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Alpine Ski
Snowboarding
Inline-skates
Stunt-vllegers
Beach-Wear
Ski-lessen
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vind niet dat Bla Bla Bla door de beugel kan.
wet.
niet.
wet.

Zit le In het bestuur van een surfclupje, neem je je surfplankje niet
mee op vakantle. (Sander, Arthur). Moeten wij als modaal lid daar
wet zo blij mee zijn? Net vrouwengilde wordt toch 00k niet be
stuurd door de Paus?
Voorstel voor de ALV.: Bestuursleden verphcht acht weken
surfen In de vakantle (en j)j~j op kosten van! Je moet er natuurtijk
wet wat voor over hebben)

Zoals jullie weten krijgen jullie alle diskettes en keer terug.
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WOORD VAN DE REDACTIE

WOORD VAN DE VOORZITtER

prrrrrrrrrur, wat is het warm. En dan moet je op zo’n studentenhok boven
eon hete computer je copiJ intikken. Ja, ja, nog steeds niet iedereen is
er achter dat je je stukje ook rechtstreeks op de computer kan maken.
(ik flu ook niet trouwens). Maar dit is op zicht niet zo gek, want ais jullie
doorbiaderen naar het verslagje over de surtweken in Zeeland dan zul
je hot we! begrijpen. Eon pc is over hot algemeen geen gemeengoed in
de kroeg. Toch is dit 00k niet de plaats waar altijd literair verantwoorde
stukjes hun oorsprong vinden. Aihoewel, dit is maar hoe je ‘literair
verantwoord’ definieert. Een veel gebruikte definitie (stamt nog van de
middelbare school): stukken tekst die slechts met veel moeite door te
lezen ziJn, en waarvan je zelfs na de derde keer lezen, nog niets
begrijpt. Als je do sWETHs in dit licht gaat bekijken, wordt het toch nog
een hoogstaand stukje werk.
En dan komen we flu weer aan bij het immer terugkerende gezever
over de dead-line. Voor doze sWETHs (1 aug) was or maar iiefst 1, één,
uno, un stukje binnen. Dit is natuuriijk van de man, die voor ons alien
hot hchtend voorbeeld hoort te zijn: ‘onze Voorzitter’. Zo kunnen we
dan toch weer een sWETHs maken van 4 pagina’s dik. (Voorkant,
achterkant, WvdV, advertenties en (ook aitijd pas na de deadline klaar)
WvdR. Naar met wat gebel en geluk, Tukt het dan toch weer om wat
letlertjes in niet geheel wiliekeurige lettertjes bijelkaar to krijgen.
Willen jullie alie wilde verhalen over a! het beleefde (surf) piezier graag
(please please please) inieveren voor
1 ORTOBER

Technische Universiteit
Boekhandel
Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel. 010 - $42439

Hel Serfers
Net teruggekomen van een vakantie, waarin 1k wél ongeveer 5000 km
gereden heb, maar in tegengestelde richting van Tarifa, zag 1k, dat do
d~dlain van de volgende sWETHs alweer behoorhjk nadert; sterker
nog, morgen is het touw aiweer gestorven. Je kunt 00k nooit es
fatsønrjk er tussenuit knijpen (in duitsiand “Kneipen” I) Van hieruit wil ik
iedereen trouwens nog even do groeten ult Nøorw~gen overbrengen.
Origineier is hot dan natuuriijk om een kaartje to sturen, maar hot
prijspeil aldaar in acht genomen, met bovendien het felt, dat door con
sumptie van do meegenomen voedzame artikelen een enorme, Je kunt
eigenhjk wel spreken van gigantische, ruimte in do kofferbak vriJ kwam
om die groeten in to stoppen, leek hot me beter die groeten zeif mee te
sjouwen, omdat eon ansichtkaartje toch al gauw eon waarde van 234
biertje in de (door mij nu nog moor gewaardeerde) AOR bleek te
vertegenwoordigen. (Dit is overigens géén hint aan do enkehng die we!
een gefrankeerd, bestempeld en bekhederd stukje karton in z’n bus
heeft gevonden !)
1k hoop dat juilie ook aNemaai eon goeie vakantie gehad hebben, nog
zuilon hebben of op het oog hebben, voor ais het weer wat rustiger is.
Voor verhalen over de in do afgelopen tijd al dan niet geiukte of gefoto
grafeerde one-handed-two-feeted-mega-cheese-barrel-kiflier-loop-neus
off-the-lip of om ex-vozi’s heen duckgijpende belgische vrouwen ben ik
altijd thuis, want als or iets is, dat in noorwegen niet ieeft, dan is het
wel serfen. Logisch: als je op ‘n berg loopt waai Jo or zowat af, maar
ais je dan ‘n fjord tegenkomt is het nog windstiller dan “VAR 3” op de
brouworsdam. Vandaar, dat ik me ook kapotgeiachen heb om die
duitsers, die met complete CopeUo-lijnen op hot dak haarspeldjes aan
het rijden waren (EIKELS!).
Golukkig gaat or na do tentamens ook weer gesørfl worden (is gesorft
geweest? afhankelijk van de redactiesneiheid van doze 5WETHs) (actie
reactie, red.(wat overigons niet betekont dot wij dit verzonnen hob
ben, red.)), zodat ook 1k nog even aan do nodige dosis fun & speed
kan komen, maar dit keer veilige speed, waarbij eon spin-out wat
minder gevolgen heeft dan op do sneiweg (inderdaad, ik denk dat do
pits-technici van McLaron 00k in Noorwegen op vakantie zijn geweest,
want do vierde keer band verwisselen gaat al in eon minuut of zes,
inciusief nopjes-randje-op-de-deense-snelweg-tussen-rijweg-en-viucht
strook-traversering-op-shngerend-piepende-wijze) Verdor hoop 1k
natuurhjk, dat in do komende (geweeste) intro veel mensen lid worden
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(geworden zijn geweest) door enthousiaste inzet van de WETH-ers op
de (afgelopen ?) sportmarkt op 16 augustus van 9.00 tot 17.00
(komt/kwamt alien in grote getale), zodat we met groot gezeisohap het
percentage niet-oosterburen in Zeeland wat op kunnen hogen, dan wel
die ui door ze aan alie kanten voorbij te speren (evt. zeifs op bal
pennen) zo’n minderwaardigheidscomplex te bezorgen, dat ze maar
wear es aftakken richting Mutti, onder luide kianken van het ult voile
borst gezongen WETI-l-clublied (???) (?fl?, red.).
[‘lou, ik ga m’n campingzooi in de motteballen gooien en pak de
boeken weer as op voor de interim.
tet øp hat wc~ter
SØNDER

5

EEN NIEUWE RUBRIEK
Tot over enkele dagen.
Teneinde te pogen deze rubriek iets rneer substantie te geven zal 1k,
conform de doelstelling, lets over van alles en een beetje over mijzelf
vertelien.
Aliereerst aansluitend bi) recentelijk (in de sWETHs van maart ji., pag.
16) gepubliceerde info over de nieuwste ontwikkelingen op materiaal
gebied, zal 1k de aldaar geschetste abstractie uitwerken en Ga het is
echt waar) wat historisch materiaal opduiken. De praktische uitvoering
van de schets plus legenda betreffende de recent ontwikkeide theorie
en nieuwste inzichten is afgebeeld in fig. 1 (on the right).
De Revolutionaire V(iadsurfer
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Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Faculteit Techniek en
faculteit Economie
Rachelsmolen 1
Eindhoven
Telefoon (040) 60 53 26
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur
-

Faculteit Zorg
Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 60 59 06
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 09.30 tot 13.30 uur
-

-

Afbeeiding I Surfplanken in veie soorten en maten (Voor de overzich
telijkheid en ter voorkoming van ‘a state of shock’ zijn de bijbehorende
tuigages niet afgebeeld)

Nu dan wat over mijzelf: mijn naam is Henk Gaxiola.
1k surf sinds 1983. Hoe ging dat in den beginne? 2-3 Bft. — Joepie
surfen!? 1k heb enkele jaren wat wedstrijdjes gevaren bij “Plankzei
Ivereninging de Betuwe”. Bi] aanvang van mijn studie Elektrotechniek
werd het surfen veelal slechts een vakantiebezigheid. Tegen bet einde
van mijn studie ben ik uiteindelijk toch maar weer eens lid geworden
van een surfvereninging. Dit had 1k natuurlijk veel eerder moeten doen,
maar ja dat komt er dan op zo’n moment niet van.
Ondanks dat surfen een individuele sport is, bied een surfvereniging
vele voordelen; zoals (bij WETH) o.a. bet comfortabele vervoer, de
nieuwe surftrailer, goede planken en zeilen in diverse soorten en maten
en natuurlijk niet te vergeten bet gezamenlijk met anderen surfen. Dit
Ieidt dan tot zaken als het vinden van een perfecte privé surfstek met
prima WAVE-condities maar tegelijkertijd ook voor COURSE-RACING
cracks ideaTe omstandigheden. Waar is deze spot? (zie SURF juni ‘94)
Ga zelf maar weer eens mee met een Weth weekend. Oordeel zelf I
Ideaal of niet?! Andere randvoorwaarden: Prima frietkraam (John).
Goed strand om op te tuigen met “lots of space”. Kortom, 1k heb er zelf
ook weer zin in (in de week na de interim en voor de colleges van bet
herfsttrimester).
Tot slot moet ik jullie nog even mededelen dat 1k eind deze maand
(augustus) afstudeer. Maar niet getreurd in de volgende sWETHs zal 1k
versiag doen van de WAVE-spot BAJA CALIFORNIA (Mex.) Zie o.a.
SURF luli 1994.
Bij deze geef ik de pen door san CARLO DE SMET. Ja, dit is iemand
met een geweldige zelfdiscipline die zo af en toe zelfs niet gaat surfen
als er perfecte condities voorspeld worden. Waarom? Dat mag hij zelf
vertellen. 1k begrijp bet namelijk nog niet helemaal.
P.S.

Pau4 ivij moeren !iefst voor 31 september nog een keer op de trein naar Zandvoort
springen. Eventuele andere be!angstel!enden (met een board dat de NS bereid is te
vervoeren) zfjn natuurftjk welko,n, be! mij 040-812263 of Paul (040-460578) dan
even.

ACTIVITEITEN AGENDA

I

16 augustus 1994

Intro-sportmarkt

16 augustus 1994

Borrel am 21:30: AOR (benedenbar)

2540 augustus 1994

Surl-kamp (exacte data o.v.b.)

in 1° collegeweek

Ijsselmeer-oversteek met l-Iardboard

20 september 1994

Borrel am 21:30 in de benedenbar

24-25 sept 1994

NSK

1 oktober 1994

Stukjes schrijven voor de sWETHs

18 oktober 1994

De vaste borrel op de 3 dinsdag

Voor aanmelding, op- of aanmerkingen of morele ondersteuning:
040460578 (Paul)

S.I~chlIn0
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Sludenlen

ACIIvIIe~ien

Icktiet L.fFQ

DE KORTINGSWINKEL VOOR STIIDENTEN
openingstijden: ma f/rn yr 12:30

-

18:30

8~.

9~:*,
1)
Haarnaam: Nicolette een huppelkutje dus.
2)
Wij zuipen en Stan met Nrc afwezrg Ja dan gaat men denken Stan jij
Pedofiel maar ondertussen zit je zelftegen 14 jarige Is ouwehoeren Laten we bet
zo stellen dat er jets gebeurd is met Stan dat hij nooit heeft meegemaakt (vo
Igende blaadje)
WindkrachtjeS~&rt1 p vreet petjes in reder geval mijn petje
Dus ~en alternatief sen Groen Papoupetje zonder Blauwe Bolletjes (vandaar de
titet’ red) De pen gaat nu naaç Paul Bitmoet nu met 2 handen gezopen warden

PAPOIJ-PETJES EN BLAUWE. BOLLETJES
van onze correspondent
De Dikke van Dale
Kamperland- Noord Beveland.

—

-

Al heb 1k acht Grimberden op. me petje staat nog op mn kop, bavaria bier, bavaria
bier. Zonder wind is het lastig smurfen, dan maar met pedopas de Dikke van Dale
in. Stan vandaag ziek lam- &:geslapen wij liften naar kamperland volgende blaadje
na I mm wachten rooije gblf~wij mochten mee, mokkel moet gewoon rneppen.
even kijken creativiteit zit nog- i5iet in me bier verwacht was dat de wind zou
aantrekken nadat mrtje web ~ing7maar weer volgende blaadje zat murphy niet
mee nu geef ik de pen aan trans die wat over zijn nisuwe plank gaat vertellen —>
frans: mooi niet, scoreman neénitdeze te gekke wonderstok over die flmnk~el
onzin kan volgende blaadje uitkramen woensdag gearriveerd en meteen op bet
water windkracht vijf, ach ja je rrip$~,wat. .dñndc
ntje gezeur
aan tate!. 7 juli neus heeft gedrc
)ntmoet hij vier
gasten in de dvd onder invloed
in de hoop dat ze er iets
mee kunnen volgende blaadje ~
en tollen voor z’n ogen
wachtend op een biertje die hui
ieen fiikker van ik hoop dat
deze gasten wet kunnen poolen koi
~n gelopen Stan heeft
een two-night-stand gehad ik weet r
~id me niet 1k weet
alleen dat ik daar acute impotentietiE
e arm van krijg van
bet schrijven volgende blaadie ze vangen
ien er niet tilt maar
dat geeft niet ze proberen prof te zijn maar
eon hooivork
spellen want ze spellen als kevers en onder
mens zuip ik bet biertje van stan leeg. dit stelt hij
heeft dus te maken met de term life sucks... z.o.z.
oftewel: NEUS.
De pdfln ziin weer terug op bet papier. pdfln denkt u ?i ja ñi4art4~1ieeft ohs
aangestoken met zijn theorie de jonger de meer kans (want geen vriend) zie het
een investering maarten ach ja bet waait nog steeds niet de depressiviteit slaat toe~
bij de club en echter helaas niet bij het volgende blaadje weer. Er waren toch
dagen dat men dacht he ik planeer! Maar ja, theorie luidt van onze materiaal-expert
(wie zou dat toch zijn red) laat zitten laten we het over blauwe bolleges hebberi
Deze keer kwamen er geen chiquita-bananen aan te pas. Voor uitleg over bananen
zie Paul over blauwe bolletjes. Zie Norman, en dat ben ik dus. Blauwe bolletjes zijn
echter een zeldzaam soort. Je zegt niet, he daar loopt een blauw, bolletje. Volgende
blaadje. Dat kan niet, want: I) ze zijn zeldzaam (heb ik al.eerder.’gezegd) 2) ze
kunnen niet open. Mens moe.t in een hogs e~tase komen am deze blauwe bolleties
te ontmoeten. Extase is: ± 4’Grimbergen en nogwat andere vreernde soorten van
mixen (alcoholisch, ja helaas): Maar voor je bet weet ward je met de kleding van
gistbren
Met dedusl
welbegeerde
zeldzame
blauwe
op
je trui.wakker.
Niet:’éénVolgende
rnaar welblaadje.
67. Plukken
((anders ben
ik morgen
ookbolletjes
ziek, en
-.
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~
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morgen en gaat ‘twaaien; ik ga murphy voor de gek houden)) Voor de gek dan
moeten bij Stan wezen Stan vertelt ons eventjes over je ~ night (volgende
blaadje) stand Stan wft niet Dus wij vertellen de waarheid (Geen censuur)

-~

1k ben aan de beurt, ~volgende bja~fle): Maar wat voor onzin moet ik nou weér op
dit blaadje kalken, volgens mijM’ëb 1k de volgende peege eén beetje meer inspiratie.
1k zal krjken want nog even kalken en ik ben nog op een volgerid blaadje (Vo
lgend blaadje) L~3P’tJ~e ~pyts dit het 14 bleadje en als ik nog even door de aardap
pels afgiet (voorni~t~nsiders hetzelfde als zeiken) dan ga ik voor t 15 blaadje
~een ebrf3 Juatrum gaat betekenen tijd voor een rondje zuip zuip IS b!aadie
rum! feeäifeest en Frans st feestbeest: en als de hoeren bet verrekken
i we zelf maar weer gaan trekken. 0 heineken bier o heineken bier. Paul: Al
ik een meter onder de grand dan stroomt bet bier (volgende blaadje) nag uit
mond. 0 heineken bier a heineken. Paul en Evelien
-Feest in liel
-vrijdag barbeknoeien
-Tot ziens
barbeque op mijn hoofd en 1k heb bet gedoofd. Oh heineken bier a
~eken bier. bet briefgeheim werd bijna geschonden door Paul’s babe (mc!. pedo
1!). Oh heineken bier, refrein. Ja, verkoeling Pauls surf babe Evel whuppie of
its gob wat zijn we toch op dreef. Helaas niet op bet water maar dan most het
r waren en dat Ran niet als bet niet zou kunnen en dat mag gewoon niet.
ska komt binnen en die ken 1k en 1k ook en ik oak en ik oak. Droog in het
lraat mc!. bier. 1k schreef haar naam verkeerd. Kut! Nou moet ik nag wat gaan
irljven oak maar over die groene petten gesproken zwart zijn ze ook mooi! 1k ga
weg naar de hooizolder, de groeten enne schrijf maar !ekker verder hoar! de
en I willen jullieme dood hebben zeg moet ik NOG meer schrijven nou sorry
maarre ik weet janimergenoeg echt niks meer sorry de groeten xx anouska
ja,ja mensen u denkt waar hebben ze bet over? stelletje lamzakken wel lid van weth
en nietactief stelletje loosers maar wij genieten we! van juflie contributie oh
Hemneken bier, oh Hcineken bier. Heb ik juulie a! verteld dat we zuipen van ju!lie
geld, oh Heineken bier oh Heineken bier volgende kamp be there or be square!
‘Stan, schrijf jij ook àens ,wat, jij kan toch oak schrijven. ik Ran er dus in en
onderkennen vboral.rnijn bier verneukt (oftewel verdeeld) even sen liedje:
Het chocomellied:
lacht ‘t even je niet toe, ben je depressief of moe,
krepeer je van de pijn, kortom is alles niet zo fijn,
(neus schrijft beter dan dat ‘is poolt)
bedenk ‘t is maar spel, ‘t goede komt nag wel,
wees flunk en zeg proost,en zoek je troost in sen goed glas CHOCOMEL
Paul giet de aardappels at, zodat we vanavond loch nag wat te eten hebben.(neus
krijt beter dan dat ‘ie poolt)
neus break-danced beter, hij regeert de autobandneusdruppelfabriek, maar die
-

-

-

-
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-
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andere kerel regelt do produktie van blauwe bolletjes.... oh i want to dance with
somebody. ‘Paul heb j~ een bril bij Jo?’.. ‘flee? ik zie nI. geon flikkor, niet dat ik or
een wil zien; kiJk ik wel naar de buren.’
Naam:
Evelien v/d BiJgaart.
Hobby’s:
Hockey, Tennis, Surfen.
Auto: Volkswagen cabriolet.
Uevelingsdier:
Poes, hond.
1k heb heel veel knuffels.
Toostand: niet-be nuchterl Hun zij niet. (volgende blaadjo)
1k begin nu bij het volgende blaadjo en ik woet nog steeds niets to vertellen (valt
niet uit do toon hoor, rod.). Eon vat bier zou beter zijn. ViJf kantJos moot ik vol
krijgon maar hot Iukt me niet. 1k 98 niet moo barbequen. (volgende blaadje)
1k ben nu met het volgende blaadJe bezig dus at b~na bij do viordo. Nu neemt Bas
hot even over.
Aangezien or nu eon mooi nummer draait, zal ik ‘Os mooi gaan zwetsen (at aardig
op wog, red.). A,Is ik nu het (volgende blaadje) record slap lullen verbreek, kr~g 1k
veiliecht wel eon pilsje (alleon bij foutloos taalgebruik, rod.), dus zal ik maar eons
mn best gaan doen. Eon pilsje c.q. Grimbergen is niet te ‘vorsmaden”, want: 1)
drank maakt niot zat, maar gelukkig. 2) hot streelt onzoron tongen. 3) lets groeit
ervan (hot klinkt ala bever) 4) Alle vroeiwen (???, red.) worden mooi: Do reeds
mooio nog mooier (klinkt ala gezion) 5) AIs Je bier/sterke drank drinkt krijg Jo zin in
‘n volgende (gevolg: zie 1 2 3 4 5 ) Als ik later groot en vooral stork ben dan ga ik
sparen voor eon mooie BMW 325i/mS on dan ga ik maar, biJ gebrek aan eon good
uiterlijk, daar moe to patsen. Immers ik kan niot surfon, zuipen, tonnisson, rijdon
(paard/vrouw), (volgendo blaadjo) vrouwen vorsieren (omdat ik daar to vorlegen
voor ben), loren, hockeyon, vechten, gedichton schrijvon, veol dus.
Nu wat ik wel kan: Tellen.
1k hoop dat 1k genoeg gelult heb voor eon lekker pilsje. (volgende blaadje)
En dat we or nog maar lang van mogen gonieton, zodat ik genoeg mood inzuip
voor oen vette hint tegon (klinkt als gezion).
Nu gaan we stoppen want do blaadjos ziJn bijna vol. 1k ga nu oven mijn adres op
schrijven zodat jullie dit gozwots nu op kunnon sturen. Trouwons ik wacht nog even
want we hebbon eon niouw bloknootje gekrogon om vol to schriJvon.
Frans, Paul, Norman hebbeq eon heel mooi petje op waarom Stan dat niet heeft
woot ik ook niet, Her tegenover zijn ze bezig met oen verkrachting (grapje). Nu
weot ik ocht niets moor to schrijvon dus 1k ga stoppon hior volgt mijn adres zodat jo
dit op kunt sturon.
CENSUUF{
Echt populair gelul. Paul heeft gozworon aan niet te zuipen waar zijn Martini op dit
moment zou suporglue bost holpon voor enige stabilitoit. Oh ja, hot regent. Stan +
Frans tont open on mijn tent dicht. Evelyn overgestapt naar een ander. Paul gaat
zich bezatton. (volgonde blaadJe)
even intorruptie, Paul goat gewoon doon waar ‘ie voor gekomon was nI. surfen.
Maar wie weet ga 1k vriJdag in liol voor de matige maneschijn (Luana.Cahya
Ugahary) Norman Again: Eon wit voetJe maar toch in bootschoontJos
Interrupt: (volgende blaadjo) ovorigens mijn nieuwe plank (Mistral Scroamer) (Stan

slaapt, wo makon hem nu wakker) vaart erg lokkor: (op do w.c.: wo kijken hoo
Evolion Stan wakker maakt.)
Norman wil naar do Surf-inn of snurken.
(volgonde blaadje) (zucht, red.)
H1J kan gowoon niot kiozen, hij pakt zn biezen, Bar. Bier, idem. Geen vrouw is ‘m
to goil, h~ gaat toch wel voor do bijl oh. Bay. bier idem! (Volgondo blaadJe)
Wio op hot Veerse Meer kan surfen, kan overal surfon; In Kamperland is het altiJd
gozollig. Zeker na eon surfwodstrijd. Altijd Jan jurken in de weer, echt gezollig na do
wedstrijd in hot surf-centrum. Lokkor met 14 glaasjos bier. Of b~ de Dikke van Dale,
1k korn er al twintig jaar. En je verbaast Je altiJd weer. 1k kiJk met veel plezier altiJd
woor naar de wedstrijden, en zio hoo do Jougd hot hior aangaat. Wij zitton hior al
twintig jaar, on vindon hot nog steeds hartstikke leuk. Mijn zoon surft ook on als ik
zio hoo hij daar in opgaat, dan denk 1k, ik wou dat 1k in een sport op kon gaan als
NJ. (diepzinnigo analyse, rod.) Prachtig, ik goniet van do Jongolui op hot Veorso
Moor, Nu zit ik wet woer aan eon flinke borrel, maar dat hoort or ook bij na hot
surfen. (goode raad van eon oudo vrouw (35), red.) 1k ben oon good-woer surfer,
wil ik wel even zoggon, maar ik kan uron aan hot moor zitton, en genioton van hot
surfon. PRACHTIG.
Ms Paling ult Kamporland.
(lion blaacijos vordor)
Einde, klaar, finito.
(Opluchting alom. Dit gooft dus zo eon bootJo do sfoor woor van twee weekjes
surfen op hot Veerse Moor. EigenliJk do stoor van dio eno bewusto avond in do
DvD. HopeliJk schrikt dit do aankomende (aanstormonde) nieuwe loden niet af in do
komondo intro. Dus komt allon moe met hot volgende weekoindje, red.)
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LEDENLIJST

BLA BLA SEA

5653 BA
5671 AR
55?? ??
Don
Dude Doeienkade 55 1621 BH
Stephan
5543 RX
Karthuizerstraat 34
Harry
5707 EW
Lorentzstraat 4B
Arthur
5622 AH
Frankrijkstraat 80
Sven
5801 DW
Schulsboom 17
Antoine
Doornboamstraat 22
5081 GP
Marc
Boihel 30
5508 CD
Maurice
Kruisstmat 171v
5612 CH
Edward
3 Audley Firs; Surzy 1(712 5NW
Robert
Walton on Thames
5614 CS
St. Sorvaaswog 16
Arjan
do Gasi
Gaxiola
Johannosburgstraat II 5642 EK
Henk
2521 WB
do Groat
Neherkade 69s
Rob
Runstraat 28
5522 AZ
Jasper
Hij ink
Roei
Hoff
Voorwog 41
3233 SJ
Woensolsostraat 327
Michiel
Jaarsveid
5623 ED
Landrop
7a
5526 NA
Frans
Ken nis
Pros. J. Lolsslraat 17
3151 SG
Ad
van Kessel
5614 CS
Siivia
do Kioe
St. Seivaaswog 16
Coen
Konings
Ailorsma 147
5655 CD
Paul
van der Krogt
Tacltuslaan 51
5624 GR
Lange nieiswstraal 4Sf 3512 PK
Baa
Leyen
Wostorslngei SI
3014 GV
Dirkjan
Luyic
Maarten Luyic
Moyhorst 15-19
6537 JX
Boudewijn Man ders
St Phiiomonastraat 13 5622 CG
Joris
van do Meerakker Gabriel Motsulaan 50 5611 SR
Sander
Mcjenaar
Paraliolwog 44
5664 AE
5623 MT
Marc
Nederkoorn
Gon. Knooplaan 7
Osinga
Joroen Boschiaan 231 5642 AS
Auke
5616
AH
Jochom Peeters
Jullanastraat 45
van Roe
Gersliaan 12
5632 KP
Marcel
van Rootseiaar
Pieter Breughellaan 38 3723 PB
Wim
5103 HT
Cecite
Schermer
Woide 49
Ganzobioomstraat 47 5543 JN
Frans
S charmer
Reinoutiaan 278
Coos
van Schie
5665 AG
Frans
Schoren
Prins Bernhardstraat 7 5768 PA
A v Nassauslraat 27
5616 BC
Carlo
do Smet
Slbolluslaan 19
5654 CZ
Maarten van dor Steen
5103 HT
Timmer
Waldo 49
Baa
Jan Stoonlaan 15
5591 AH
Marc
Vos
Helilgegoeststr. 66
5611 HR
Jiize Jan do Vries
van der Waldo
Do Pelienwevor 31
5283 XJ
Geert
9711 PP
Jacco
Wiersma
Ged. Kattendiop 50
Bijstoron 26
5235 DL
van Wijck
Martin
van Wijk
Wattstraat 58
5621 AK
Oortlaan 170
Sari
Wijnands
5505 RH
insullndolaan lOSe
5641 AD
Martijn
Wubbolts
Zuidema
Strijpseslraat 132b
5616 GT
Carin
Trooststraat 11
5542 LR
Dennis
do Graat
Woenseisestraat 327
5623 ED
Edgar
Snoiders
Dijkstraat 39
5712 AN
Stan
Kuunders
Schuikens
Koninglnnostraat 62
4818 HD
Rob
Pornperschans 74
Norman Verhoeven
5595 AW
Rod

Backbier
Baggen
Bakker
van do Berg
Bongaerts
van den Boom
Bordes
van Bree
van do Brook
Claessans
Dams
van Deursen

Dcnlzottilaan 41 a
Boordseweg 65

999999999979999

Eindhoven
519113
Nuenen
Eindhoven
810538
Hoorn
Eindhoven
123898
Heimond
04920-34916
Eindhovon
452820
Vonray
04780-10109
Hiivaronbeek
04255-1521
voicihoven
413341
Eindhovon
484816
Engi
nd
44932248551 (nee, nee. red.)
Eindhoven
121612
Eindhovon
812263
Don Haag
070-3901568
Eindhovon
446827
Oostvoorne
01815-5182
Eindhoven
437392
Hoogeloon
04977-83419
Hook van Holland 01747-5391
Eindhoven
121612
Eindhovon
520671
Eindhoven
460578
tjirocht
030-31 9687
Rottordam
010-4364900
Nijmegen
080-440346
Eindhovon
442173
Eindhoven
04192-16846
Geidrcp
859894
Eindhoven
455768
Elndhoven
617613
Eindhoven
451869
Eindhoven
412428
Bilthoven
4 (stoods,red.)
Dongon
01623-21127
Eindhovon
126246
Geidrop
867586
Moyoi
04766-1667
Eindhovon
510935
Eindhovon
526818
Dongon
01623-21127
H ooze
04907-61837
Elndhoven
439131
Boxiol
04116-78684
Groningen
050-183815
Den Bosch
Eindhovon
461061
Veidhoven
545512
Eindhovon
817359
Eindhoven
528235
Eindhoven
812281
Endhoven
040-437392
Aston
04936-93181
Broda
075-218301
Loende
04906-2101

Aantal beriahtjes:
*

Maarten heeft (weer) eens een vriendin opgeduikeld:
waar?
via ‘the barrel’ en via de ‘Vááruitgang’ (wat oak daad
werkelijk een vooruligang was).
wie?
Goeie vraag. Oh, ik hoor net van Arthur dat ze Lan
neke heet.
nog?
steeds.
waarom9

-

-

-

Missohien de volgende keer meer informatie (fota?)
Ja ja, je ziet maar weer, de 5WETHS-redaCtie zit weer met z’n
dikke neuzen op de feitjes. Wie weet gaat ze volgend weekend
wel mee surfen, niet dat ze surfed, maar ze heeft wel een rijbewljs
en een auto (trekhaak is nag een vraagstuk).
*

Vraagje: Trekt Maarten dit allemaal nog wet?
Antwoord: (Gelntje)

KOPIEREN

9 CENT PER A4

FULL COLOR YAMAF 2 GULDEM

RI PROSI~ ~ P
bledt eon studenion van
do TUE eon rulmo service
op hot gebled van kopleren,
llchldrukkon en atworking

Voor moor lnlormatio:
Ft a p ro a h op
Hal hootdgabouw
Tat. 3376
Tochnioche Univorstoit

(Iedenlijst onder voorbehoud)

tij? andhovon

