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Eenrubrekwaarn sederoen zi n gal kan spuien
ov r zak n di
hn/haarnetaanstaan. Zaken
b nfl ii n bts t n WEfl.I. RegLonale, nationale en
internationale qebeur ten non

1k wil in dez r bri k bet effe hebben over die
lekkere buitenlucbt.
Feft is dat er da na zo af n toe heftige
tromingen zijn en daar
zitten wi als surfer nou n t op te wachten.
Ret aangeven dan wet
voors e len van de gr otto van deze verstoringen wordt door de
desbetreffende instan ies slecht verzorgd.
Meestal hebben ze bet
en
heel uitgebreid ow r de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de
verontreini in van bovenstaand item en vervolgens heel sumier over de
stromingsvlakken. En wa. h t non maar altijd waar wat ze over dat
laatste zeg en d n was en niet
an de hand. tntegendeel, in 90% van
de gevallen voor p ten ze set een dikke air on zich he n,die zo door
de beeldbui been de kamer instroomt, stnoxningswaarden voor de nabije
toeko,~t die getoetst aan diezelfde nabije toekomst nooit kioppen.
En
dear eta je dan an bet
water net Je goedje te wachten
op
pectaculaire luchtverplaatsingen. Diezelfde avond nog zeggen ze dat
het vandaag ontzettend meegevallen
is met de lucht
in at sUn
facet en, geen vniltje aan de
lucht zogezegd.
Roe durven ze!
Ret
ergate van
i alice is da
Je bet conplete vertrouwen in deze
zegslieden verliest en vervolgens alle goode voorspelingen in de wind
slant en alien bij
slechte voorspeiling
de weg nichting water
kiest.
Reman neestal noR
zonder
direct
surfresultaat(drijven
daargelaten . 1k ga geen nameR noenen, Erwin Icroil, near heren pas op
want binnenkort neon ik wraak.
Zn dat luchtte op
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DE
Van de voorzitter...

PEDAKTJE
Na hot lange praatjo van do vorige keer, zal ik me ditmaal eon beetje inhouden.
Noodgedwongen, omdat ik niet veel moor to luchten heb rnaar bovendien vanwege
Geaehte

grtjze

do korte t~d tussen hot verschijnen van die Cweihs en hat tikken van dit stukje (zo,

nasa

hot 00gm is or...).
Wtj groeten u. Len nieuwe redaktje, nieuwe ideen,
te weinig kopy.

Do tentamens komen er aiweer aan en this staan do activiteiton do komende woken
weor even op eon Iaag pitje. Do afgelopon weken hebben we echter diverse
activiteiton succosvol kunnen afwerken. Hoogtepunt was natuurI~k hot
stormwookond van 21/22 oktober in en cm Monnickondarn, waarvan elders in doze
Swoon eon vorsiag to lezen zal zijn. Met eon ekker zonnetjo en eon strak wmndje
was vooral do zondag eon van de betere surfdagon van dit najaar, waarvan we dus

lie redaktie.

eventjos optimaal gebruik hebben gemaakt. Not als do profsurfers in Schoveningen
zal dit weekend ons nog lang in herinnering bl~ven als een van do betere, zo niot
do bestol (Jo merkt dat ondergotokende or ook nog met veol plezier aan
terugdenkt.)
Over de ALV was iedereen gewoontegetrouw wat minder uitbundig, maar
ook die verliep vlotjos met eon verbetering van do vorige recordtijd. Net as twee
jaar geleden (PSV-Porto 5-0) hebben onze twee scheidende bestuursleden do
woensdag erop genoten van het voetbalspektakel PSV-Steau, hen door WETH
aangeboden als dank voor de verrichtte bestuurswerkzaamheden. Vanaf doze
plaats nogmaals bedankt; hun vervangers in hot bestuur heet ik bij doze welkom,
hopend op eon succesvolle bestuursperiode.
Wellicht ook al in doze Sweths eon verslagje van de bowlingavond van
donderdag 2 november, welke helaas niet zo druk bezocht werd als andere keren,
maar desondanks zeer gezellig verlopen is, inclusief eon bezookje aan Grand Café
Berlage en voor de hardo kern daarna nog de AOR.

2

agenda

Tot slot wil ik je nog even wijzen op do in do vorige Sweths aangekcndigde
ontwerpwedstrijd. Tot dusver is or flog geen enkel ontwerp ingeleverd, maar ik bob
al wel enkele mensen gesproken die or al moe bezig zijn. Denk wel om do
inlevertermijn; doze sluit op 1 december a.s. om 23:59 uur.
Tot na do tentamens!

S”nnrlr
rn :~nc1e jaron ir or iedrr
rnaan apavànd van 18.30
tot 20.0 ‘rir eon snociale ~vaters orttraining in hot snort—
oentru,rn. bo’or nfl het s,irfseizoen —‘oijn~— is af~o1o,en idetal
om Jo conditie op peil to houdon of to verhotoren.

~4a~

7

dcc
14 doe
13—22 rico

P.S. Voor in do agenda: NSK 1990 op 2829 en 30 april!

1~’c —
5jen
8tan
17 Jan
23 jan
1 febr
8 fobr
25

:z~vomen (20.0 ‘aIr bij do tonEelroon)
video—avond
Prof. van Lint snortv:ook
kerstvakantio
niouwjavrs—borrcl
fondue—avond
schaatsen (vergeot Jo sportkaart niet! )
speoia].e—bioron—avond
bowling—avond

Wil Jo Jo o~roven voor eon van do activitoiten
vragon, ideebn of aannorkingen, hol don evon:

Carin Zuidenin

C

,

of heb Jo
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eindhovense studenreñ windsurf vere&g~ng

eindbovense

voorzitter Dirkian : Na de vorige A.L.V. is Cr een BIC
AstroRock gekocht. Ott slalomboard is uitvoerig getest
en beef t zijn/haar nut op meerdere weekends bewezen.
De twee sloten van de poort bil de loods die vernield
waren, zijn vergoed door het Sportrcentrum. De sioten
van de container en van de loods waren onbeschadigd en
er was ook niets ontvreemd. Er is gekeken naar de
lust van verzekerde planken. Hieruit bleek dat alle
planken die gebruikt ~rden nog steed~,zoal5 bet hoort,
verzekerd zijn. Onze verzekering dekt ook ongevallen
veroorzaakt door niet—WA verzekerde leden. Verder
bleek dat ons verzekerings-pakket bet goedkoopste is
zodat we ge.~~on deze polis aanhouden.

studenten windsurf verenig~ng

S

Sportc.ntrum THE
0.L. Vtouweslteat 1
5612 AW Elndhonn
gIro: 2738453

4.
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1.

0€ kascie. , bestaande uit Maarten Hut en Roel Backbier,
keurde bet overzicht van penningmeester Hans goed. Waar
nodig, iichtte Hans enk&e posten flog nader toe. Op een
enkel onbeduidend min-tekentie na was alles o.k..

d.cl. .30 oktober I~89

VAN Lit hINUHOVENStr SIliEjhNI1.N WINIJbIJHFVhRLNIGLN(.,

WElli
noot:
door bet razende vergadertempo bii deze A.L.V. ward de
pauze voor bet eerst in de historie van WE III door DI
verschoven naar het etnd van de A.L.V. I
Met droge kelen
vergaderden we verder

Opening
Voorzitter Dirkian opent de A.L.V. en beet alie 1/
aanwezigen van harte welkoin.

2.

Notuien A.L.V.

d.d. 20 maart 1989

5.

be notulen van de vorige A.L.V. worden door de
secretaris voorgeiezen en vervolgens door de A.L.V.
Versiag bestuursactiviteiten
secratris Hem
: Er zijn nu 55 leden, twee nieuwe sinds
september. Apr~s-WETh , de oude ballen club, beef t
momenteel 15 leden en zal in de toekomst uiteraard nog

voorzitter
penningmeester

groeien.

nnteriaal commissaris Rob : Twee Beebop diabolos, de ~wakke
schakel van deze boards, zijn vervangen. Een latzak van
het NPU 6.8 zeil is gerepareerd. Het mteriaa3. is in
goede staat van de vakanties teruggekomen, dit in
tegenstelling tot het vorige iaar. Er zullen nieuwe
voetbanden gekocht worden voor de Beebops daar de
oude versieten zijn.
activiteiten cominissaris Robert
Alle weekends zijn goed
bezocht en waren als van ouds gezellig. Het Hardboard
Invitational weekend in Hindelopen was leuk ~ar zonder
wind, be thriation is zeer slecht bezocht terwijl dit
toch een erg ~‘coinpetitive” en gezellig gebeuren is.
Op de NSK afgelopen mei in Arnemuiden was bETh wel erg
goed vertegenwoordigd en ward bovendien de NSK kampioen
ingeitift in de bETh geiederen. Net zomercamp vond
voor bet tweede achtereenvolgende jaar geen doorgang
wegens gebrek aan belangstelling.

Bestuurswisseiing.
0€ voorzitter bedankte Robert van Deursen voor zijn werk
als activiteitencommissaris en Hans Mornout voor bet beheren
van ons spaarvarken.
Beiden kregen een kaartje voor P.S.’.’. — Steauauauauw (51,zeer de moeite waard dus). Hierna werd bet volgende
bestuur door de gehele A.L.V. aanvaard

goedgekeurd.

3.

Financteel verslag penningroeester en kascommissie

secretaris
activiteiten coamissaris
nnteriaal cornmissaris
6.

Dirkian Luykx
Maarten Hut
Hem Vos
Carin Zuidein
Rob Schulkes

Beleid en begroting
Robert van Deursen neemt de pleats van Maarten in naast
Roel Backbier in de kascommissie.
Het hele ledenbestand zal in dBase ingevoerd worden. Zo
heeft de club een coznpleet overzicht van a]. haar leden en
donateurs. Bovendien gaan we onze eigen etiketten printen
voor de SbZThS hetgeen hopeltik resulteert in een nog
snellere en foutlozere distributie.
be NSIC Wtndsurf en 1990 zal in bet Iconinginnen-dag weekend
(28-29-30 april a.s. ) georganiseerd worden door Hardboard
uit Twente.
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Roel doet een voorstel tot het oprichten van een
PR—commissie. Doe!: het uitdenken en aan bet bestuur kenbaar
maken van nieuwe ide~en op het gebied van ledenwerving,
activiteiten en advertenties in de SWEThS. Cecile Schermer
en Bart Wijnands maken bet PR-drietat vol.
De barmiddagen zullen oak in het komend jaar gehouden
warden. Om de week op woensdagmiddag vanaf 16.00 uur bii de
loads. Er zal gekeken warden hoe oak nieuwe leden en niet—
harde—kern leden naar deze middagen gemanauvreerd kunnen
warden. (task voor de ER—cie misschien) Bier en chips zijn er
voor niks dus kom gezellig langs.
Activiteiten die niet door een groot dee! van de leden
bezocht worden,zu!len van de agenda geschrapt warden. Met
name bet zomercamp en de ibriatlon zijn mm of meer in bet
water gevallen wegens gebrek aan belangstelling.

Roel vraagt twee nieuwe redactieleden voor Frans die sf’
studeert en Henri die de koningin beschermt. Bas en
Robert melden zich aan.
Ruud vraagt of elk afgestudeerd lid autoznatisch Apres-Weth
lid wordt. Een afstudeerder hlijft tot het eind van bet
kalenderiaar van het mar waarin him afstudeert gewoon
lid. Ret volgend iaar wordt hii, officieel na
schriftliik verzoek maar in de praktiik automatisch
zonder tegenbericht, bijzonder Ud ~f op verzoek Apres—
Weth lid. Na flog een iaar kan de ex-TIJE’er donateur
warden wederom op verzoek.
Oak informeert Ruud naar het IrailerfTrekhakefl
probleem. Binnen de club zimn te weinig mensen die een
trekhaak achter hun bolide hebben hangen. Zo rnoeten de
clubplanken vaak boven op auto’s gestapeld warden
waardoor niet alle gewenste boards a!tiid mee kunnen
op een weekend. Net huren van een busie met trekhaak
biedt oak geen oplossing hiervoor omdat er 10 man in
een busie zitten en er op de trailer maar 8 planken
kunnen tiggen. Gekeken zai warden naar andere
opi.ossingen. Ret lenen van een husie bii h.v Theta,
bet monteren van enkele trekhaken onder auto’ s van
leden op kosten van WETH of andere ingenieu(r )se
plannen.
Bas dringt er op aan om het voorstel bil bet fonds van bet
SSE snel in te dienen hetgeen bet bestuur ook zal doen.

Op de BOOT in januari 1990 zal waarschiinliik nag nieuw
materiaal. aangeschaft warden. in november—december a.s. zal
nag een avondie gehouden warden waarop alle laden hun
wensen/eisen ten aanzien van nieuw aan te schaffen materiaal
kenbaar kunnen maken.
Oak zal bii bet Nfl. 10k,- tonds van de Stichting
Studentenvoorzieningen Eindhoven een voorstel ingediend
warden ter financiering van bet up—daten van ons materiaal
park.
In de SWE914S zal een ontverp-priisvraag komen voor een
nieuw WEll-I logo dat onze sweaters, postpapier en stickers
zal mogen sieren.
De begroting bliift zoals die in maart opgesteld is.
9.

Op aandringen van Ruud zM exact~uitgezocht warden wet de
definitie van de”trailer—floOdkas is. Eventueel zal op de
volgende A.L.V. gesteod warden over de definitie. Net was
nameliik niet duideliik of alleen clubplanken die tijdens
weekenden 6p de trailer vervoerd warden Hf!. 2,50 kosten cSf
dat dit voor álle meegenomen clubplanken gold.

Sluiting
Een paar minuten over tien sluit DJ deze A.L.V. en kunnen we
aan de pauze en bet bestuursrond)~ie beginnen ???i
Rein Vos
secretaris WETh

IC PRO~SBl? ze 7C
HBt$EI~S HAAz~et
V)K) zoucE.St0HMERI
KEN) P~LS jW1F30r OP,T
11(1004 t-iOtT OooR
GP.&~ ~J -

Ook heeft WETh waarschiinliik nag Nfl. 500,- te goed van
bet Sportcentrum voor de inrichting van de container
(rekken, licht. verf e.d. ). Net bestuur zal bier achteraan
gaan.
7.

W.V.T.T.K.

Niks...
8.

Rondvraag
Robert kondigt de laatste door hemzelf georganiseerde
activiteit voor de zevende keer aan: bowlingavond
donderdag 2 oktober. Verder wenst hii Carin als ziin
opvolgster veel succes.
Imco meldt dat er een gaatie zit in bet Aquata-zeil. Oak
vraagt bii naar de winter—activiteiten wear Carin
echter nog geen agenda van heeft. (zie elders in deze
SWEThS)
Vervolgens wordt er gediscusieerd over de status van Apres—
~th leden, die in pricipe donateur ziin.

10
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Weekend

21—22 oktober
lIe tic van

Dit is een verslag van bet laatste weekend van dit
seizoen.
Het
was voor mU de eerste keer
dat
ik
meeging en dus mijn introductie bii Weth.
Woensdag
was
de weersvoorspefling
al
bijzonder
gunstig, donderdag zou een lagedrukgmbied Nederland
naderen
en
dit moest voor een
behoorlijk
windje
zorgen.
Die
voorspelling bleek vrij aardig uit te
komen.
Vrijdagavond
gingen we met vier autos
en
twaalf mensen op weg naar Monnickendam.
We
kwamen
rond
een
uur of elf aan bij de
boerderij,
nadat
Has,
Cecile,
Dirkian
en
ik Amsterdam
nag
even
hadden bezichtigd.
Zaterdagochtend
sprong
iedereen a! vroeg en
vol
ongeduld
uit bed (Je kunt op zolder de
wind
goed
horen)
Toen
ik met slaperige oogjes naar
buiten
keek, meende ik een schaap voorbij te zien vliegen,
maar
dat weet ik niet zeker;
Het waaide in
ieder
qeval ontzettend hard.
Met een stevig ontbijt en veel goede zin gingen we
op weg near het water.
Het pavilioen bleek wel een
geschikte
stek
te ziin.
Yoor elf uur stonden
de
meest fanatieke surfers al op hun plankje.
Ikzelf
heb
eon 4.5 van de club opgetuigd
en
in
combinatie
met
de Hardrock wilde ik bet
ook
we!
proberen. Aangezien het voor mU do eerste keer was
dat ik met zuidwesterstorn en een plank kisiner dan
3m. “vaarde
vie! bet toch we! een beetle tegen. De
meeste
anderen
hadden weinig moeite met de
harde
wind,
het
weren
dan
ook
stuk
voor
stuk
doorgewinterde surfmaniakken.

.

.

.

Hut~oa

Aangezien Knarten no vrij is geweest twee maal te verzuirnen
copy in te leveren nun wi.j C de redactie, red.) no vrij daze
lege plants in de sweths op te vullen met ean eerlijk doch
kritisch
schrijven
betrefiende
cia
handel
en
wandel
van
Maarten.

H.

Maarten
is
van
studentenwege
een
fietsenmaker
werktuighouwer net ean sj iek woord ) die
tot
voorkort
do
hierbij opgedane ervaring met moeren en bouten in de praktuik
icon brengen met nUn vierwielige voertuig.
De tern auto is bier met opzet achterwage
gelaten
omdat
in
cit geval cia lading deze tern niet deict.
Zeker niet
na
bet
onlangs
zo
droevig
aan
het
voertuig
overkonen ongeluk waarbij zijn vooras een halve meter uit het
lood geslagen werd.
Maar aangenien Maarten op
zaterdagmiddag
als
melkboer
nog
enigzinds
bet
financiele
pail
van
de
gemiddelde
deetmanstudent ontstijgt zal tiij spoedig wel weer
een
nieuw
voertuig besttren. C hopelijk ditmaal wel een echte auto
met trekhaak, red.))
Verder valt er over Maarten eigenlijk niet zoveel te
melden,
afgezien van bet feit dat hij zich de laatmte
tijd
verdacht
veel met onze
zwakkere
broeders
C
boreas
)
gesignaleerd
wordt.
Aangezien het niet gepast is Kaarten nUn weerwoord
niet
te
gunnen sullen we dat dan ook niet doen en
geven
we
do
pen
c.q. cursor door ann Theo Horbach.
Hopeli.jk
bespaart
Theo
zichzelf
een
kritische
redactie—analyse en levert hij zijn copy tijdig in
(Hint)
Nanens Maarten tekenen wij,

Zondag
waren
de weersomstandigheden
wat
minder
extreem.
We
vonden een prima plaats ergens net ne
een
bocht
in
een dijk.
Deze
plaats
was
zeus
voorzien
van
een
zandstrand,
alhoewel
de
term
strand
hier
niet
van
toepassing
is
(en
zand
trouwens
ook
niet )~
1k bob die dag
wel
lekker
gesurfd
en
dat
geldt denk ik voor
iedereen
die
meeging.
Al

met al was hot een bijzonder geslaagd
weekend.
Avonds stonden we rond half tien a! bij de loods
en een klein uurtie later lag ik op bed.
5

12

13

de redactie,

Wisten jullie dat,
SUPER HOWL
—

Donderdag
2
nov.
j. 1.was
bet
veer
Dover:
Het
jaarlijks
terugkerende
WHIR
Bowling
“toernooi”.
Bit
hear
waren
er
tien
deelnemers te
weten:Bart,
Cecile,
Then,
D.J,
Rod,
Carin,
Boa.
Robert, Harry en tkzelf. Alle deetnemers waren bereid tot bet utterste
te gann on de WETS bowltng—bokaal. die overigens pas bij een score van
meer dan 200 punten uitgereikt wordt en on die reden dan ook nog
niet
bestaat en aangezien de beste score van bet toerncoi
12$
was
built
dit ook zo, Ic bemachtigen.
Te,~en tienen wan de spanning on te snijden en sommigen konden bun
coot tea niet acer hedwlngen ben bleeltdat de bean pea on 5 over
10
vrij zou komen. Spont.aan begonnen daze types met prive—hallen van
can
andere grcep Ia jooien on toch maar wet ritme op te doen. Wear anderen
wisse lden dna keen nerveus van schoenen.
Bindel ii k konden we dan van start. Dc gebruikel Like smoezen waren
veer niet van de lucht: Redahtie—Roel beweerde nooit eerder gebowid te
hebhen, Die verklaning mocnten de
anderen
toch
ernstig
in
twijfel
trekken dear PR in de eerste drie heurt.en geen enkele kegel had
laten
staan. mdc volgende 15 heurten wist hij echter nog maar
1
hear
de
voile winat be helen rodat hiJ uiteindelijlc toch nog bet voordeel
van
de twiifel kreeg. Harry ve.rklaarde zUn matige start aan zijn
verlaat
optreden. Al leek hii halverwege de strijd gelijk te krljgen, deed
de
eindscore toch anders vermoeden. O.J. • die bet near eigen
zeggen
ala
voorzitter niet kon maken winnaar
te
worden,
bleek
toch
over
een
ijzersterlce rechterarm te beschikken waarmee hij ,naarliefst een record
aantal van 8 strikes c.q. spares wist te
gooien.
flit
was,
gelukkig
voor hen, niet genoeg
voor
de
eindoverwinning.
Die
was,
na
enig
geharrewar over de te volgen puntentelling, voor Then. Theo had geloof
in aiim bat, Lets dat hem dos duidelijlc geholpen heeft. Pech voor
hem
was dat dat verhaal no eems niet sterk was. De dames deden dapper
Thee
en waren goede niddenmoters. Dart
echter
voelde
waarschijnhijk
eea
zeker gemis, dot overigens later op de avond
ruimschoots
goedgemaakt
werd, en behaalde daardoor in be eerste ronde niet zoveel
punten.
In
de tweede
ronde
begon
Robert
aan
een
indrukwekkende
nerie
die,
geluickig voor de rest, door tijdgebrelc niet afgemaakt hon worden. Zelf
was ik zoals gebruikeliik op jacht naar bet speedrecord, maar dat
was
uiteindelijk toch voor fl.J.. Bas, doorgaans toch ook wel speed belust,
probeerde bet met curve—ballen. Met ontbreken van eerstgenoende factor
speelde hea uiteindelijk toch parten, desalnietemin goede tweede.
Na de sportieve strijd was het nog
prettig
vertoeven
in Grand
Cafe Berlaghe. Dear heerste nog enige discussie over de wedstrijd,
de
muziek en de in het cafe aanwezige dames.
Ben
voor
een
taaiden
de
groepsleden af near warner
en zachter oorden. ben we
flog maar
met
zn vieren over waren bralde iemand dat “dit toch wel de
echte
vaste
kern van WHIR was”. Vervolgens was deze persoon de eerste
die
daarna
aftaaide! Over de toestanden die nog
gebeurden
met
de
overgebleven
groep van drie in de AOR wil ik bet bier niet nicer hebben, temeer daar
zij niet meer zo goed in inijn geheugen staan.
Overigens
wenst
ondergetekende
geen
enkele
verantwoording
af
te
leggen
voor
voor bovenstaand artikel.
An an.
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Frans Schoren de groeten doet aan alle ouwe ballen.
Onze voorzitter met microfoon nog beter te verstaan
is
dan
zonder.
Hoewel
hij
bet
concept
van
de
free—floating
Willem
Alexander afzweert.
Br tijdens de A.L.V. zoveel te bespreken
was
dat
We
niet
eens aan een pauze toekwamen.
Bart de reputa~ie
breker
van Robert heeft overgenomen.
Bambino Bas ten koste van Weth een trelchaalc onder zijn auto
wil plaatsen.
Bas T no nog meer planken op zUn imperiaal kan binden.
Mann
alleen
activiteiten
wil
organiseren,
waarvan
de
inscjarijvingen al binnen zi,jn.
Xandy no de hele week alleen thuis is,
Mu niet alle heren slob als melkboer aoeten gaan vemmonunen.
Bert icoelbloediger met zijn suniplank omgaat dan
met
zijn
vriendin.

hr lid Dir ,ro~,,c,etLt
HIS eC,v s/-tel rr-@ocs
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VENDER 1989

Aore

Plaats

Roel Backbier
Pastoriestraat 69
Handy Beaumont
Spoorstraat 104
Stephan v.d. Berg Cqjde OoelenRaae 55
Harry Bongaerts
Karthuizerstraat 34
Tom v?d Boomen
Kerkstraat 18
&itoine van Bree
Maria Stuartstr.la
Erik Bruin
Hoogstr 157
Alberto Burgn
Zeelsterstr. 207 0
Maurice Claessens Bolhei 30
Marc Thong
Isngstraat I2b
Hem Dahoen
Rubensstraat 3
E. Da~
Kruisstraat fly
Robert van Leursen St. Phiiomenastr 13
Zephyr Droog
sibeliusplein 135
Henri [niysters
poorstraat 104
Ruud Erckens
Betimnistr. 6
~rjan Ge ,ast
st. PhHomenastr 3
Arno GIi~
onst Me~gensstr 2iC
l~o ,oudsx~aro
~stei1aan 16
Bart Groot
scnooistraat 57
Rob de Groot
~stIandsestraat 40
Martin Hingst
Mathijseniaan 29
noel Not!
Voorueg 4)
Theo Horbacn
Nauritsstraat 0
Theo Huizenga
Jar. Roschln. 231
Maarten Nut
Willemi Kloosiaan 54
Ad van Kessel
Breukelsestr. 28
Peter Knaven
Rijnlaan 34
Rob Koli
JanpieterszoonCstr. 24
Coon Kcnings
Allersma 147
Cees de Lange
Wiiieretr. 97
Bas Leyen
DekenvSomerenstr 5
tharten Luylcx
Nariawg 52
Dirkian Luykx
HemelrUken 145d
Peter de Maagt
Corellistraat 202
Hans )~rnout
Ploegstraat I
Marc Nederkoorn
Zeelsterstr. 207 X
Laurens Odekerken
t Nofke 107
Auke Osinga
Guidogesellestraat 27
bEta van Rootseiaar Steenbeek 96
Cecile Scher~r
Jeroen aoschln. 231
Erans Schermer
GanzebIoe~tr. 47
Frana Schoren
Pr.Bernhardstr. 7
Rob Schuikes
Jeroen Boschin. 231
Leon Sprerilcels
JyOldenbarneveldin 74
Brigitta Steyn
Langstraat 12b
Frans Theuni5sen
S’eidspaatstraat 30
8as Ti~r
Jeroen Uoschln. 231
Main v. Veidhoven Beklinistr. 6
Ludger V S’iisteren Geestakker 14
Hem S’os
Ostaderstraat 7
Marc S’os
Jan Steenlaan IS
Rein de S’ries
Grashof 79
Jacco Wiersira
Amerlkalaan 23
Bart Wijnands
Tineistr. 18
bhIIem Jan Withagen Wiliemtraat 97
Carmn Zuidem
Striipsestr. 132 B
•

mg een plank meene~n onder
bepaakde voor~arden
•
• mg met de aanhanger riiden
bI. • bijzonder kid
don. • donateur
tither
lid van yerdienste

Telefoon

5612 Ii ENS’
451322
5705 33 Helaond
04920-35968
Hoorn
02290-19913
5643 RX ENS’
123898
5671 OP Nuenen
040—83)285
56)6 Al. ENS’
439956
5615 PC ENS’
519088
5652 EN ENS’
550031
5508 LD Veldhoven
040-543262
kert
04150-43902
5691 Et -o
04990-72017
56)2 tEl ENS’
5622 Ci, INS’
442)73
2231 XA cniedam
010-4715155
57u5 ii He1~nd
04920-35968
5653 Gb ENS’
524842
5622 t~ EnS’
442173
5613 ME EElS’
460551
56~I HE son
04550-13228
5595 Ck Leenae
04906-1985
2512 SC DenTing
070-801372
ENS’
3233 Si ~stvoorre
01815-5182
5616 N, ENS’
434791
5542 AS ENS’
817613
56)5 NP ENS’
525509
5281 ND Boxtel
041)6-72629
5691 33 Son
04930-735)9
5684 EG Best
5655 CD ENS’
520671
5616 CO EHV
523767
5611 KI ENS’
435078
6861 UT Oosterbeek
085-342372 AS’
5612 LC ENS’
438097
5049 ES Tllb4Jrg
013-564502
5615 HA ENS’
432547
5552 EN ENS’
550031
5641 AX ENS’
811370
ENS’
04760-72695
3861 U Nykerk
03494-53594
5642 AS ENS’
817613
5643 3M ENS’
126246
5768 AS MeiJel
04766-1687
5642 AS ENS’
817613
2582 NW Den Haag
070-502955
b~ert
04150-43902
6216 Dli Maastricht
043-432405
5642 AS ENS’
817613
5653 GB ENS’
524842
5674 i~ Ger~en
831148
5721 I*C Asten
04936—2066
5591 AN Neeze
04907-1337
2262 ER Leidsclier,dani
070-205032
5691 (A Son
04930-71138
5654 LI ENS’
551216
5616 CO ENS’
523767
5616 GT EMS’
528236

bestuar: voorzitter:
secretaris:
penning~t:
cam, act. :
coD. met.
* • Apres-T.€Th lid

Dlrltjan Luyltx
Main Yos
)€arten Hut
Carmn Zuideme
Rob Schuikes

Jarig
• 8- 6
don I- 4
erelid
•
7- 4
• 24-12
• 26-10
10-lI
21- 6
3don 7- 5
24- 5
21-Il
‘
• 25- o
don 12- 7
don 14- ~
A’U Il-Il
• 4-TO
22-7
AS’ 8- o
• 25- 9
AS’ 29-Il

AS’ 28-10
• 30ii
28-5
• 23- I
don 6-10
10-12
AS’ 3- 4
AS’ 20- 3
AS’ 14- 9
• 15- 4
lidver 1- I
• 28- 9
26- 2
• II- 4
t •
8- 2
1- 6
18- I
don 28- 9
don 13- 6
t •
24-10
AS’ 12-12
• II- 3
don 3- 6
don 6- 6
6-li
f *
25-10
don 14- 2
bI
3—12
+ •
17— 4
don IS- I
AS’ 10- 5
don 22-Il
• 28- 7
AS’ 8- 8
*
31- 8
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