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effe Iekker Iuchte
Een rubriek waan ledereen zljn gal kan Cpu Bfl over zaken die he.n/haar niet aanstaan.
Zaken b nne en bulten WETH. Regionale, nat onale en internationals gebeurlenissen.

BLOOT: 1k erger me in toenemende mate aan de covers van binnen— en
buitenlandse surfbladen ???. Mocht ik vroeger nog uit mijn bo
gaan bij een off-the—lip van Kalama of een table—top van Z.K.H
Robby Naish, flu moet ik me tevreden stellen met een plaatje van
een schaars geklede schoonheid. Komt mijn moeder eens onverwachts
langs, is het eerste wat ik doe het wegmoffelen van de surfbladen
(sneaky) die op mijn nachtkastje resideren. Nog even en ik kan
miJn abonnementen opzeggen.
Maar hoe kom ik dan aan
mijn
maandelijkse dosis surfgeweld—om—de—winter—door—te—komen ? Hierbij
roep ik dan ook alle gelijkgezinden binnen de vereniging op on de
Play—Boy aan te schrijven, zodat deze meer over surfen gaat
publiceren, want de trend bij de surfbladen lij t door te zetten.
Hang lo Se

Maarten.

Sweths 9.5

2
3
5
8
9
10
11
12

Redactj.e:

Edward Dams
Maarten van der Steen
Auke Osinga

Redactjeadres:

Hoefkestraat 54
5611 RN Eindhoven
tel.: 040 — 118886

Gjronumzuer:

27.38.453
t.n.v. E.S.W.V. WETH
te Eindhoven

WETH

I

I

Van dorodaotjo

Beste Wethers,

Beste Wether’s,

Oak voor de laatste Sweths van dit jaar zijn we weer
overstroamd met ~ er kwam gewoon geen einde nan.
Maar na veel been en weer gepraat hebben we eeri keuze
kunnen maken.
Zoals je hierboven al kon lezen is dit c3e laatste SWETHS
van dit jaar. Bierbij wenst de redaktie iedereen een
zalig!! kerstfeest en een goed 1992.
Bij deze zou ik iedereen willen vragen eens te praberen wet
Copy in te leveren.
Als bet op deze nanier verder gnat krijgen we een proces
ann onze broek van de Euma—stemra en flog wat van dergelijke
ludieke instellingen.
Zoals jullie zion is bet gebrek fantasie oak overgeslagen
op do redaktie.
Verder zou ik jedereen willen oproepen am met do do VANLINT
SPORTWEEZ (zie oak aktiviteiten—kalender) flee te doen.
Inschrijven hiervoor kan bij hone.

de redaktie.
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Van do vaorzitter
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Helaas,
bet windsurfseizoen is bijna afgelapen.
hen
enkeling waagt nag eon rakje. Er staan nog wel enkele
weekendjes op bet pragramma, naar voar de doorsnee wether
is de eerste tentamenperiode een logisch punt am bet
surfseizaen af te sluiten. Natuurlijk haudt dit niet in dat
er nu geen weth—life fleer is, hetgeen iedereen die aanwezig
was ap onze videoavand kan beamen. Alvorens de komende
(aktieve) winterperiade te bespreken, volgt bier tach nag
even een korte terugblik op hot •1afgelapen’1 seizaen.
Hoe je bet oak bekijkt, bet is een buitengewoon geslaagd
surfseizaen geweest. De wee]cenden zijn steeds zeer gaed ge—
slaagd. Ze].fs de A.L.V’s warden steeds beter bezacht. Er is
een zeer grate toeloap van nieuwe loden. Het apvallendst is
echter bet feit dat al deze nieuwe surf fanaten, za aktief
deelnemen ann bet verenigingsleven.
Oak de N.S.R.—canmissie is al buitengewaan aktief geweest.
Op do A.L.V. hebben zij bun plannen uit de daeken gedaan.
Hapelijk kunnen we met deze N.S.K. apnieuw iets eigens
taevaegen aan de nederlandse studenten surfwereld. Bet was
inmers WETH die ter ere van haar eerste lustruia bet 11.5.1<.
in de huidige yam geintraduceerd heeft.
De lustruncammissie is oak al hard bezig geweest net bet
bedenken van aktiviteiten in bet kader van bet naderende
lustrumjaar. Ze zijn Cr tevens al in geslaagd on de eerste
subsidies taegewezen te krijgen.
Waarschijnlijk zullen zij rand de aprichtingsdatum een
gigantisch feest vaar leden en audleden amganiseren. De de
tails zijn op dit moment nag niet bekend. Natuurlijk zullen
de uitnadigingen op tijd vemstuurd warden, hoeven jullie
alleen nag maar even allenaal te komen. Het kan oak geen
kwaad on de aktiviteitenagenda eens gaed in de gaten te
hauden. Ilona is namelijk van plan, am Cr even een lekker
druk, gezellig verenigingswintertje van te naicen. Haezo,
einde seizoen ?
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Van de Voorzjtter

J~j

fltiViteitanagenda
Binnen Nestar
(Verbanden Nederlandse Studenten ZeilVereni
gingen) bestaat al een dik jaar een surfwerkgraep. In deze
surfwerkgraep
zijn
bijna
nile
studenten
windsurtverenigingen vertegenwaardigd. Tij dens de laatste
bijeenkonst van deze werkgroep bleek dat bij diverse
verenigen de behoefte bestaat ann natianale wedstrijden.
Aangezien binnen Weth in bet geheel geen interne of externe
wedstrijden gesurft warden (behalve bet N.S.K. natuurlijk),
zau ik grang van jullie willen weten at binnen WETS
interesse bestaat aan deze interne en/at externe wed—
strij den. Macht je dus interesse hebben am deel te nemen
aan dit soort wedstrij den, laat dat dan even weten.

ELItE MI~Ji2DAG

Canditietraining voar
watersparters, 18. 00—19.30
in het sportaentrum.

DOWDERDAG

5 DECEMBER

Biasaaop & kraegentacht voar
degenen die door de Sint
warden overgeslagen

M?IANDAG
DONDERDAG

16 t/m
Van Lint spartwee]c
19 DECEMBER met de volgende sparten:
Badmintan
Zaaihaakey
Squash
Waterpola
Basketbal
Tat eltennis
Zaaihandbal
Frisbee
Crass
Volley
Schermen

Zaais bet een redactie betaamt, haudt oak de SWETHS—
redaktie ziah strikt aan haar
eigen tradities.
Dit
betekent echter wel dat bet valstrekt onduidelijk is
wanneer
bet
valgende
nunmer
versahijnen
zal.
(dit
verschijnen hangt vaarai at van wanneer de vaarzitter zijn
stukje inlevert) Daaram zal ik ju].lie nu alvast nanens het
hele bestuur prettige feestdagen en een buitengewaan
bruisend en spartief 1992 taewensen. Tat spaedig,
Raei.

P.S.: Al deze sparten
warden vnl daar angeaefende
spelers beoefend.
ZATERDAG
ZONDAG

21 DEC. t/m Kerstvakantie
S JANUARX

WOENSDAG

B JM?UARI

WOENSDAG

29 JANUARI

:0200v0n

year

eon

Nieuwjaarsbarrel
Fondue—avand

activiteit

is

beteten

II

Vaor (tijdige) apgave, infarnatie, klachten en marele
andersteuning: Ilona Clintjes, tel.: 510228

4

Sweths 9.5
Sweths 9.5

5

LAPPERSACADEMIE

~&co

‘f/nd/to yen
Winkelceotrun, woensel 39 a.
Ingang portiek van Haren schotnen.
Opcningatijdeo: di. I/rn yr. mu 9.00 tot 16.00 our.
Behaudeling zonder arsproak.
tel. 030. 428404 (wocosdag voormiddag gesloten).
Tevens modelleo gevraagd rn/v.
In ooze Otapsalon “flair Touch’ In de Kruistraat ISO
Op vertoon van atudentenpas koippen/drogen ft. 1240.
Tegen lislevering van deze ban ~sassen/knippen/aandrogeo II. 1240.
tel. 040 . 461177.

Dames- of heren(lets

I

voo? meer info:

COPY & CO b.v.
EINDHOVEN
KRUISSTRAAT 132
WAGENINGEN JUNUSSTRAAT 16 18
WESTERMARKT 36
TILBURG
-
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Surfqroupy Silvia

Als we de nederlandse SURF—magazine noeten geloven dan was Silvja
toen ze bij onze vereniging kwam geen onbeschreven blad.(*)

Symia twIt tot. MN, ron iatlaa
rue, mass beta voag Co do ranal
jaa, nude fKaoaI Ahl’otpt. do ~l 000
tern oni s~n vmgcde nnw~o to a
egaclilt Dead ze votaga at~d me attn

hekn~v,mo~a Van do haa~osihee
do outlet plmkmkcnwndon eivte
hat vote hue landen pomalia Him
metes seordon dan mu ovut iueide
pasta. mat hun gag hot akin mass
Olfi do Irk. adorn. Do do ooçmo m
Syba atlas9 wtgetekea ‘lanai lone
inomern dat nov00, eot tens roe Wood

Dorkw N Scbivtnngon totem

vnszavt,ttcdtt Die,awAoowtmsdaar
ratn or ad even node, utdandbs*e
Jea-Jannin. Doe sum en non goNext hay. a gate govt kbdng en van

dkopwvmdonjbdepahkn Data
amntotmoeiik.
Mans Wint)at im’ Itnourla voi wino
floe mahJia* Van at. ganran N bound

dat nfl skots wM rake, doe tthln
ktopalt pan,aan’andin in moonst&tri

We schrijven dinsdagochtend 29 oktober,

vet Daasb~ ae,en an ,neestd not ti
ken in nelsen kei ~ 0-ia big
SyTM legon hay eudes dot as del
~aag eel t~4e ala pat nay do Stars
aid. Data, van donate N hot hlltsg

1.00 uur, A.O.R.

Wat is er toen toch gebeurd ? Wel enkele van onze mede—
surfvrinden hadden het idee opgevat on zich na de A.L.V. eens
ouderwets to gaan bezatten. Op zich heleraaal niks This Thee,
integendeel zelfs
Maar zoals al uit de advertentie blijkt zijn
“onze stoere rnannen” jets kwijtgeraakt, ni. hun net veel gezuip era
geouwehoer verkregen surftrofee.
Deze groep, door Robert in een overnoedige buj ook we). eans
“harde kern” genoerad had blijkbaar weer eens inoeite net de
verwerking van hun overvloedige bier—consumptie, DE TROFEE werd
onder de neuzen van de heren van de bar gegrist door eon onverlaat
die zich vervolgens verrnoedelijk ook nog op Robert’s fiets uit do
widen heeft gemaakt.
Volgende keer fleer avonturen van de”l-aarde kern”

van do p,oda r&enu,ydo aced rand
200 lXpei owed. so a cmi b~ Pa
mad bee aboate [1110101 bole do rio.
Op tam Hatowi Warn de. atone
twonudgad Rotty Mama Op hit mo
mint dat Syhna 0kb to hit soot von
toNi naavhan, tent di gotoarmata

— me, coal pan, neatoama ammonia

Atmoad mao emi ander hanq& ham vs alhoodna V,aago raM milton M~
got
doe vote Pit E,de bid oeitio to nelsen ynunia ‘Feds on [1’.
k~ heed fret ~ test godoaft Dun na. mans moot toch rein scrnh±o. Do
gotc4 tu not dat idaub theN tog hoed mall van do EPA-clown a wed -all
voe dot heurvoiegtnde ,orenoraage vast — dan di ails van hans hechay
Svita Moat dot. Lee up Hawai woe, maal1es. Itch oayagin gOon pat
es ndis ,mqwtaa&ak &dthgoesgcnwrd Mcmi’. T&iidluaa beeN rota last van,,
gnfddwtchs ‘/oiietns~ roaN di xml tOt? to do on~ Zeta abe dame
nbnoe Owns, ro-Wodukuas tim a5n~d N do hoist n~a. knit n~ mast ave do
met veil tenon witen n4,snahen. gof,e 5910 000 ItOV9n rretstantlisx
e, a, ha me
Di gttwn van talaa 590 vaafl,aag Mass Rohait N
Ham,, man do at cmi gmnddela Sghad Syli,a. Heel Hsavae Otmoona Dan
en do wind m a tax en Stennan van mans even SImon adtasmn at hat kook
don 8mg to t~a L’cmmr-eene&omn “ Japait Hoot mo9a qa no wed
vncevt to bosom’. ti dat tonv~ Rtde, Mans hat bole thorn gIst toch nan
.101 nO•fl urn hiatt al em, lattice most 0-naesakt Wom,tm,n m 111* SyMa
H~ bu& anImal-a hoe bloao,,ooo. paN gevee’ do ‘estee bet, board
gtkaa’dkoe !aumaaqo van Sehia bag. gros do plank Metal pope stirred
Op tIn teeN, N~ 40db en fblawo ~ toted rem Japast Wet eon kelp
Dot good haiti oNto woe di spio voe kood tibet madison van do
en hehoge jay-eta Hoar glimnesto. maar do eignnaas van dons mouth hans
law wed I E~et .boe bate seq. van
— es~ mmien
lade, BrNgdd I, s~ Do Will
he, sand. Do b~ Havmwtaan smelt ate
4vakingvan do Wed Ce, Hat blood
ala dude nate gaoaa. Na en
Made dan roe vole van do Nwd4
pans too en oats a hoc rmnns~t at
to lime. Wannee do toed keonto
kNot do weteloaorid N gaol en hoe
nag do wiateve re&qen van 5>1cm
beodsie çtmt hgt op so omit pit tog
el,waa,t wedi hit b4na even span
mepunqetedoanmbiaa3legal
med. Man, tnt roe. goad.. toch de
Op Mate eamioel 50w do woneXe
vookeue san do mItten kino~i van len
dig, Petit lotedot’. Of beseat hj
kNknhoasd.
tnlmoct has,. Watt boa NhOIMI gall
En so bl~ti a, ,o,mwoeven. Dave to
don, tee am von do hntgimbmdo Mink do Samoa en tastvrasoa mat
Pohynaà. Podet heed em,
see
Palace Beto&h. hjnsgomt m latin ala
voe gewdig wmz*ea* schoet Wan ,g~totoi von Dea,kabot vcdt op
me M has, don etc bad baotkdmg -Ciba geg.Y doe ant-an Jason
ornv,oxt tan hd au mnscinetoo ban
Potntow en tilt sennioen, eon tIne.
da-ogen not vol do b~dgodt, 5>1aaareacnlg mae Phi MaCad op do Can.

~Si4, kotaaeie.g nSchovenni
get Dan ascii as rca tee helo cake,
woe voonqooki Zi heidi to, dan
gotiunt 00 taIn, eadmiatos. attire,
Dl. v.vOti wet Xenon a. aOainaal men

hooraado.eoveremlgaan.. ~
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C.. hot waarheidsgohm(te van din artikeltie komt gehe L voor rekening van do 5000-redaktie)
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nikko pret mat Babetta

I

Roddelaar

WISTEN JULLIE DAT:
Nijn lieve surfertjes,
—

Eindalijk is het dan zover. Jullie charmante redaktie heeft mij
een kolom in jullie allerliefste verenigingsblaadje toegewezen.
Net doet goed cm wear eens met wat overbodige adviesjes te kunnen
smijten. Want jullie moeten weten dat, nadat de Libelle mijn
kontrakt verbroken had (1872), ik bij geen enkele redaktie meer
aan de slag kon (Sliertdrukkers). Gelukkig kan ik flu de wereld
weer op het rechte pad helpen, met mijn zeer geniale adviezen.
Over geniale adviezen gesproken, de volgende noodkreet vond 1k in
het postvakje:

—

—

Lieve Babette,
—

Enige tijd geleden, is in de Sweths een artikel over buikspreken
geplaatst. Na dit aandachtig gelezen te hebben, ben ik ertoe
overgegaan mij deze kunst eigen te maken. Net behuip van de
duidelijke aanwijzingen in betref fend artikel is het mij gelukt on
binnen enkele weken een aardig buikje te spreken. Waar sit hem de
kneep zul je zeggen. Nou die zit ‘n in mijn vriendim. Je moat
nanelijk weten dat deze buikspreekcursus een nadeel heeft. Zo snel
als ik namelijk aan sex denk moet 1k enkele gigantische winden
laten, het lijkt wel of 1k dan de hale nederlandse aardgasbel in
mijn buik bewaar. Lieve Babette, ik wil zo graag met nijn vriendin
naar bed. Wat moet 1k doen ?

—

—

Een oversekste puber.
(m.a.w doorsnee T.U.—er)

Antoine de vreemde gewoonte heeft om over de
Jeroenboschlaan te fietsen on op de Rachelsemolen te komen.
(fietsfanaat ?)

Frams om de spanning erin te houden rondrijdt in een
voertuig zonder remmen.

Tijdens tentamenperiodes Silvia alleen maar oog heeft voor
haar studie. (aldus haar Arjam)

Vaan. Nedermarc in zijn eentje de hele NAVO aan hat
reorganiseren is.

Er tegenwoordig niks meer over Theo B. te vertellen valt
(sorry Theo, we weten hoe graag je in deze rubriek voorkont
maar je leidt zo’n braaf leven dat er gewoon niks over je
vertellen valt, behalve dan je carriere—gerichte wijze van
kleden die ten koste gaat van je surfmateriaal)

Robert ook al een poging deed on zich carriere—gericht te
kieden. Dat het slechts on een poging tot ging, blijkt uit
de spijkerbroek onder zijn foute colbertje en dito das.

Lief oversekst pubertie,
GEVRAACD/AANGEBO DEN:
wa een geluk dat le geen cursus wadlopen gevolgd hebt.
—

Je Babette
—

Tot nijn spijt sit het er al wear op. Naar weet, als de mood hat
hoogst is, is Babette nabij. Levensvragen en reacties richten aan:
E.S.w.v. WETh, O.L. Vrouwestraat 1, Eindhoven (postvakje), o.v.v.
“Babette redt.” (prive pastoriestraat 69)
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Gevraagd tafeldame voor kerstbanket. Uiterlijk niet van
belang, neegaand type.
Aangeboden nog rijdende, niet renunende FIAT. Voor meer
informatie kijk volgende week naar KIESKEURIG. In dit
programma zal nader op dit voertuig ingegaan worden.
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Ledenhi-ist E.S.W.V. WETH
V~RHAAJI
tathetijne
bet
Steehan
Harry
Tcaa
Marco
Antoine
Maurice
Ito,,.
Jarg
fltaard
Robert
Arjan
l~o
Rob
bet
Thea
rheo
Maarten
Nichiet
Silvia
Rob
Coen

Cees
Baa
Maarte,.
Olrkjan
IoejdeNijn
Hans
Marc
MAe
Jochea
MarceL
ISis
Cecite
trans
trans
Rob
Noniwe
Ron
Leon
Kaarten
Fran.
Baa
lain
Ludger
Hem
Marc
Rein
Jltze Sen
Ceert
Bert
UILI
Jan
Carin

novembM_Lfl

ACHTERNAAM

STRUT

POSTCWE PLeATS

Sackbier
van de Serg
Bongeerts
v/d Boanen
Bosch
van Oree
CLause,,,
Ctlntjens
Cooler.
0
van Deursen
a Cast
Go,4swaard
de Groot
Hoff
Horbech
Huizengs
Hut
Jaarsvetd
de Sloe
toll
tonings
de Lange
Leyen
Loyks
Luykx
Raiders
Mornout
Hederkoorn
Osinga
Peetera
van bee
v. Rootsetaar
Schereer
Schemer
Schoren
SchuLkea
Stegere
van Stuis
Sprenkets
yen der Steen
Theouissen
Ti~r
V. VeLdloven
van Vi Isteren
Voa
Voa
a Voles
de Voles
vld Ueide
UI jnands
Ulthegen
Zuid~

Pastoriestraat 69
Oi4e Doetenkade 55
Xarthuizerstraat 34
Xerkstraat 18
Louise de Cot ignystrast 4
Maria Stuartstraat is
Sotliel 30
Xerkakkerstr.et 4
Goorstraat 35
truisstrsat 171v
Boutenslsan 139
St. Phitceenastreat 13
tasteet Seusdaetptein 61,
Uesttandsestraat 40
Voorweg 41
Sochia v. U.rteitergtaan 20
Veetergsa’~Len 173
Begonia,tr.at 6
Moesetschansweg 78
Jeroen Boschtaan 182
Jan-Pleterasn-Coenstraat 24
Attertsra 147
UI L L~traat 97
Oaken van Saserenstraat 5
Meyhomat 15-19
Hntrijken 145d
St. Phllnastraat 13
Kichiet de Rs~terstraat 23
Zeetsterstraat 207x
Jeroen Boact’taan 231
Jut anastrast 45
CerstLaan 12
Steev,beek 96
Rachelsa.olen 14
.Ieroe,toschtaan 231
Print Berthardstraat 7
Jeroen Baschtaan 231
Terueatenstraat 20
La~ersseeveg 93
learn 71
Hoefke.traat 54
VeLdspaatstraat 30
Rachetseaten 14
BeLtinistraat 6
Ceestakker 14
Ostaderstraat 7
Jan Steentaan 15
Craahof 79
H,I ligegeestatr 68
De Pet tenaever 31
Tinetstraet 18
Ultte,straat 97
Strijpsestrsat 13Th

5612
1621
5643
5671
5616
5616
5508
5616
5613
5612
5622
5622
6222
2512
3233
5616

TELEF~H

JAR IC

04950-33819

bes*uur ‘.oooaitter

: Rod Backbier

aktMoeiterucommissads

hone clintjens

penning messier

Carin Zuidema

EJ
OH
IX
~
ER
At
08
Ha
IL
CH
TT
CC

Im
SC
SJ
IF

5644

NB

6005

HA

5613
5684
5655
5616

0
CC
0
CC

5611
653?

IX
a

5612
5622
4587
5652
5642
5616
5632
3861
5612
5642
5768
5642
5642
5628
5701
5601
6216
5612
5653
5674
5721
5591
2262
5611
5283
5654
5606
5616

LC
CC
EN
EN
AS
All
0
U
IC
AS
48
AS
77
XC
Ri
bIt

em
IS

08
a
It
All
ER

IC
XJ
LT
CC
CT

Eindioven
Room
Eirdloven
Nuenen
EI,.oven
EInd,oven
Vetothoven
tlrdloven
Llrdioven
(IryJioven
EIn,J,ov.n
Eledioven
Ma.stricht
Dei Haag
Oostvoorne
Elncthoven
Eird.oven
Eindioven
Ueert
Eledsoven
Best
Eindloven
Eindloven
tirdioven
ill jeegen
tlndioven
Eiedioven
XLooaterzande
Eirdloven
Eied.oven
Eirdloven
Eintoven
Hijkerk
EI,dloven
EIrd,oven
HeyeL
Eirdioven
Eindsoven
Eiedloven
Hetecid
Elndloven
Maaatricht
Eledloven
tindioven
Cenien
Aatthu
Heese
Leidechav~
EIed.oven
betel
Elrdioveo’
EIrd,oven
Eind.oven

secretails
materiaalcon,missaris

457322

08 in

123898
040.831285
526557
439956
040-543262

07 apr

00

510228
44827?
464816
117122
442173
043-631549
070-801972
01815-5182
517158
451848
111667
04950-33819
040-434354
04998-91243
520671
52376?

439078
080-440346
43809?
442173

01148-2999
550031
817613
451869
412428
0349453594
462731
817613
04766-1687
817613
430641
428466
04920-28021
118886
043-432405
462781
524842
040-831148
04936-92066
04907-6183?
070-205032
439131
04116-78684
551216
523767
528236

24 dec
08 ear
26 oct
03 juL
19 nov
06 sep
21 nov
25 aug
04 oct
08 aug
29 nov
28 oct
30 jan
28 eel
23 jan
16 apr
02 jan
03 apr
20 Bar
14 sep
IS apr
01 jan
28 Sep
13 Bay
11 apr
08 feb
18 jan
14 jan
15 Bar
28 sep
13 it.,
24 oct
12 dec
U Bar
30 jul
05 jan
03 jun
21 nov
06 sep
25 oct
14 feb
03 dec
17 apr
15 jan
10 Bay
03 nov
28 oct
28 juL
08 aug
31 aug

Boudewijn Mender,
Auke Osinga

duklleburo

F,,

Voos
studenten
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