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Van de redactie

Omdat dit de Iaatste Sweths is met een
vaorzittersstukje van mijn hand Goepiel),
heb ik nag even m~n best gedaan am
hot geheel er extra mooi uit te laten zien.
Hierdoor is de nhoud wel met enige
haast goschroven, hetgeen hopelijk niet
al te veel taalvoutun obchuleefurt heefd.

What’s happening folks9 (Moeilijk zeg, edoro keer woer eon andero
aanhef vorzinnon)
Na eon verdiondo vakantie heeft do rodactio zich woer achtor do AT
(ja, ja) gonesteld Holaas zondor Bas Leyen die hot druk hoeft met
afstudoron en dus geen tijd moor hooft voar het rodactionole werk
Bij doze is or dus woor eon vacaturo als field-reporter voor degono
die denkt do huidigo redactie to kunnon ovortuigon van zijn
rodactionolo on bi(e)rationele kwalitoiton
In dezo SWETHS vind Jo woer een gigantische hoovoelheid copij van
doze en gone (vooral dat laatste) Vooral hot stukjo over do
(oventuolo) aanschat van eon speedneedle is van eon vorbluffendo
kwalitoit on dogelijkhoid (ahum).
Verder natuurlijk do ons inmiddels vortrouwdo Sjef van Ookei (ach U
weet wel, reeds) en eon extra lange atlevering van do Roddolaar
Oak eorstojaars Sylvia heoft al eon prachtig vorslag van hot laatsto
surfwookend geschrevon, ochtor holaas moesten wij toch nag wel
onige corroctios aanbrengen
Natuurlijk is jullio do schitterendo layout van doze SWETHS, on van
die komen gaan, al opgevallon Wij waardoron doze “Gouden
handdruk’ van DJ natuurlijk zoor (hood dat niot andorsam’) In hot
kador van doze nieuwe layout wenst do redactio komende kopij
voortaan op flop (als WI’ 50 file) to antvangenl

De inspanningen die dit jaar geleverd zijn
voor do werving van nieuwe eden begin
nen hun vruchten af to werpen. De
uitgave van eon speciale WETH-intokrant
heeft er mode vaar gezargd dat we op
do sportmarkt tijdens de intro al do
namen van zon 25 belangstel!enden
kanden noteren. Doze ziin hierna
benaderd year doelname aan bet intro
surfweokend, dat in het weekend van 22
en 23 september georganiseerd is. Van
de 24 deelnomers hieraan waron or maar
hefst 11 voor bet oerst moe. Helaas had
do storm rand Mannickendam besloten
vrijdagnacht to gaan liggen en pas
zandagnacht weer ap to steken, zodat
we beide dagen met veel minder dan de
vaorspelde Zuid-West 6 genoegen
moesten nemen. Golukkig was bier ‘s
avands niets van to merkon on zat de
stemming er gaed in. Dit laatste ondanks
pogingen van Coon am ans door middel
van eon gehuurde harrorvidea op blaed
darstige ideeën to brengen. Eon gedetail
leerd vorsiag staat waarschijnlijk elders in
doze Sweths.
Gezien do roacties na afloop, denk ik dat
we binnenkort zeker een aantal nieuwe
leden kunnen begroeten, die ik dan oak
alvast van harte welkam beet binnen
anze vereniging.

Do redactie
p s Dank aan onzo freelance modeworkor Nedermarc
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Do athandeling van do clubkleding laapt
bijna ten einde. Helaas is alles wederom
met meer moeite tot stand gekamen, dan
waar we op hadden gerekend. De Iaatste
vier bestolde artikelen moeten nu nag
afgeleverd worden, waarna de definitieve
rekening opgemaakt kan warden. Nag
even goduld dus.
Do in hot voorzitterspraatje van do vorige
Sweths gonoemde (500,- die we nag van
hot sportcentrum moesten ontvangon,
zijn inmiddels binnon. Ook de schade
claim, die bij de vorzekering was inge
diend m.b.t. do vervangen mast en giek,
is in zijn geheel vergoed. Daarnaast is,
door eon aantal oudere planken uit de
polis to halen, do jaarlijks to botalen
premie van do vorzokoring aanmerkeIi~k
verlaagd. Voor doze planken kan in goval
van WA-schado aanspraak gemaakt
warden op eon WA-vorzokering die hot
sportcentrum voor 10 planken heeft
lapen. Voor vragen en details over doze
en andore ondorworpen verwijs ik graag
naar do ALV.

3

Daarnioe ben ik meteon bij hot laatsto
ondorwerp van mijn voorzittorshand aan
gokomen: do Algemeno Ledon Verga
doilng. Doze staat gepland op maandag
22 oktober a.s. om 20.30 uur in do
niouwo vergadorzaal in hot sporteentrum
(achter do oudo kantino). Eon uftnodiging
zal Jo binnonkort in jo briovonbus kunnon
aantreffcn. Er zal o.a. vergaderd wordon
over do aanschaf van niouw matoriaal.
Dus als Jo hierover eon moning hobt, is
do ALV do besto gelogonheid om doze
aan do rest van do voroniging voor to
leggen. Komon dus!
Van niot voel rnindor bolang is natuurlijk
do bostuurswissoling die plaats zal
vindon. Na eon halt jaar activiteiten
commissariaat en twoo jaar voorzitter
schap zal ik dan toch oindolijk do hamor
doorgeven. Ondanks do vole zorgon en
problomon die me at on toe zeus eon
slochte nachtrust bezorgdon, kijk ik met
plezior terug op mijn bostuursporiode.
Hot was eon tijd waarin do plannon van
Deotman on dions opvolgor Ritzon niet
veol goods voorspelden voor hot voort
bestaan van do studenten(sport)voroni
gingon. Do mogolijkheden om naast do
studio actiof to zijn in hot studenton
woreldjo ziJn drastisch boporkt. Niottomin
bliJkt or, gezion do toonamo in hot aantal
sportkaarton, zokor behootto to zijn aan
do niogelijkhoid tot hot bodrijvon van
diverse sporten aan do TUE. Windsurfen
hoort daarbij. Qok do sportbostuurdors
van do TUE vinden dat en zijn boroid zich
in to zotton cm dat in stand to houdon.
Vanat doze plaats wil ik dan ook niot
alloon m~n modebostuurdors bedankon
voor hun samenwerking, rnaar zoker ook
mijn waardering uitsprekon voor do
gebodon ondorsteuning vanuit hot ESSF
en hot sportcontrum.
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1k wons hot nieuwe bestuur tot slot vool
succes in hun inspanningon om do
voroniging door doze mooilijko t~don to
Ioodson. Do kornendo tijd zal Ic hiorvan
nog zoker gotuigo zijn. Dat dit zal lukkon
staat als eon paal bovon water, die
hopoliJk door niomand tijdons hot surfen
ovor hot hoold zal wordon gezieni
DirkJan

ActMteiten Agenda

I

MAANDAG

ALTIJD

Conditiotraining voor watersportors
1800 - 1930 uur in hot sportcontrum

WOENSDAG

100KT

Barmiddag 16 00 bij do loods

ZATERDAG
ZONDAG

130KT
140KT

Suriwookend to Ouddorp.

MAANDAG

22 OKT

Algomono Loden Vorgadering om 20.30 uur in
do niouwo vorgaderzaal in hot sportcontruni
(achter do oudo kantine).
Bohalve over do bostuurswissoling zal or o.a.
vergaderd worden over do aanschaf van nieuw
materiaal.

WOENSDAG

240KT

*

Barn,iddag bij do loods om 16.00 uur.

ZATERDAG
ZONDAG

27 OKT
280KT

*

Surfweokend.

*

Als hot weer hot toelaat! (of niet)

Voor opgavo, informatie, klachten on morolo ondorsteuning (S.C.):
Carin Zuidema 040- 52 82 36.
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De speedneed~e lobby.
Enkele loden binnen onzo geliefdo surfvereniging hobben het moedige edoch zeker niet
onrealistische plan opgevat de algemene opinie inzake de aanschaf van een speedneedlo
naar de positieve kant te doen doorslaan. Hiertoe is door doze personen een plan
opgesteld voor het voeren van een intensieve lobby. (Tot voorkort was lobbyen een vies
woord, en ‘not done’, maar tegenwoordig is dit een normaal verschijnsel gewordon,
dankzij ons aller Ruud L. uit Den Haag)
In het kader van dat plan volgt hier een uiteenzetting van de beweegredenen die de
weth-leden tot de aanschaf van een speedneedle moeten leiden.
Ten eerste natuurlijk het intense genot van hot met zo’n 60 km/uur over het water
speren met dit hemelse snelheidsapparaat, waarbij de stoot adrenaline die vrijkornt op het
moment dat je Jo realiseert dat een katapult Jo minimaal een bezoek van drie weken aan
het ziekenhuis oplevert Jo biJ voorbaat al high maakt.
-

Aangezien do vereniging al een uitgebreide range van planken heeft van 3 meter 70 tot
2 meter 85 en verdere uitbroiding hiervan nog niet aan de orde is, is een speedneedle
een welkome uitbreiding op dit arsenaal van surfplanken.

-

Na het zien van doze respectabele lijst van argumenten moot zelfs do grootsto hard liner
toch ovorstag ( om maar eons in ons eigon jargon to blijven), on zal hij zekor na oen
gesprek met een van do lobbyors ondor hot gonot van eon pilsJo (dit is goon vorm van
smeorgold, maar eon voorboeld van eon ‘Dutch Treat’) mooton orkennén dat oon
speodneodlo do onigo juisto aankoop voor onzo voroniging is.
Monigoon zal zich nu natuurliJk atvragon waarom wij Juist nu doze ophef maken? Wolnu,
do A.L.V. staat woor voor do dour on aangezion wo misschien aan hot oind van hot
soizoen eon noodlo togon eon gereduceerdo prijs kunnon krijgen zullon wo op do A.L.V.
hiorovor mooton beslisson. Vandaar dus II.
Aan do sorieuze toon vab dit stukjo kun Jo a! opmakon dat hot ons pure ernst is, on dat
dit dus goon mijmeringon zijn van eon of andoro nozom die niots botor wist to verzinnen
om ovor to schriJvon.
P.6: Uit wolingolichte bron is vornomen dat do voroniging met eon financioelo moovaller
van plusminus achthonderd guldon in do maag zit, on ziohier do juisto bostomming van
dit geld.
Namons do speodfreaks, Robort.

Bij de aanschaf van nieuwe planken voor de vereniging is do achterliggende filosofie
aIt~d geweest dat een zo groot mogelijk ledontal gebruik moest kunnen maken van deze
planken. Aangezien er nu voor elk wat wils is behalve voor de radicalo surfers word het
tiJd dat deze verwaarloosde groep nu eens aan zijn trekken komt.

-

Er is een grote groep goede surfers die eigen materiaal hebben, en daardoor geen
gebruik maken van het clubmateriaal, omdat dit hen niets extra’s te bieden heeft. Wel
hebben zij al die jaren gewoon contributie betaald en daarmee dus het clubmateriaal
mede gefinancierd. In feite zijn dit dus sponsorsl. Hot word tiJd dat doze sponsors nu een
keer beloond worden voor hun generueze bijdragen van de afgelopen jaren in de vorm
van een speedneedle, omdat dit voor hen wol een moerwaarde betekent voor het
surfgenot.
-

Het aantal eden dat op een speedneedle uit de voeten kan is groter dan men zou
denken, daar edereon die eon waterstart redelijk beheerst hierop uit de voeten kan.
-

Na enig navragen van een van onze eden blijkt dat het niet onmogeliJk is een testplank
van Alpha of Sic aan het eind van hot seizoen tegen een gereduceerde prijs aan to
schaffen bij Surf Sport Zuid of biJ Sic.
-

Aangezien het aantal tuigen binnen de vereniging groot genoeg is hoeft er niet rneteen
een compleet tuig biJ de speedneedle aangeschaft te worden.

-
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niet volgen?; win een prachtigo gonotsknots. Inzenden voor volgendo sluitingsdatum.
Hint: zie Astorix’ psychologische oorlogsvoerder, red.). Rand twee uur lag iederoen (exci.

Versilag van de zaterdag (?.red.) van het
s u rfweekend van 22 en 23 september.
Zaterdagmorgen 8.30 uur. Bij iedereen begint de kou de slaap te overhoersen en dus
warden we wakker. ( nadat de haan al vanaf 4 uur om het kwartier heeft staan
schroeuwen). Nog met de windkracht 8 a g van de vorige avond in gedachten kijk ik
hoopvol naar buiten, en....jawel, do nachtmorrie wordt waarheid. Van de voorspelde
windkracht 6 is nog maar een klein 2-tje over. Net K.N.M.I. heeft er weer een paar
“vriendon” bij.
Na van de schrik te zijn bekomon, kan ik aansluiten in de nj voor de douches. ( goeie
douches trouwens !). Fris gewassen, met 3 truien aan en ijdele hoop op moor wind,
schuiven we stilletjes aan tafel voor het ontbijt. Als het startsein wordt gegeven zijn de
vleeswaren en de melk binnen 5 minuten verdwenen. De 4 dames kijken lijdzaam toe hoe
de 20 boys een half brood pp. verorberon en de andere helft in zakjes proppen voor de
komende middag, als de grate hanger van het vele surfen moet worden gestild. Na de
grote schoonmaak kruipen we tussen de gieken en zeilen in do auto’s, c.q. busje, en
gaan we tevergeefs onze grote vriend de wind opzoekon. Nadat we drie koer de
Gouwzee (ondergotekendo was in de veronderstelling dat hot het Ijselmoor was, red.)
waren rondgeredon en eon paar getrustreerdo loden bij eon biljart haddon gedumpt ~e
waren or zelf naar toe gerodon, red.), stopten wo ton einde raad bij een steile natto di]k
(och wat erg nou toch, red). Na wat glijpartijen ligt do zooi, mijzelt incluis, aan de andero
kant van do d~k. Tegen boter weton in tuigen we de grootste zoilen af, daar het woor
niets andors toolaat en do redactio gefrustroord was op dat moment. Moodeloos stappen
we (oxclusiof do rodactie, rod.) hot water op om hot record wiorhappen to vorbreken.
Aangozien do wind niet kwam tuigdo do rest do zoilen nu ook af. En jawol hoor, not als
allos woor op de auto igt stookt or eon briosjo op van krachtjo drie/vior(de, red). Hot is
woE goon 5.5674 bft, maar ja. Ergor kan niot, denkon do orgsten van ons, dus tuigen we
maar woor eon zeN af. En met succos; hot zeil gaat or nu vandoor als eon spoor, plank
on surfster in planoo met zich moetrokkond. Twee uurtjos later wordt hot zeiltjo voor do
aatsto keor die dag, maar dan ook ocht, afgotuigd on vortrekken we, sommigon met eon
voldaan gevool (andoron met eon stuk in hun root, rod.) richting slaaphok. Daar schuif ik
woer achtor in do wachtr~ aan, torwijl andoron do macaroni gaarstomon. Over do
macaroni slochts dit: hij was vorukkoluk (dank u, koks). Met bior en wijn word alles
woggospoold. Torwijl do andoron uitbuikton moost ik, samon met 5 andoron do afwas
doon Cia, zo gaat dat, red.). Die was na eon half uurtjo, ondor biding van mijzelf, gopiept
(dat is nog eons eon prostatio, rod.). (Zoals hot hoort zaton do mannon met sigaar on
cognac voor hot haardvuur, red.). Bij hot haardvuur word or vorvolgons uit eon
soksistisch bookjo voorgolozon door 2, tot voorlezer gobombardeordo ui waarondor moi.
Na do spannondo vorhalon uit dit bookjo bekokon we nog drio in spanning varioronde
video’s dio ik niet allon kon volgon (prijsvraag: Waarom kon ondorgetokonde do video’s
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red, red.) te bedde. Hot weloude kussengovecht resulteerde doze keer in: 2 geknousde
pinken (dit z~n eorstejaars kalveren, red.), een goscheurd kussen, een kapotte lamp en
dito spiegel. Vervolgens viel eonieder, onder het genot van nachtelijke house (00k herrie,
red.) in slaap.
silvia,
P~ Veel succes aan degene die het verslag van de Zondag op mag biechten.
p.s.s. De redactie is zo vrij ge~eest enige kritische kanttekeningen te plaatsen waar zij dit
noodzakelijk achtte.

Swoths 8.4

9

1

KOPIEREN
8 cent inch btw, 10% korting met
klan tenkaart

GELDGEBREI( 2
BWS heipt je
aan eon baantje.

OFFSET SNELDRUK
4 cent excl. btw, mm. 100 afdrukken
per origin eel

WiJ hebben work voor halve en hole dagen,
avondwerk, weekendwerk enzovoorts.
Schrijf Jo in biJ

TEKSTVERWERKING

stichting BWS

pc verb uur, uitprin ten div. lettertypen
tekslverwerking

studenten-wtzendbureau
J.F. Kennedylaan 3 Eindhoven
32!

DESKTOPPUBLISHING
pagina opmaak, lay out,
uitprin ten software
1.
1ILEU~G WESThRMARKT 36 5042 MD TEL 013-683173

EINDHOVEN
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WACWINGEN JUNIJSSTPPAT 16-18 6701 AX TEl. 08370.18638

KRUISSTRAAT 132 5612 cm TEL. 040-434553
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Auke geketencL
T]a, nu is ml] do twijfolachtige eer toebedeold jets voor do Fellebodo te mogen schr~ven.
Na maanden van hteratuuronderzOek, slapoloze nachten, vele overpeinzingen en emmers
zweet ben 1k tot dit stukjo gekomen.
1k, door mi]n twijfelachtige huisgonoot (alias mr. Bigshit) gedoemd tot mr.
pyjamadonkey, beet Maarten van Ri]n en ben een groent]e bi] Fellenoord. Eerste]aars lid.

Dat dit pogen weinig succesvol zal zijn is to verwachten, gezien overige akties. Neem,
bebalve hot boschrijvon van zijn elgen tics (En die ziot hi] toch dagolijks in do spiegel,
mogen we aannemen), bi]voorbeold zijn kookkunston: Mon nome eon buidel instant
macaroni ~o moeton por slot van rokoning op de kleint]os passon) on mongon dit met
eon pond gobradon gohakt. En ziodaar, voor do somma van fI. 4,75 is or do volgende
ochtend file voor do W.C. (Of hangt daar do ponnevrucht van A do 0?)
En dan is or nog een puntje betreufende de atwas. Ook daar is Auko eon begaafd
drukker. Ais hij eventjos do golegenheid kri]gt, drukt h~ zijn snor. Maar afdrogen doen wi]
Auke bier wel ovenl
Genoeg hierovor: nu staat gedrukt boo Auke zich drukt, en als hi] nu voor do volgendo
SWETHS zelt zi]n tic schri]ft, drukkon wi] hem wel.
Tot slot nog een stukje waarvan plagiaat nog niet is aangetoond, eon recept uit
grootmoeders ti]d:

Boris grote-Becker

tentamenperiode ca. 24 cm. papier hoog
spinasie en sampioenbroodjes
300.400 g.
90g. (=100 ml.)

beemndiging van do studio of bet behalen van het jr-dip....

40 g. (=75 ml.)
300 ml.
2 ml.
125 ml.
500 g.
6
6

X-poten net als Naish

en aanvullend literatuuronderzOek.
Auke.(en voornoemde Maarten)
Naschrift redaktie:
Ja Auke, daar sta ]e van te ki]ken. Na noest speurwerk en bet plaatsen van enige roya!e
steekpenningen wist do redaktie onvervalst plagiaat aan to tonen. Voor bet gemak
hebben we do (ingekorte) versie van bet origineel geplaatst. Oat was beter to lezen, en
veel verschil was er toch niet. (met dank aan de Fellebode) Oat geeft ons do ultieme
gelegenheid zelf do tic’s van Auke op papier to knallen.
Zo woten we dat hi] sinds enigo tijd vader is van eon wulpse schono op huwbaro leeftijd,
on dat hi] sindsdien incest overweegt. Op het arnoureuzo vlak heeft hi] trouwens nog wel
moor aspiratios. Een van de projecten is bet losweken van een Bdk-miep]e van een
Corpsbal.
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vars samploene
botter of margarien
blokkie hoenderekstrak, gokrummel
koekmeelbloom
melluk
gemongde kruie
room
vars spinasie
sni]e roosterbrood
eiers hardgekook

Was sampioeno. Snij in skyfies on soteer in helfte van boiler tot gaar en droog. Smelt res
van boner en hoenderekstrak saam. Haal van stool at en roer meel bij. fiber melluk
geloidelik b~. Plaats terug op stool, floor aaneen en vorhit kookpunt. Voeg kruie, room en
sampioene by. Meng en hou warm. Kook spinasio 5 mm. in sout water. Dreineer en druk
soveel moonhik water ult. Skep spinasie of broof. Sni] eier in skyve en rangskik bo-op.
Bedek met sampioensous. Lower zes porsies.
Nog maar eon naschrift: er is dus niets mis met onze tekstversterker. Maar wat heeft die
]ongen uitgospookt na zijn kleuterschoolti]d?
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Roddelaar

Voor op de plee door MG
Go~,p iastor ott andoro zakon voot hot
voroangonamon van do dagoi,1kso slooi9arig

Wisten jullie dat,
-Er op het intro-weekend meer aspirant-loden waren dan gowone
-Tip dit zo graag wiide moomakon dat zijn radiator plofte
-De rest van zqn bak oak to wenson ovorlaat (Do douron vallen spontaan op
slot met de slouteis er nag in)
-Bas zqn jongo aanplant inmiddois is uitgogrooid tat masthoogtO
-AdS daarom maar via do rondweg naar do TU rijdt (00k omdat hot snelier Is)
-Inzoomen populair is bij do jongorejaars S (en) M en dat fool dit niot meer
trok
-Andoron daardoOr de draad van de video kwijtraaktOn
-Maar do wog naar do ties dos to duidehjkOr werd
-Sornmigen liodon daardoor wol erg hedorlijk achter de open haard zaton
-Dit wodorom de hardo kern was (Tip natuurhjk tntgezondord)
-fools 4-dimensionalo zoO hem zo in do maginaire voorzittorsstooi biaast
-Tenzij hij eordor do man met do hamer, vooralsnog DJ, tegonkomt
-Auko eon iets n-iindere start heoft gomaakt en hij hopohjk niet blijft toron op
prostatios van zijn voorgangors
-LADA vorandord is in Els (Dogoliik frontjo, voigons Auko 7.5)
-tvlaartOn Luykx nog wel naar M’dam woet maar niot die naar do bar van hot
paviijoon waar do fanatioksto surfers aan hot bdjarten waron
-Dat volgens Koen, na or zoif godogon ondorzoek naar to hobben godaan, vier
autobandon niot gonoog iucht bovatton om een auto als voigboot to gobruikon
-Maar doze ondorzooksrOsultaten not graag naar buiton brongt.
-Wij flu proberon to gaan schjtoppon (Dass nou jammor)
-M on S. (kledingzaak’) zo org aan olkaar zaten to friomelon dat sommigo
kiodingsstukken pas do voigondo dag wordon toruggovondon (ja dus)
-Auko nag eon fiks bodrag aan Buma Stemra diont over to makon
-Dit ioopt uiteraard via do redactio
-Bart “ocht wef’ eon optimist is
-isch dat die Laatschtsche’
-Arjan togenwoordig op eon house Vinta vaart (volgons do kenners aithans)
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Wij surfers mooten, door do gobrokkigo borichtgoving van bovonaf, ondor (lage) druk on
a Ia last-minute tijd vrijmakon om to gaan surfen Eon handig huipmiddol hiorbi; is do
volgondo

flaa~twerk kalender
d*~d.z

.,~._d_ ~d~•d~~d*

~dj~g

~.tj4*~

~dJd~

bi...

8 7 6 5 4 3 2
1615141211109
2322 21 20 19 18 17
3029 2827262524
3736 35 34 33~32 31
Haastwork moot aitijd gbteron klaar z~n. Met doze kalondor kan hot work bogonnon
warden op do 7o on klaar zijn op do 3e.
Hot mooste work moot vr~dags klaar zijn. Dus or zijn drio vrijdagon in iedere week.
Er zijn zes nieuwe dagon toogovoogd aan iedere maand voar “hot oinde van do maand”
paniekwork.
Er is goon “eerste van do maand° am to voorkomen dat paniekwork van do vorigo maand
to Iaat wordt afgoiovord.
Maandag ochtond kators zijn vorvallon ovonals do niot produktiovo zator- on zondagon.
Eon niouwo dag, kletsdag is ingovoord om do rest van do wook vrij to houdon voor
onondorbrokon gojaag.
Tonslotte is or oak goon vrijdag do lao.
Wedorom eon nuttige tip gelevord hobbende groet ik u,
Adg.
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Ledenhijst E.S.W.V. WETH

24/09/90

v00~%LMM ACHTERF4MM STRMT
POSTCODEPLMT$
TELEFOON
JAn10
Roel
Backblor
Pastoilestraat 69
5612 EJ
Eindhoven
457322
08 jun
Slephan
vd Berg
Oude Doelenkade 55
1621 RH
Hoorn
Harry
Bongaerts
Kaithulzerstraat 34
5643 RX
Elndhoven
123898
07 apr
Tom
vd Boomen Kerkstraat 18
5671 GP
Nuenen
040-831285
24dec
Antoine
v Bree
Maria Stuaclstraat Ia
5616 AL
Eindhoven
439956
26 okt
Maurice
Claessens
Bdhel 30
5508 CD
Veldhoven
040-543262
03 jul
Edward
Dams
Kruisstraat 171v
5612 Cl-I
Eindhoven
21 nov
Robert
v Deursen
Boutenslaan 139
5622 17
Etndhoven
117122
25 aug
Zephyr
Droog
Slbellusplein 135
2231 XA
Schiedam
010-4715155 12 jul
Ruud
Erckens
Bellinlstraat 6
5653 GB
Eindhoven
524842
Ii nov
Arjan
do Gast
St. Phflomenastraat 13
5622 CO
Elndhoven
442173
04 okt
Arno
Glim
Constant Nefkosstraat 23c
5613 ME
Elndhoven
460591
22 jul
lrnco
Goudswaard Kasteel Beusdaelplelfl 6b
6222 WD
Maastrlcht
043-631549
08 aug
Rob
do Groot
Westlandsestraat 40
2512 SC
Den Haag
070-801972
29 nov
Roel
Hoff
Voosweg 41
3233 SJ
Oostvoorne 01815-5182
28 014
Theo
Horbach
Sophia V Wartemberglaan 20 5616 OP
Eindhoven
517158
30 jan
Theo
Huizenga
Jeroen Boschlaan 231
5642 AS
Etndhoven
817613
28 mel
Maarten
Hut
Boutenslaan 14d
5615 CW
Elndhoven
118965
23 jan
Ad
v Kessel
Breukelstraat 28
5281 I-iD
Boxtel
04116-72629 06 034
Peter
Knaven
Rijnlaan 34
5691 JJ
Son
04990-73519 10 dec
Rob
Koll
Jan.Pleterszoon-Coenstr 24 5684 EG
Best
04998-91243 03 apr
Coen
Kontngs
Allersrna 147
5655 CD
Eindhoven
520671
20 mrt
Cees
do Lange
Wlllemstraat 97
5616 GG
Eindhoven
523767
14 sep
Bas
Leyen
Bakkerstraat II
5612 EL
Eindhoven
434182
15 apr
Dlrkjan
Luylot
Hemelrijken 145d
5612 LC
Eindhoven
438097
28 sep
Maarten
Luyloc
Meyhorst 15-19
6537 JX
Nijmegen
080-440346
01 jan
Peter
do Maagt
Corellistraat 202
5049 ES
Tilburg
013-565402
26 feb
Hans
Mornout
Michiel de Ruyterstraat 23
4587 EN
looosterzande 01148-2999
11 apr
Boudewijn Manders
St. Philemor,astraat 13
5622 CG
Elndhoven
442173
13 mel
Marc
Nederkoorn Zeelsterstraat 207X
5652 ER
Eindhoven
550031
08 feb
Laurens
Odekerken
t Holke 107
5641 AK
Elndhoven
811370
01 jun
Auke
Osinga
Jeroen Boschlaan 231
5642 AS
Eindhoven
817613
18 jan
Wim
v Rootselaar Steenbeek 96
3861 Li
Nijkerk
03494-53594 28 sep
Cede
Schermer
Rachelsmolen 14
5612 MB
Elndhoven
462781
13 jun
Frans
Schermer
GanzebloemStraat 47
5643 JN
Eindhoven
126246
24 034
Frans
Schoren
Prins Bernhardstraal 7
5768 M
Meyel
04765-1687
12 dec
Rob
Schulkes
Jeroen Boschlaan 231
5642 AS
Elndhoven
817613
II mn
Leon
Sprenkels
Mar14 71
5701 RJ
Helmond
04920-28021 03 jun
Frans
Theunissen Veldspaatstraat 30
6216 SN
Maastricht
043-432405
06 sep
Bas
Timmer
Rachelsmolen 14
5612 MB
Eindhoven
462781
25 Old
Rein
v Veldhoven Bellinlstraat 6
5653 GB
Eindhoven
524842
14 feb
Ludger
v Vilsteren
Geestakker 14
5674 WD
Gerwen
040-831148
03 dec
Rein
Vos
Ostaderstraat 7
5721 WC
Asten
04936-2066
17 apr
Marc
Vos
Jan Steenlaan 15
5591 AH
Heeze
04907-1837
15 jan
Rein
do Vries
Grashof 79
2262 ER
Leldschendam 070-205032
10 mel
Jacco
Wlersrna
Texellaan 13
5691 ZL
Son
04990-71138 22 nov
Bait
Wijnands
Tlnelstraat 18
5654 LT
Elndhoven
551216
28 sep
WUlem Jan Withagen
Willemstraat 97
5611 HM
Eindhoven
523767
08 aug
Cees
Witzlers
Smitsstraat 13
5616 CO
Eindhoven
439803
10 nov
~

bestLiur: voorzitter
:
penningmeester
:
secretaris
commissaris activiteiten:
commissaris materiaal :
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Dirkjan Luykx
Maarten Hut
Hem Vos
Gavin Zuidema
Harry Bongaerts
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