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Sweths
Verenlgingsorgaan van do Eindhovense Studenten Windsurt Verenigtng WETh
Jaargang 0
Nummer 6
December1990
Oplage 100 stuks
Copyslulting 9.1:15 febiuarl 1991

In dit nummer:
Van do redactie
Van de voorzitter
Activiteiten Agenda
Surtweekend te Ouddorp
Pirouette draaien
Voor bij de diarree door RB
Voor in het café door D.J
Roddelaar
Voor op de plee door MG
Ledenlijst

effe Iekker luchte
Een rubilek waarfn ledereen zijn gal kan spuien over zaken dle hem/baar niet aanstaan.
Zakeri birinen en buiten WETH. Regioriale. natlonale en Intomalionale gebeudenissen
Hat Is me wat Do Sweths.redactle beglnt hot toch wel heal dot te maken. Behalvo bladvuflingen In
do Isaiste edifies van ons aVer verenlglngsbtad zoals de nlefs-met-suden-en/of-met-Weth4e-makenhebbende-Sjef-van-Oekel•strlps. presteert zI) hot om In her vorlge mummer (Sweths 8.5) maar heist
twee (en eon halve) pagina onbedrukt ult do persen te laten rolien. Jo zou bljna gun denken dat
enkele redactieteden tildens do needle.proetvaait enige onvervaiste katapuits ziJn overicomen. met
bljbehorende uitwerkingen op de actMteiten die zich In do bovenste reglonen van eon mensenli.
chaam dienen at to spelen.
Tegen eon leuke strip zo at en toe, of andere vennakelijke zaken heb 1k geen bezwaar.
integended zeUs. Hot meet echter mljns lnziens geen vaste prik worden cm In elke Swoon eon of
meerdere SJef’s op te nemen. Dear iijkt me de Sweths niet voor bedoeld. 1k zou hover zien dat daze
njlmte gebruikt wordi veer artlkelen ult sudtljdschrlften (wel ieesbaarl) of opvallende. grappige
berichien ult andere media. Die hoeven dan net te gaan over de nIeuwste radicaie
spronglechnielcen (van bet schadizwbestuur?) maar kunnen mtj bljvoorbeeld lets leren over
plankbouw, gljpen, etc. I(l)k bljvoorbeeld eons naar bet blad van Hardboard.

Redactie:

Gezocht: geweIdenaars die voor ml) eon knokploeg wilien vonnen om blJ dhr. R. Crckens
(Rood) enkele goederen (drumboekerl) op te halen. welke ondanks herhaalde oproepen
daartoe maar niet tetuggebracht worden. SI] suocesvOlle missle na afloop p05 O~ kosten
van Rued. Aanmelden hI] DJ.

Robed van Doursen
&jan do Gast

Auke Osinga

Natuurtijk zal het traditlonele gebrek aan kopi) eon belangrljke rot gespeeld hebben bil de
samenstailing van vooratgaande Swettis-en. Dat was In mljn redactIetljd 00k oh zo (en zal flog wel zo
blijven?). 1k waardeer bet daarom des to moor dat de redactieleden telkens zelt diverse zeer
amusante stukjes weten to produceren. Zeif zal 1k vanat dli of hat volgende nurnmer 00k trachten
eon vaste bijdrage eon eon rljkelijk gevulde Sweths to hoveren (mits doze natuurtljk door de
redactionele keuring komtl).
DirIcJan
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Redactieadres:

O.L Vrouwestraat I
5612 AW Eindhoven

Glronummer:

27.30.453
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Baste Wethers,
Zoals hat aen deadline betaamd, is hi] oak daze keer weer eens overschreden. Nu zeus
door de redactie zeif. Dit is eigenlijk niet zo verwonderlijk aangezien do laatste swethsen
vrijwei geheel door onze redactie volgekalkt zijn. Dat de heron er nu even geen zin in
hebben is dus best begrijpei~k.

Len gelukkig nieuwjaarl
Ondanks hat feit dat dit SWETHS 8.6 is, willen we jullie toch flog
een goed en windrijk 1991 toewensen. (De redactie heeft op 5 jan.
j.i. do eerste gijpjes aiweer gedraaid!)
In dit nummer wat zoals jullie ai begrepen iets te laat is verschenen,
maken zowel de huidige ais do ex-voorzitter hun opwachting met
een rubriek die verdacht veal weg heeft van die van Arjan. Holaas
ontvait ons na dit nummer daze Iaatste rubriek, maar bet vervoig is
or dust
Verder in dit nummer: een versiag van hat laatste surtwoekend van
1990, eon stuk vaartechniek (op aanraden van Di).
Do redactie.

Ella Iekker Iuchte: Even voor alto nieuwe laden: Hat schrijvon van een stukje is in bet
geheel niet moeilijk, hat hoeft echt geen literair meesterwerk to wordon (dit artikel is bier
een bewijs van). Dus vertrouw je frustraties via do rubriek: ‘Effo lekker iuchte’ aan bet
papier toe. Beschrijf jouw favouriete surfstok of schrijf maar wat raak. Maar zorg dat do
sweths een blad blijft waar we trots op kunnen blijven. Tot zover daze tweemaandeiijkso
preek.
De afgelopen periode stand wear eons bol van do aktiviteiten. Natuurlijk hebben wij wear
ais onze jaarlijks terugkerende internationale aktiviteit korst en nieuwjaar georganisoerd,
daze twee aktiviteitan zijn zeer goad bezocht.
Zoals verwacht is ook de bowlingavond eon gigantisch succes goworden. Do opkomst
was hier zo groot dat onkole individuen zich met alierlei iliustoro, niets met bowling to
maken habbonde zaken, gingon bozighouden.
De van Unt sportweek, en natuurhjk bet veelbosproken en tot in de puntjes voorbereido
informele matoriaalavond behoorden oak tot do hjst van wethse aktiviteiten.
Do materiaaiavond was oen groat succes aangezien do do gehoopte uitwerking van bet
woordje lnformeei’ op do uitnodigingen totaal uitbleof. Do opkomst was namelijk woer
eons ouderweths stormachtig. Na do sublieme alias verduidolijkendo vaardracht van
Carin was do financiele situatie van WETH voor iedereon glasheider, zadat or dan oak
goon vragen moor gesteld werden. Zo konden we verder gaan met hot belangrijkste
onderdoei van doze avond: Do nieuw]aarsborrei. Doze barrel word eon nag grater
succes dan alto vaorgaande aktiviteiten, aangezion na bet bestuursrondje do tongen
rijkolijk vlooiden (hips).
Na daze eufarie op ans van aktivitoiten bal staando winterseizaen, rest mij nog juihe eon
buitengewaon spetterend 1991 toe to wensen. Graeljes en tot spaodig,
Rool.
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Na op do heenweg maarliefst twee koor de ShelI-raffinaderij to hobben kunnen
bewonderen (als jo niet oppast zit je zo op de Moerdijkbrug) constatoorden we dat Gas
zijn auto (he, die reed loch achier ons!) er al stand.
IEDERE

MAANDAG

Conditietraining voor watorsporters
18 00 19 30 uur in hot sportcontrum

Onder hot genot van eon pilsje word or nag oven over hot weer gopraat, er was voor
zondag eon storm voorspeld, waarna iedoreen zijn slaapzak opzocht
Nadat s’morgens bleek dat de eigenaar van ons overnachtingsadres geen boer maar
eon timmerman was (Bonk!, Bank!) en dat in doze controien de opvatting geldt dat

-

ZATERDAG
TIM ZOND.

19 JANUARI
27 JANUARI

Das Boot 1991

iodoreen die om acht uur nag niet ontbeton heeft naar de psychiater moot, zoals Gas hot
stolde, zaten we am ½11 aan het ontb~t
Cm een uur of 12 reden we naar do Brouworsdam waar wo onze karren aan do

DONDERDAG 24 JANUARI

Fonduoavond aan de St Philomenastr IS.
Aanvang 2000 uur Aanmelden bittol, bij
Auke

Grevelingon parkoordon Do wind was, ondanks eon woud van Duitse windvangert;es,
loch nag zo sterk dat hot eon prima gelegenheid was am mijn gloedniouwe 4,3’tje uit te
proberen
Cm eon uur of twee kwam Thea nag even langs am nag een paar rakjes te varen. Toen

DINSOAG

29 JANUARI

Schaatsen v a
meonemon

hij weer vertrok nam hij Cecile mee, die hot loch al aardig zwaar had en do storm van
zondag niet zo zag zitten Wat later op do middag, de wind was loch wat op aan hot
raken, beslaten we hot surfen voar gezion to hauden

VRIJDAG

1 FEBRUARI

Stappen in Amsterdam

Na de gebruikelijke hauto-quisine, or was deze keer gonoeg voor ederoon, en een patje
toepen, werd or unaniem besloten het bruisendo nachtlevon van Ouddarp in te duiken.

ZATERDAG
TIM WOEN

9 FEBRUARI
13 FEBRUARI

Carnaval, jawell

Na bij oponlucht-restaurant ‘Truus & Jan’ nag even oen kietfe bek to hebben gehaald,
ging do gehele WETH-delegatie ander zeil
Zondag goat hot de hole achtend onatgebroken, zodat we pas am kwart over 11

DONDERDAG 21 FEBRUARI

2000 uur.

Spartkaart

Bieravand, waar nag onbekend.
Vrijwilligers gevraagd voor plaats.
I

Voor opgave, informatie, klachten en morele onderstouning(S C)

antboton. lijdens hot ontbijt hield hot op met (hard) regenen, inpakken en wogwozen
dus.
Cm een uur of één standen we dan aan het water. Do wind was ideaal voor een
vijfenhalfje (storm?, daar zat de redactie dan bij do Philipsdam met enkel starmzeilen,
red), zadat hot Stje dat Thea zaterdags had achtergelaten, in do zak kan blijven. De
wind nam in do loop van do dag zelfs nag verder at tot zesenhalt weer.
Cm vijf uur kwam iedoroen moe, maar valdaan, van hot water at, behalve zinkerplaat
Ron, die vandaag zijn windminimum niet gehaald had, jammor. Na alle spullen woor in do

Auko Osinga tel 817613

auto’s te hobben geladen voor do thuisreis werd er nag eon uitgebreide maaltijd
genuttigd bij do plaatselijke chinees Sal-Man-EN, ter afsluiting van dit, ondanks de
beperkte ervaring van nieuwbakken activiteiten-commissaris Auke, toch zoer geslaagde
weekend

nb! tijdig opgoven voor do divorso aktiviteiton

Hang Loose!
Maarten.
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IAN BOYD doet de

uette jibe idt de doeken
De pirouette jibe is razendsnel, flashy en kan onder vrijwel alle wind- en
zeekondities worden vo!tooid. Dc pirouette jibe is ontstaan als freestyle
manoeuvre op een lang board en is, zoals vele andere trucs, overgenomen
door de funboarders. De pirouette jibe is een belangrijke stap naar een
betere techniek en kontrole. Voor wedstrijdsurfers zijn trucs als deze
essentieel om snel, mooi voetenwerk te ontwikkelen. Dat is erg belangrijk
in regatta’s en kan ekstra puntjes opleveren in de wave-contest.
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Do pirouette jibe kun Jo hot baste
loron op eon niot to radikaai
funboard met volledig doorgelat
toil. Daarmee kun Jo gemakke
liJk man000vrtrtn in zo’n drie
tot “Uf fleaufort wind (10 tot 20
knopen). Voorwaarde is wel dat
Jo do standaard gijp vlekkelooa
behoerat. Aan do wind planorend
moot JO uitzien near eon niooi
glad siukje water, waarin Jo eon
gehjkmatige gijp tune intetton.
Vcrplaala Jo aebtorate vote uit do

voolbaasd near do lijziJde van hot
board. Schuif do schoothand
(achterstt hand — op do roto’s
rechtethand) vijf tot tea centime
ter naar binnen. Sluur de bocht
in door met it lichaa,n on tuig
over hot middolpunt voonvaarts
to leunen on oefen tegoliJkrrtiJd
tichto druk nit op do rail aan
lijziJde (foto I).
Bond hot nil to lang mogeliJk
dichtgrtrokken voor makuimale
sneihoid in do bocht. Als Jo do

manoeuvre eonmaal hebt ingezot,

uchuif Jo do voorste hand legon
do mast-girk verbinding en lad

mel jo achterute hand do gielc los.
Door tiJdig los to laton sun Jo jo
banden liJdens dt manoeuvre in
oplipiale posilie brongon (loto 2).
Nu moot Jo heel anti handolenl

Eon goode posilionering van to

wel set board ala tact nil, do
voeten Cu handen is heel bolang
riJk voor hot alageu van do pi
Fondle Jibe. Ala hot tuig over do

neus van hot board zwaail, moot
Jo meteon Jo achtersle hand met
do wiJzers van do klok moe rond
Jo lichaam draaion en uilslrekken
naar hot giek-kopatuk. Doze Jibe
hooft zn naam to danken can hot
kit dat Jo naggelinga voor do
maat langs draait.
Ala hot board do niouwe koers
kiest, heal dan Je voorsbo voet uit
do voetband en vorplaatst die
near voren, net achter do mastvoet. Hierdoor bliJfE hot board in

I

balans als de snelhoid afneemt.
ic leunt voorovor met do knieen
ietr gebogen en teL do draai met
do achtorste hand near do giok
door. Do handpalm is naar bonedon gokoerd (fob’s 3 en 4). Wannoer de bewoging Ce hoog achIer
do rug wordt gemaakt, vorlios Jo
doorgaans Jo halans en val Jo
voorover in hot water. Om dit to
voorkomon moot Jo hot toil ala
tegcngowicht gobruikon en meet
achterover naar hot water laben

zakken. Pak dt giek met do
achtorste hand vast, dicht biJ hot
giek-kopatuk. Etn moment bevindon beide handen zich aan
weeraziJden van do mast op hot
giok-kopatuk (fob 4).
Direkt laat Jo met do voorato
hand (op do foto do linkorhand)
do giok los (foto 5) en tot je beide
voobon in do atandanrd positie.
Om to voorkomon dat hot tuig in
hot water valt moot je hot dicht
biJ Jo lichaam houdon ala Je

draait. Als de giJp is voltooid
richt it hot tuig op en trek Jo hot
toil dicht (1010’s 6 on 7).
Jo moot do pirouette Jibe good
oofenen, want êen ding is zeker:
ala Jo ‘m beheerat is hot eon
prachoige, hole snello manoeuvre
waarmee Jo voel bewondering
oogstl Wat voor mu geldl, geldt
vast en nicer ook voor velen van
Jullie. Boo anchor ik kan manoeuvroren hoe moor plozior ik
holed! Dna, work on life
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GELDGEBREK 2
BWS hdpt je
aan eon baantje.
Wij trnbban work vow’ halvo on hole dagon.
avondwerk, weokondwo,k onsovoorts.
Schrijf join bij:

stichting BWS
studenten-uitzen dbureau
.J.F. Kennedylaan 3 Eindhoven

I
I
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EINDHOVEN

KRIJISSTRAAT 132 5612cm TEL.040 434553

TILBURG

WESTERMARKT 36 5042 md TEL.0 13 680173

WAGENINGEN

JUNLJSSTRAAT 16-18 6701 cx TEL.08370 18638
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Voor blj de d~arree door RB

6. Span de spieren van je gezicht zoveel mogelijk en schreeuw (14x) Ah, Oh, Ah, Oh, Ah,
Oh, Ah. En omgekeerd:
(14x) Oh, Ah, Oh, Ah, Oh, Ah, Oh.
7. (Oij deze oefening l~ioor je waarschijnlijk een zoemend ge)uid in je hoofd.) Zing: ‘Zoem,
zoem, zoemmmm, dong, dong, dong.’ Voel je je duizelig? Oat is een goad teken. Ga
door tot je bijna van je stoel (toiletpot) vail. Do spieren van je gezicht z~n flu goed os.
Echt leren buikspreken is nu een kleinigheid.

Suikspreken

Volgende keen Moellijke kianken.
ledereen zou toch ook wel eens een pop willen laten spreken. Deze handleiding zal
edereen in staat stellen om zeus deze sweths ets zinnigs te laten zeggen. De oefeningen
zijn zo geselecteerd dat zij buitengewoon geschikt zijn voor gebruik op bet kleinste
kamertje. Hierbu moet erop gewezen worden dat het idee dat hierbij toiletrollen zouden
ontstaan die onsrnakelijke geluiden produceren op een misverstand berust

(bron: Het popla toileiboek).

Dee) 1: Het losmaken van de spleren.
De eerste stappen op de moeilijke weg naar bet voimaakte buikspreken zijn
eenzame stappen. Je moet je gelaatsspieren ieren gebruiken en beheersen en je
tongspieren losmaken voordat je geluiden die je zeif maakt aan een andere bron kunt
toedichten. Het is van essentieel belang dat je de flu voigende oefeningen voor de
spiegel doet, om te voorkomen dat je zeif denkt dat je je lippen niet beweegt, terwijl een
toevaliige voorb~ganger denkt dat je een spastische chimpansee aan bet imiteren befit.
Oefeningen voor het gezicht en de tong: Voor soepele en sterke spieren.
1. Steek je tong uit en draai er rondjes mee. Zes maal rechts en zes maal links om.
2. Probeer

Jo tong in te slikken (3x), steek je tong uit en trek eraan (ax).

3. Steek je tong uit een raak er je neus mee aan (ax). Raak vervoigens je kin aan (3x) en
tenslotte afwisseiend neus,kin,neus...(6x).

I

I

Vers!ag van de bowllngavond

13 December cm half negen worden we geacht bij de Blauwe Lotus aanwezig te zijn om
eon uurtje te gaan bowlen.
Na wat gehannes met de schoenen staan we in de startbiokken.
Op baan acht neemt DJ meteen een voorsprong, waarna Roe) een knafend
tegenoffensief start. Hij gooit de ene striker na de andere( bet was tenslotte bijna
nieuwjaar, red.).
Op baan zeven is het Antoine die niet te stuiten is in zijn gang naar de top.
Pogingen om hem van do kopplaats te verdringen mislukken.
Antoine gooit er gewoon een striker tegenaan, waarna hij deze vuurproef wear heeft
doorstaan.

Kortomiontje het was weer een gesiaagd avondje.
ivo.

4. Plaats in beide mondhoeken een vingen en trek zachtjes.
5. Glimlach zo breeduit dat Jo mondhoeken er zeer van doen, trek een triest gezicht, een
pruilmondje, het gezicht van een aap, geef een schreeuw (zonder geluid). Wellicht hoef je
je cm het gezicht van een aap no te apen nauwelijks in te spannen. Trek dan het gezicht
van een mens.
Sweths 8.6
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biersoort. In Nederland eist de traditie
een kraagdikte van ‘twee vingers’, in
zuidelijk Groot-Brittannië daarentegen
een flmnterdun (maar wel duurzaam)
laagje.

Voor ~n het café dàor DJ
De wetenschappelIjke analyse van do schulmvormlng In ens dagelljkse poije bier

Beste Weth-er. Vanaf flu kunt U in een
(flog onbekend) aantal Swethsen een
vaste b~drage van ondergetekende
aantreffen. Hierin wordt aan cle hand van
een artikel dat colt eens in NRC Handel
sblad stond, verslag gedaan van een
onderzoek flaar de schuimvorming van
bier. Dit gebeurt vanuit een
wetenschappelijke benadering (de
onderzoeker in kwestie is er zelfs op
gepromoveerdl); vandaar dat er van de
lezer wel een redelijk opleidingsniveau
verwacht wordt. Gezien bet felt dat U
deze Sweths leest zal dit echter geen
belemmering voor U vormen.
Bi] elke aflevering wordt een experiment
beschreven, dat door de lezer zeif thuis
of in het café kan worden herhaald. De
optredende gebeurtenissen worden
daarbij verklaard. Hierbij kunnen echter
termen gebruikt worden die pas in een
van de volgende afleveringen worden
behandeld. Aan bet eind van de serie
heeft U dan een compleet naslagwerk
over de schuimvorming van bier waar
mee U menig niet-Weth-er zult kunnen
imponeren. Nieuwe ontdekkingen van
onbeschreven effecten en/of onjuisthe
den die bij het uitvoeren van de
experimenten optreden graag melden
san ondergetekende.
Overal ter wereld wordt onderzoek
gedaan near bet gedrag van de schuim
kraag. Deze bepaalt immers bet uiterlijk

12

van bet pilsje en dat uiterliik wordt erg
belangrijk gevonden door de consunient.
Het onderzoek spitst zich traditioneel toe
op de chemische eigenschappen. Maar
dat is maar de heift van het verhaal.
Zeker zo belangrijk zijn de fysische pro
cessen die zich in bet schuim afspelen, in
bun afhankelijkheid van samenstelling,
temperatuur, wijze van tappen of
schenken en andere factoren.
Bierschuim bestaat, net als alle
andere soorten schuim, uit dicht
opeengepakte gasbellen, van elkaar
gescheiden door dunne filmpjes vloeistof.
Schuimvorming komt in de natuur
veelvuldig voor, maar eigenlijk is bet een
heel opmerkelijk verschijnsel. Inirners, de
vloeistof is zo maar in staat om
flinterdunne schotjes te vormen en daar
uit een mm of meer duurzaam bouwwerk
te maken dat schijnbaar spot met de
zwaartekracht.

Van alle eigenschappen van de
schuimkraag is de duurzaamheid bet
belangr~kst. Daarover de volgende keer
meer. Proostl

Dirkjan

Het geheim zit hem in de aanwezigheid
van oppeivlakte-a ct/eve stelien. In
zeepsop zijn dat vetachtige moleculen, in
zee- en bierschuim voornamelijk eiwitten.
Ze verzamelen zich san bet vloei
stofopperviak, verlagen de oppervlakte
spanning en maken zo tie vorming van
nieuw oppervlak mogelijk.
Kan badzeep noolt te veel
schuimen, b~ bier ligt dat anders. De
dikte van de schuimkraag is aan nauw
gedefinieerde grenzen onderhevig, al
varieert de norm per land en per

Sweths 8.6

Experiment 1: GASDIFFUSIE
Nodig:ca. 0,5 I bier
2 vetvrije glazen
1 glasplaat.
U I t v 0 e r I n g
schenk zo gelijkmatig mogelijk twee
glazen bier in zodat de schuimkraag
juist boven aan het glas komt. Dek
een van beide glazen af. Observeer
de schuimkragen van beide glazen
gedurende enkele minuten.
W a a r n 0 m I n g
de schuimkraag van het niet-afge
dekte glas zakt snel in, die van het
afgedekte glas veel mmnder.
V e r k I a r i n g
er kan veel minder goed CC, weg
lekken uit tie toplaag, waardoor deze
Intact blijft. De proef toont het relatlef
grote aandeel san van disproportio
nering bij het inzakken van bet sch
uim. Merk op dat zich in het afge
dekte glas geen belletjes aan de
glaswand hechten.
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VooropdeipJØØdoo(AdG~
Gossip lastor en andoro zaken voor hot
veraangonamon van do dsgelljkso stoelgeng

Wisten jullie dat,
-

-
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de Iedenlijst wel verandert maar de versiedatum erboven niet.
maandag 9 december 1990 (copysluiting 8.6) niet bestaat.
de Cursor nag niet weet hoe het huidige bestuur is samengestold.
de regelafstand in Sweths 8.5 evenzeer varieert als de welles-nietes
besluitvorming van hot testteam van het schaduwbestuur.
dit oak voor de kantlijnen geldt.

Beste lezer(os)s(en), na eon jaar lang juN10 bezig to hebben gohouden met doze rubriek,
wardt hot eons tijd dat 1k hiermee ga stoppon. Golukkig heoft RB net eon soartgelijke
rubriek goapend, zadat hot dramatische verlios van doze rubriek nag to overzien blijft. Als
uitsm~ter eon wijze los in hot Engels:
When the body was first made, all the parts wanted to be the boss.
The brain said: ‘Since I control everything and do all the thinking, I should be the boss’.

DJ binnenkort oorn wordt.
hot hamortje-tik dus een goode bestornming zal krijgon.
de voarzitter met jasje/dasje gesignaleerd is.

The foot said: ‘Since I carry man whore he wants to go and get him in position to do
what the brain wants, I should be boss’.

dit wel even wennen was.
niot in de Iaatste plaats voor hemzelf.
de bowlingavond een groat succes is geworden.
maar Thea hot niet aandurfde zijn titel van yang jaar to vordedigen.
reden: to druk (flauwe smoes).

The hands said: ‘Since I do all the work and earn all the money to keep the rest of you
going, I should be boss’.
And so it went with the heart, the oars, the lungs, and finally the arsehole spoke up and
demanded that it be made boss.

do voorzitter de Needle nag steeds niet heeft ingewijd.
dit wel maet gobeuren vaardat de Karpendonk is dichtgevraren.

All the parts laughed at the idea of an arsohole being bass.

do materiaalavond eon groat succes was (ahum).
het bestuursvoorstel van die avand unaniem is aangenamen.
dit voorstel niet afweek van dat van hot schaduwbestuur ettelijke maanden
daarvoor.
en oak niet van dat van de redactie van eon jaar geloden.
nag niet iodereen zijn of haar contnibutie heeft betaald.

The arsehole was so angered that ho blocked himself off and refused to function. Soon
the brain was feverish, the feet were to weak to walk, the hands hung limplyat the sides,
the heart and lungs struggled to keep going. All pleaded with the brain to relent and lot
the arsohole be boss.
And so it happened. All the other parts did all the work and the arsehole just bossed and
passed out a lot of shit.

wanneer dit bi] hot ter perse gaan van do volgende SWETHS nag niot is
gebeurd or eon lijst van wanbetalers godrukt zal warden (laos dreigementil).

The Moral: You

don’t have to be a brain to be a Boss,
Just an Arsehole!
AdO.
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Rod
Stephan
Harry
Tom
Marco
Antoine
Maurice
Jorg
Edward
Robert
Zephyr
Ruud
ArJan
Arno
lmco
Rob
Rod
Theo
Thoo
Maarten
Ad
Sylvia
Peter
Rob
Coen
Goes
Bas
DlrkJan
Maarten
Peler
Hans
Boudewlin
Marc
Auke
Marcel
Wim
Cede
Frans
Frans
Rob
Ron
Leon
Maarlen
Frans
Bas
Hem
Ludger
Hem
Marc
Rein
Good
Jacco
Ban
WtIem Jan
Goes
Carln

Backbler
vd Berg
Bongaerts
vd Boo.nen
Bosch
V Bree
Claessens
Coclegem
Dams
V Deursen
Droog
Erckens
de Gast
Gum
Goudswaard
do Groot
Hoff
Horbach
Hulzenga
Hut
v kesset
do laoe
Knaven
Koll
Konlngs
do Lange
Leyen
Layloc
Luyloc
do Maagt
Mornout
Manders
Nededcoorn
Oslnga
van Roe
v Rootselaar
Schermer
Schermer
Schoren
Schijlkes
v/d Sluls
Sprenkels
v/d Sleen
Tlieunlssen
Timmer
v Veldlioven
v Wsteren
Vos
Vos
do Vrles
v/d Weide
Wlersma
WlJnands
Withagen
Wltzlers
Zuldema

STRMT

Pastorlestraal 69
Oude Doelenkade 55
Karlhulzerstraat 34
Kerkstraat 18
Louise de Colignystraal 4
MarIa Stuartstraal Ia
Bolhel 30
Gaars*raat 35
Krulsstraat 171v
Boutenstaan 139
Sibelluspleln 135
Belllnlstraat 6
SI. Ph$omenastraal 13
Constanl Netkesstraat 23c
Kasteel Beusdadpleln 6b
Wesdandsestraal 40
Voorweg 41
Sophia v Wartembergfaan 20
demon Boschlaan 231
Boulenslaan 14d
Breulcdstraal 28
St. Mafllnusstraat 20
RlJnlaan 34
Jan-Pleterszoon-Coenstr 24
Allersma 147
WiIIe.nstraat 97
Bakkerstraal II
HemetnlJken 145d
Meyhorst 15-19
Corelllstraat 202
Michiel do Ruyterstraat 23
St. Phllognenastraat 13
Zeelsterstraat 207x
Jeroen Boschlaan 231
Gerstlaan 12
Steenbeek 96
Rachelsmden 14
Ganzebloemstraat 47
Prlns Bemhardstraat 7
Jeroen Boschlaan 231
lswwerszeeweg 93
Mar14 71
Sweetlncldaan II
Veldspaatstraat 30
Rachelsmolen 14
Belllnlstraat 6
Geestakker 14
Ostaderslraat 7
Jan Sleenlaan 15
Grashof 79
Do Pellewever 31
Texetlaan 13
Tlnelstraat 18
Wdlernstraat 97
Smltsstraat 13
StrlJpsestraal 132b
bueiuuirmlaoiither
Red Baékbler
penningmeester
Garth Zuldema
secretarls
Maurice Claessens
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01/01/91
POSYCODE

PtAATS

TELEFOON

511.
N 0GM.

Rn

JAn10

5612 El
Eindhoveo
457322
08 Jun
1621 BH
Hoorn
5643 RX
Elndhoven
123898
07 apr
5671 GP
Nuenen
040-831285
24dec
5616 ER
Elndhoven
526557
8 mar
5616 AL
Eindhoven
439956
26 old
5508 CD
Veldhoven
040-543262
03 Jul
5616 BL
Elndhoven
448277
6 sep
5612 Cl-I
Eindhoven
21 nov
5622 U
Elndhoven
117122
25aug
2231 XA
Schledarn
010-4715155 12 Jti
5653 GB
Elndhoven
524842
II nov
5622 CS
Eindhoven
442173
04 old
5613 ME
Elndhoven
460591
22 JLd
6222 WD
Maastricht
043-631549
06 aug
2512 SC
Den Haag
070-801972
29 nov
3233 SJ
Oostvoorne 01815-5182
26 old
5616 BP
Eindhoven
517158
30 Jan
5642 AS
Elndhoven
817613
28 mel
5615 CW
Elndhoven
118965
23 jan
5281 HO
BoxIel
04116-72629 06 old
5615 PK
Eindhoven
453329
02 Jan
5691 JJ
Sen
04990-73519 10 dec
5684 EG
Best
04998-91243 03 apr L-~_
5655 CD
Eindhoven
520671
20 mn—
5616 GG
Eindhoven
523767
l4sep
5612 EL
Elndhoven
434182
15 apr
5612 LC
Eindhoven
438097
28 sep
6537 JX
NlJrnegen
080-440346
01 Jan
5049 ES
Tdburg
013-565402
26 tab
4567 EN
Kioosterzande 01148-2999
Ii apr
5622 CS
Eindhoven
442173
13 mel
5652 EH
Eindhoven
550031
06 feb
5642 AS
Elndhoven
817613
18 Jan
5632 1W
Eindhoven
412428
15 mar
3861 Li
Nqkerk
03494-53594 28 sep
5612 MB
Elndhoven
462781
13 Jun
5643 JN
Eindhoven
126246
24 old
5768 M
Meyel
04766-1687
12 dec
5642 AS
Eindhoven
817613
II mrt
5628 KG
Elndhoven
428466
05 Jan
5701 Rd
Helmond
04920-26021 03 Jun
5707 Rd
Helmond
04920-24054 21 nov
6216 BN
Maaslrlcht
043-432405
06 sep
5612 MB
Elndhoven
462781
25 old
5653 GB
Eindhoven
524842
14 feb
5674 WD
Gerwen
040-831148
03 dec
5721 WC
Aslen
04936-2066
17 apr
5591 AN
Heeze
04907-1837
15 Jan
2262 ER
Leldschenda 070-205032
10 mel
5283 XJ
BoxIel
04116-78684 28 old
5691 ZL
Son
04990-71138 22 nov
5654 LI
Elndhoven
551216
28 sep
5611 NM
Emndhoven
523767
08 aug
5616 CS
Elndhoven
438803
10 nov
5616 GT
Eindhoven
52823
31 aug
coinmissaris activiteiten
Auke Osinga
commissaris maleriaal
Harry Bongaerts
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