hans Vcrnout
Verc Nederkoorn
Laurens Odekerken
Auke Osinga
‘)j~ van Rootselaar
Cecile Schemer
Frans Scherer
Frans Schoren
Rob Schulkes
Leon Sprenkels
&-igitta Steyn
Frans Theunissen
Baa Ti~r
Hem v. Veldhoven
Ludger v Vilsteren
Rein ‘dos
Vera ‘dos
Rein de ‘dries
Jacco Wiersm
Bert Wijnands

Pastoriestraat 69
Spoorstraat 104
Dude Coelenkade 55
Karthuizer5traat 34
Kerkstraat 18
)‘aria Stuartstr. Ia
Zeelsterstr. 20? G
Langstraat 12b
Rubensstraat 13
St. Phi1o~nastr 13
Sibeliusplein 135
Spoorstraat 104
Bellinistr. 6
St. Phi1o~nastr 13
Const Nefkensstr 23C
A~te11aan 36
Schoolstraat 57
h~st1andsestraat 40
Duinaardse~g 35
thuritsstraat 10
Jer. Boschln. 231
Willea Klooslaan 54
&eukelsestr. 28
Rijnlaan 34
JanPieterszoonCst24
Allersne 147
lAille~tr. 97
l~ttstraat 37
DekenvSo~renstr 5
Balsemienplein 12
Re~1rijken 145d
Corellistraat 202
Ploegstraat I
Zeelsterstr. 207 0
‘t Hofke 107
Cuidogesellestraat 27
Steenbeek 96
Jeroen Boschln. 231
Ganzebloeinstr. 47
Pr. Bernhardstr.7
Jeroen Boschln. 231
Jv0ldenberneveldln 74
Langstraat 12b
‘)eldspeatstraat 30
Sch’.sitzerlaan 13
Bellinistr. 6
Geestalcker 14
Ostaderstraat 7
Jan Steenlaan 15
Grashof 79
Aerikalaan 23
Glazeneker 74
Willen Jan Withagen Willeetraat 97
Carin Zuidee
Strijpsestr. 132 B
a

e~ aen plank

ene n onder

bepealde voorwarden
+
g net de aanhanger rijden
bi. • bijzonder lid
don. donateur

Plaats

5612 EJ ER’)
5705 JJ Helnend
Room
5643 RI ER’)
5671 GP Nuenen
5616 Al. EHY
5652 EH ER’)
5~ert
5691 EC Son
5622 CG ER’)
2231 IA Schiedam
5705 JJ Helnend
5653 GB ER’)
5622 CG ER’)

457322

439956
550031
04150-43902
04990-72017
442173
010-4715155
04920-35968
524842
442173
460591
04990-73228
04906-1985
070-801972
018l5~2972
434791
817613
525509
04116-72629

2512 SC DenRaag
3233 ED Oostvoomne
5616 AA ER”
5642 AS ER’)
5615 NP ER’)
5281 RI) Boxtel

5691 JJ Son
5684 EG Best
5655 CD ER’)
5616 CO ER’)
5621 Al) ER’)
5611K1 ER’)
5644 LI ER’)
5612 LC ER’)
5049 ES Tilberg
5615 HA ER’)
5652 ER ER’)
5641 AK ERV
EH’)
3861 U Nykerk
5642 AS ER’)
5643 JN ER’)
5768 Wi Veijel
5642 AS ER’)
2582 lf~ Bun Haag
l,~ert
6216 BR Veastricht
5644C4( ER’)
5653 GB ER’)
5674 W) Gerwen
5721 51 Asten
5591 Ad Heeze
2262 ER Leidsahendan
5691 ICA Son
5506 EP ‘)eldhoven
5616 CO ER’)
5616 GT ER’)

Jarig
3

8-6

04920-35968
don 1-4
02290-199)3 erelid
123989
I
7—4
040-831285
a 24-12

5513 1€ ER’)
5691 HE Son
5595 CR Leende

bestuur: voorzitter:
secretaris:
penninget:
cos. act. :
coa. net.

16

Telefoon

04990-73519
520671
523767
455180
—

-

124152
438097
013-564502
432547
550031
811370
04760-72695
03494 -53594
817613
125246
04766-1687
817613
070-502955
04150-43902
043-432405
117582
524842
831148
04936-2066

04907-1837
070-205032
04990-71138
040-532800
523767
528236

26-10
21- 6
don 7- 5
24-5
a 25-8
don 12- 7
I 14-9
I 11—11
4-10
22-7
I
8-8
25-9
I 29-11
I 28-10
I 30- 1
ii 28-5
+
23-I
*
6-10
10-12
don 3-4
CI 20-3
+1 14-9
II- 3
15- 4
lidver 1- 1
I 28-9
26-2
I 11-4
CI
8-2
1- 6
18- 1
don 28-9
don 13-6
I 24-10
don 12-12
I 11—3
I
3-6
don 6-6
6-11
I 25-10
don 14- 2
bI
3-12
CI 17-4
bI 15-1
bl 10-5
don 22-11
1 28- 7
I
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8-8
a 31- 8

CI

Dirkjan Luykx
Rein ‘dos
Hans Vernout
Robert van Deursen
Rob Schulkes
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