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OVER TUIMPIAS EN LOEMERLMRASSEN

Luister ‘s mensen, eerst loop iedereen te kankeren dat V so lang loop
te dure voordat ‘r een Weth-shirt komp, maar als we dan eindelijk
kenne bestelluh, ken de helf flog nie voor een kwartje opbelle. Stelletje
ongeloveloze lamme takkeV!
Het schijnt dat Eindhoven 15 jaar achterloopt omdat Delft nu ook een
studenten windsurfvereniging heeft?

ledereen die zijn ouwe grijsgedraaide floppen terug wil hebben, kan ze
uit bet postvakje halen. Niet dat ze flog wat waard waren voorci at de
redactie ze kreeg en is dus de redactie op geen enkele manier
aansprakelijk te stellen over de toestand van jullie afval.
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WOORD VAN DE REDACTIE
Yes tentamens voorbijna en nou back to surfing dudes. Jullie zullen wel
denken wat is die sweths er snel. Zeker snel na de vorige editie van dit
groeiende talentvolle ondergewaardeerde verenigingsorgaan.
Waarschijnhijk zijn er edities die door hun gewicht harder op de mat zijn
gevallen. Dit vooral te wijten aan de tentamentijd en daardoor minder
aanbod aan slappe verhalen. Sterke verhalen zijn er nog genoeg maar
die komen op de borrels pas boven drijven. Oaar de redactie niet in
staat is die verhalen nog te herinneren de volgende ochtend raden we
juflie allemaal aan naar de volgende borrel te komen (20 juni).
Deze deadline kwam dan wel snel na het verschijnen van de vorige
Sweths, maar dat is nog geen reden om dan je stukje maar tien
kilometer te laat in te leveren (Stefan, Henk, Norman). Volgende keer
beter!
Deadline 1 augustus 1995!
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WOORD VAN DE VOORZITFER
Bij deze mijn eerste van de voorzitter voor de SWETHS. Allereerst
enkele wijsheden: Eens terneer blijkt maar weer dat (wind)surfen en
vrouwen niet samengaan. Echter vreemd genoeg gaan vrouwen en
windsurfen daarentegen prima samen. Hot is verder treurig rnaar waar,
windsurfen in Nederland is slechts voorbehouden voor hen die de
koude trotseren: hot surfseizoen lijkt nu werkelijk slechts van eind
oktober tot begin april ingekort. Al geruime tijd geen zuchtje wind te
bekennen in het koude kikkerland. Daarom: Serieuze plannen van
enkele hard-core surfers om zuidwaarts af te dalen en wind te zoeken.
Daarmee bedoel ik natuurlijk echt zuidwaarts. Met minder dan 80% van
do dagen 5 a 6 Bft. of meer nemen we eenvoudigweg geen genoegen
meer. Bij deze is natuurlijk iedereen van harte welkom. Nadore info
natuurlijk van de meest betrokkene bi) het overleg hierover: actico
Norman.
Verder kan ik jullie verklappen dat ons aller matico veel mod nieuws
over snel materiaal en ander onroerendgoed heeft. Met WETH gaat het
verder goed, de plannen om eventueel op een ander stekje als
thuisbasis to gaan zitten en daarmee oak ons aller aanstormend(e)
talent(en) meer mogelijkheden te geven om het zo af en toe
zwabberende surfpeil op te krikken, daar nog steeds slechts bij hoge
uitzondering bordjes met overvliegende surfplanken door de jury
tevoorschijn kunnen worden gehaald en die dubbele loopings nog
steeds uitblijven. Slechts skippy-loopings van duinen zijn dit voorjaar
gepresenteerd als de nieuwe WETH-huisstijl voor dii jaar als tijdverdrijf
bij gebrek aan wind. Deze zomer dus enkele weken MEGA-surfen en
toch eindelijk eens waar gaan maken dalgeen waarover de meeste
WETH’ers onafgebroken kwaken tijdens de maandelijkse borrel (maar
eigenlijk altijd en overal, zoals we uit de vorige SWETHS mochten
vernemen):Aerials, donkey-kicks, loopings, duck-jibe’s, en rneer.
Henk
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WOORD VAN DE VOORZA17ER
De nieeste dromen zijn bedrog...
Maar ben 1k wakker werd stond ie er flog I
Over de omzwervingen van een voorzattersduo.
Ooit een Fiesta gezien met een dakbak?
Nou, ik wel en wat voor eentje. Niet zo’n kunststoffen anderhalve-oma
model am ‘t ouwe mens gratis en zonder ongemakken mee op wintersport te nemen, nee, het was een plaatstalen exemplaar met een in
houd van pakweg 801½ liter, dat zelfs zonder oma de maximumdakbe
lasting van het eerder genoemde automofossiel al gevaarlijk dicht
naderde. En in plaats van met de gebruikelijke metalen beugeltjes was
deze dakbak op de allesdragers verankerd middels twee felgele nylon
sleepkabels en acht elatiekspinnen van het model surfplank-op
wethtrailer-bevestiger.
Waar Run je zoiets idioots tegenwoordig flog aanschouwen en wat is
van deze gehele onderneming nu het nut?, zullen jullie nu wellicht
denken. Wel, laat ik bij het begin beginnen...
Na het collectief verwerven van een bonte verzameling al dan niet
woest gedecoreerde gemotoriseerde trekhaken met OPEN dak, leek
niets het met trailer vol surfspullen naar K.... toekachelen meer in de
weg te staan, behalve de overdreven kwaliteitserkenningsdrift van
meneer Masta, die ervan overtuigd was dat de WETH-trailer duizend
kilo surfstuff aan zou moeten kunnen en dat dus maar groot en vooral
duurzaam op exemplaar en registratiebewijs liet aantekenen. Voor de
grap zouden we eens duizend kilo surfstuff in zijn achtertuin moeten
dumpen, maar ik denk dat we zelts met de ontvreemde windgliders niet
zo ver komen en bovendien zouden we dan vier keer moeten rijden.
Onverantwoorde hoeveelheid dus. Omdat de fabrikanten van de diverse
compacte gemotoriseerde trekhaken dit • wellicht vanwege sterk op
tredende copianairepiconcentriglaciaaltransmissieresonantiecentrifilgisti
schcoexisterendantigravitationaliteitseffeCten bij sterke overschrijding
van de voertuiglimieten. ook wel inzagen, stelden ze beperkingen aan
het aantal surfers dat hun volledige uitrusting op een kar erachter mag
vervoeren, zozeer zelfs, dat dit tot voor meneer masta onbegrijpelijk
lage maxima heeft geleid.
Wat nu ? Dan die trekhaken maar weer laten verwijderen? Nee, een
beetje creatieve trekhaakbezitter die ook nog fanatiek surft (als le weer
beter is...) verzint hierop iets. Dit wordt helemaal eenvoudig wanneer
een schotelantennepizzabakkende persoon zich opeens herinnert een
ideale basis voor constructieplannen van dit soon in de achtertuin te
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hebben staan. Bak erop maken (géén pizzabak. mister N), rek erop en
klaar...zou je denken. Maar hoe maak je met zo weinig mogelijk in
spanning. tegen zo laag mogelijke kosten een zo sterk mogelijk bak?
Een van de betere oplossingen is gelijk de sleutel tot het raadsel van
de geheimzinnige dakbak: OP GEEN ENKELE MANIERI Deze bakken,
met een ideale inhoudsterkte- verhouding zijn alom aanwezig, alleen
weten ze het zelf nog niet, en dat is maar goed ook, anders werd het
veel te druk op de wegen en beachen, want wie zou zijn bestaan niet in
eén klap willen veranderen van stoffig grijs, met altijd hetzelfde uitzicht
in een dynamisch, bewogen en misschien wel geel bestaan door
slechts van houding te veranderen, van staan naar op de rug liggen
(sterker nog, wie wil er nou niet lekker op zijn rug gaan liggen). Een
stalen archiefkast die op de kop is getikt voor een prijs die vier laagste
prijzen en een hoop gelul zonder planken, want die leggen we erop en
niet enin, onden de veel lager kanniet-prijs ligt blijkt uitermate geschikt
om alle toebehoren dat niet op het rek mag of wil in te verpakken,
bovendien werkt ie 00k nog sterkte-garanderend, prijsverlagend en
visueel-radicaliteitsgehalteverhogend, bovenclien afsluitbarend, daar
naast scheelt het een hoop las- & boutwerk, tijd die bespaard wordt
kan gebruikt worden om tentamens te halen, je te vervelen (in mijn
geval) of natuurlijk om het ding uit te testen, door transport richting K....
en HPbeach. De eerder genoemde dakbak was dan ook niets anders
dan de met sleepkabels op het dak van de Fiesta gesnoerde stalen
kast annex surftrailerzeilenbak, bij elkaar gezien dus een soort studiomodel van de te maken trailer, maar dan met een geremd tandemas
ser-aangedreven onderstel met meesturende vooras met een eigenge
wicht van 680 kilo en een resterend laadvermogen van ongeveer 0 kilo,
dat prima bleek te voldoen, zodat de noodzaak van hot bouwen van
proefmodellen ter bestudering van de te verwachten problemen bij
werkelijke realisatie weer eens overduidelijk is aangetoond Dat je dit
model ook inderdaad met mijn peugeomo kan voortslepen is bij een
vonige experimentenronde al proefondervindelijk vastgesteld, 00k toen
speelde zo’n felgele nylon sleepkabel een prominente rol in de tenuit
voerbrenging van het experiment, zodat het succes van het uiteindelijke
model, dat in eerste instantie de ontwerptafel bedekt zonder toevoeging
van zo’n nylon attribuut, maar wel de kleur daarvan dreigt aan te
nemen, niet voor de voile honderdtien procent gewaarborgd Ran wor
den, maar omdat honderd procent genoeg is, zit dat wel snor. Nu nog
verzinnen hoe die Fiesta verbouwd moet worden teneinde to experi
menteren met de diverse rekopbouwconcepten.
Zoals zich tot nu toe laat aaniezen kan het sterke vermoeden ontstaan
dat hier werktuigbouw in omgekeerde nichting bedreven wordt: eerst
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knutselen, daarna nadenken over hoe de tot dan toe gecreëerde pro
biemen zo goed mogelijk verholpen kunnen worden. Aldus geschiedde.
Na grondig ontroesten en met menie bestrijken van het onderstel en
het omdraaien van menig spa rood-etiket na leegdrinken van de lies
werd de kast annex surftrailerzeilenbak stevig en enigszins ult het lood
op zn nieuwe fundament verankerd, en vervolgens vale malen geschil
derd in een kleur die sterk doet denken aan een chiquita-produkt (na
enige regen zelfs inclusief do bruinige plekken die de bovengenoemde
produkten die voor mij ten strengste verboden zijn zo lekker maken),
daarbij voorzien van zware psychologische begeleiding, zodat ie nooit
meer vergeet dat z’n zijkanten eigeniijk muren zijn. omdat die chiquit
avert daar eigenlijk voor bedoeld geweest was. Na velgen en dissel
rood gekleurd te hebben, een rek besteld te hebben bij do bejaarde
smid.met-pleister-op-de-neus en na het reservewiel dat was voorzien
van negatiet profiel en dat van het model tjoeples met binnenband waar
bij bet opblazen water uit spoot te hebben opgehaald bij de in Leende
studerende radical, was het tijd voor een proefrit, die gemaakt werd
door ondergetekende, waarbij een file met flippende duitsers die op de
snelweg even uitstapten om een foto van bet wonderlijke banaanhang
wagentjE te maken niet mocht ontbreken.
Als nu binnenkort, wat als dezo sWETHs uitkomt kortgeleden is. dat rek
klaar is was geweest. dan moot het voortaan mogelijk zijn met elke
trekhaak het Zeeuwse te bereiken zonder wetten te overtreden (qua
maximum aanhangergewicht dan...).
1k wil jullie flu allemaal een prettige vakantie toewensen en een goeie
interimperiode (niet hatelijk bedoeld, mijn tijd komt nog/weer) en ik
hoop de banaanhangachtersurfmobielplankentransPorteur dit jaar nog
es zelf achter mijn inmiddels met gaastrasticker versierde trans
portmiddel naar HPbeach te kunnen transporteren.
Rang loose, Sander
PS. Aan eenieder die na de vorige sWETHs zijn (haar?) open dakje
heeft dichtgeplakt om erbij to horen, kan 1k mededelen dat op het
moment dat de sWETHs verscheen alle open daken alweer Iekvrij
openbaar waren, dus: TREK LOS DAt DAK! Een Konitechradiocas
settedraaier van S7guIden5O blijft natuurlijk een must.
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ACTIVITEITEN AGENDA
Het zomer Programma:
Datum
23 junI
26juni
12 augustus
22 augustus
25 augustus
8 september

Activiteit
Zomervakanlie
vergadering voor alle
leden.
1 week surfvakaritie
Dikkesnlkkel week
(Sneekweek)
TUE Sportmarkt
HSE sportmarkt
Introkamp

Pleats
Tra~iata
Sc hotsm an
Sneek
Sportcentrum
Sportcentrum
Ouddorp

Oproep aan aue Weffi4eden till!
Gezien dat we binnenkoit worden beloond met een verd iende vakantie,
Is het een leuk idee om eens de surf vakantie pianflen van de weD,
leden met elkaar in overeenstemming te brengen? Om nu eens echt
een duidelijk beeld te kiijgen van wat de mensen van plan zijn en wat
zij in gedachte hadden van een Ideale vakanlie met Weth wordt er
Vrljdagavond 23-Juni in onze stam-pizza-restuarant, Travlstza een
surfarl vergadering gehouden.

KOPIEREN

9 CENT PEA A4

FULl. COLOR VANAF 2 GOLDEN

1~
Tedr,kd.a U&vsntt*

I113 Eindhoe,

r
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OVER TUIMPIA’S EN LOEMERLAARASSEN

UIT DE OUDE DOOS
Voor de echte radicals die alle extreme sprongen, aerials andere ma
noeuvres al geprobeerd hebben, en nu op zoek zijn naar iets anders is
hier een echte basic, die in al z’n radicaliteit al in 1984 in de surtlitera
tuur werd aangekondigd als “de 360-er”. Deze radicale killer mag zelfs

in deze moderne tijd bij de echte cracks natuurlijk niet ontbreken.

at.
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Sq de d,aaioetening staat bet toil
stoeds in do ,ichting van do wind
Door eon IiClfl leunen van bet
tell tegen de wind wordt do plank
in eon draaiende beweging
gebracht. Gelqktsjdig met deze
draaibe waging loopt men met
kielne pasjet ,ondde ma.,. Do
handen houdon aiwisselefld bet
ophaalkoord vast, do giek word!
flier aangeraakt

Over de omzwervingen van twee voorzatters & Co.
Het begon allemaal op een zonnige vrijdagmorgen. Ondergetekende,
zo’n type dat wekelijks ‘s lands kusten onveilig maakt, stapte uit zijn
bed met het plan % Heren wegen voorgoed tot een rampgebied uit te
laten roepen....
lnderdaad 1k heb mijn rijbewijs. Nou heefi men weinig aan dat roze
pampiertje zonder een vehikel onder zijnen kant, dus besloot ik naast
mijn rijbewijs 00k een auto te halen. Over hoe je met een
sloopkarrenaankoopadviseur tesamen tot the ultimate vehikel komt
stond in de vorige aflevering van dit verenigingsorgaan al twee pagina’s
vol. Maar denk nu niet dat daarmee tie kous at is. Nee als je eindelijk
een auto hebt, dan beginnen de problemen pa echt:
Allereerst ga je naar de ANWB met alle kortingsbonnen die je kan
vinden en als je geluk hebt Qe wordt dit jaar flog geen 21, en je hebt dit
jaar je rijbewijs gehaald), dan ben je voor het luttele bedrag van
vierentwintig gulden en drie kwartjes (doe maar 24,75) een jaar lang lid
van de ANWB
en de wegenwacht!
Vervolgens moet je even gaan testen of jouw vehikel wet voldoet aan
de elsen die een beetje surfer aan zijn transportmiddel stelt; kunnen er
genoeg planken op het dak? Een prima test is am “even” naar
Rotterdam te rijden, aldaar een paar Strappers op je dak te flikkeren
(allemaal lichte w.c.e.- plankjes, dus doe er maar vier!) en kijken at je
Fordje oak weer terug naar eindhoven wil. Jawel.
Als je denkt dat bovenstaande test genoeg is heb je het goed mis. Er
was nog niet geprobeerd at hi] met planken op het dak oak westwaarts
wilde rijden. Dus stapten Don en ik vol goede moed om een uur ot
negen, halt tien zondagavond in de Ford. Nou bleek die auto best
moeite te hebben naar Ouddorp te rijden. Eerst ging ‘ie near
Roosendaal, am vervolgens via Hoek van Holland in Vlaardingen weer
tot stilstand te komen. Goed ondertussen was het een uur at twaalt en
de juifrouw aan de andere kant van de praatpaal wenste mij een goeie
morgen Goeie ‘smorregens! Vervolgens vraagt die telepraatpaalmiep
ml] of 1k vlak voor de praatpaal sta. Denkt ze dat 1k op een paar
honderd meter aftstand in dat gele ding sta te schreeuwen of zo. Toch
was de wegenwacht er binnen een kwartier. De enige goeie conclusie
die die flip in dat ktaar-over-jasje trok, was dat we niet rneer verder
konden rijden. Was dat wel het geval geweest, dan was ik direct over
hem en z’n stomme zaklantaarn heengereden, maar ja.... Gelukkig was
hij nag wel slim genoeg om een takeiwagen te regelen en zo kon het
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gebeuren dat we om drie uur ‘s nachts weer in Elndhoven waren en
mijn huisgenoten dachten dat ik eon takelwagen gejat had.
Ms zo’n auto niet met planken op het dak naar zoo wil, dan maar op
een aanhangertje. Sander durfde het niet aan om eerst to gaan
proberen of zijn auto wel metplankenophetdaknaarzeerijdable was en
dus besloten we samen een achterhetvehikelrekvoorplankenenbak
voorzeilen te bouwen (zie “woord van de voorzatteij. Maar ook hier zijn
risico’s aan verbondenl
Zo moet je artikelen die je bi] de lokale in de buurt dichtbij supermarkt
gratis kr~gt nooit vertrouwen. Ga je namelijk een keertje sinaasappelsap
halen neem je geliJk zestien liter cola moe. BlIJk je zoveel te veal geld
uit to hebben gegeven, dat Je een of ander wazig kraslot krijgt. Wees
vooral niet blij als je dan wat wint, als Je wat wint, haal ‘t dan niet op,
en als Je het toch per ongeluk tussen de boodschapJes hebt zitten,
maak ‘t dan niet klaar, want dat Ran je je leven kosten. Dit gaat
allemaal over de attack-tuimpla. Zit er bij do loemelaaras nog een
beschermend kleppendeksel overheen, bij de tuimpla is het omhulsel
niet lekdlcht en wordt je van alle kanten bestookt met frituurvet. Er is
echter eon voordeel, hoe langer de tuimpia vet weg kan schieten, hoe
minder vet de hap. 1k heb ‘m maw heel even in ‘t vet gehad. Toch was
‘ie lekker.
Nou moot ik zeggen dat ik na het tuimpia-incident goon
noemenswaardige problemen meer heb gehad met mijn vehikel. Op
eon kapotte koplarnp na dan, maar daar hebben we Pietje voor. 1k
bedoel voor eene tiieejntje laat Jo eon originele fiesta koplamp toch niet
liggen wel? Omdat ik nou eenmaal graag aan miJn auto knutsel, heb ik
besloten ‘m te verzwaren. Op het dak en de motorkap prijken twee
gigantische stickers met ons logo en iedereen die achter mij durft te
rijden weet gelijk wat de inhoud van do Ford 0fiasco” voor hem of haar
is. Verder ben ik sinds kort ook chirurg, want iedere fietser die ik op
mijn motorkap krijg heeft geIlJk eon blindedarm-oporatie ondergaan. En
wat kun Jo nou boter &s chirurgenmes gebruiken dan eon heuse skog.
Missohien dat er nog wel een fato komt in d’een of aridere Sweths,
maar voordat dat gebeurt, wil ik ‘m nog wel wat optunen (nee ik ben
goon sian met eon Amsterdamse Kadett met een badmintonsetje van
5,95 in de achterbak). Onder het motto waar eon sticker zit Ran ‘ie niet
meer roesten” ben 1k op zoek naar vooral grote surfstickers. Heb Jo nog
een ander idee, 1k hoor ‘t graag.
Hang Loose,
activiteitencommissarWAS, voorzAtter, materiaalcommissarlS, Paull

WETH-KLEDING
Nogmaals een oproep voor de nieuwe weth-kleding. Wil jij cok cen t
shirt (f 30,-) of sweater (f 45,-) bel dan Martin (461061).
ZWARTE LIJST
Do volgende WETH-leden/donateurs hebben nog minstens hun contri
butie van dit jaar (95/96) nag niet gedaan:
Roel
F-larry
Vincent
Carlo
Dennis
Michiel
Frans
Marnix
Marc
Edgar
Stijn
Seed

Backbier
Bongaerts
de Gouw
de Smet
de Graat
.Jaarsveld
Kennis
Meijers
Nederkoorn
Snelders
Sweere
van der Weide

Joris
Jeroen
Norman
Rob
Wim
Antoine
Ad
Robert
Cees
Jacco
Bad

vd Meerakker
van derVeen
Verhoeven
de Groot
van Rootselaar
van Bree
van Kessel
van Deursen
van Schie
Wiersma
Wijnands

Als je je naam in bovenstaande tijst tegenkomt, moet je alsnog en zo
snel mogelijk hot gold overmaken op giro rek. 27.38.453 t,n.v. E.S.W.V.
WETH te Eindhoven.

Technische Universiteit
Boekhandel
a
Den Dolech 2

Z

5W) MB £indhovcn
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MATERIAAL LIJST
Boards
STRAPPER 265
BIG electric rock
SIC allegro
BIG astro rock
BIG bebob
BIC hardrock
den,vinkast
Wayler 290 P
Hitly 355 fun

WETH 1
WETH 1
WETH 1
WETH 1
STES 4
WETH 1

5/’95 nieuw
9/’93 nieuw
10/’90 goed, voetbanden matig
3/’89 goed ,nieuwe anti-slip
4/’ 88 redelijk,m.u.v.voetbanden
4/’87 redelijk,m.u.v.voetban

STES

1

WETS

1

2/’86 goed, incompleet (mastvoet)
1/’86 antiek

Zdilen
naam & type
The Gun wave
North idra
Neill Pryde rat power
Klepper wave
KA Kamikaze wave
Gaastra speedfoii pro
North ezzy wave
Aquata
Gaastra CS1I

maat
4.0
4.3
4.5
4.9
5.0
5.0
5.0
5.5
5.7

aantal
2
1
1
1
1
1
1
1
1

UP slalom
Top Sails Race-sI.
BIG slalom
KA slalom GSX
Tiga power slalom

5.7
6.0
6.2
6.5
6.5

1
1
1
1
1

UP slalom
NPU speedwing
scheurd
Hitly praline
Wayler

6.6
6.8

4
1

De Vries

klein

1
1
1

staat, opmerkingen, hood bij...
nieuw
goed
goed
redelijk. gedeeltelijk doorgelat
nieuw
redelijk, zichtbare slijtage
goed
slecht, onbruikbaar
nieuw 1/94, monofilm, STESbij
bebop
matig, uitgewaaid
nieuw 1 0/’94, monofilm
redelijk
nieuw
nieuw 1 /‘94,monofilm, STES,bij
bebop
matig, uitgewaaid,bij bebop’s
redelijk, bovenste iatzak ge
slecht, bij hifly 355
slecht,ongelat, bij wayler
(STES)
slecht, onbruikbaar

— —
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ANTlER
(driehoek, in de grote kist):
rood
2
blauw/wit
6
rood/paars
1
groen/wit-race-strepen
1
geel/oranje/wit
1
wit
1

merk/kleur
weichart wave
blackline groot
beige
roze, grijze kop
BIG snelkoppel
BIG klapgiek groen
ART snelkoppel zw.
zwart
BIG zwart
roze klap
roze klap-vario
zwarte klap

aantal
2
21

staat, opmerkingen
nieuw
nieuw antiek
slecht,

11

incompleet
krom,
grip slecht

4
1
1
1
1
1
1

redelijk, horen bij bebop’s (STES)
goed
onbruikbaar, antiek
krom
slecht
matig
matig

lengte
4.65
4.60
4.85
4.85
4.85
4.85
4.65
4.65
4.55

aantal
2
2
2
1
3
1
1
1
2

Masten
merk/kleur
BIG deelbaar
Weichart c12
BIG groen
BIG groen, deeibaar
BIG paars
blauw
Rotho cup geel
groen
Mobiei antiek zwart

14
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FLUISTERS, RODDELS, EN AL WAT MEER ZIJ

artikel

aantal

staat, opmerkingen

Mastverlenger bebop
mastverlenger alg.
mastvoet bebop
mastvoet alg.
trimhaak bebop
voetbal
frisbee

4
3
2
3
2
1
1

redelijk, sommige wat ovaal (STES)
goed
redelijk, 2 andere kapot (STES)
1 goed, 1 redelijk, 1 incompleet
matig (STES)
oké
vliegt redelijk

Trailer

1

Nieuw, Masta, 12-planks.

Betalen vent! Dertig pieken voor pleurop en vijfenzestig gulden en een
kwartje (doe maar vijfenzestig gulden) voor de penno.
Arthur in de bocht en onder do brug!
******** ***************** ** ***** *******************

MN DE TELEFOON
********************** ********************** *******
-

* ** * * **** ********* ******* *** *** ***** ** ** ***** ** **
-

Hogeschool
boekhandels

-

-

-

Martin:”Nee twintig kan niet; hot moot door vier te delen

-

HOGE~

Faculteit Techniek en
faculteit Economie
Rachelsmolen 1
Eindh oven
Telethon (040) 60 53 26
Openingstijden:
maandag ttm vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 ma
-

[lNOH~

Faculteit Zorg
Ds. Th. Fliednerstraal 2
Eindhoven
Teletoon (040) 60 59 06
Openingstijden:
maandag tim vrijdag
van 09.30 lot 13.30 uur
-

Met Neiske
Ha Neis, valt er nog wat to zuipen?
Euh
ha die Paul, ik zal Martin effe geven
Met de brandweer
Is Ton er ook?
Nee, die is uitgerukt

-

Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen

Nee Gordon, ik volg geen produktiebeheersing!!!

* ************ **

******** ***** *** **** * *****

zijn.”

*

— —

_

—

r
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BLA BIA BLA

Lid:
Rod
Don
Patrick
Mart~n
Harry
Anhur
Sven
Jeroen
Maurice
Stefan
Honk
Marcel
Vincent
Dennis
Jasper
Michiel
Michiel
Frans
Paul
Stan
Join
Maarten
Joris
Maniac
Sander
Marc
Jan
Coos
Cado
Edgar
Maarten
Stijn
Jeroen
Norman
Ronald
Mailin
Martijn

-

Backbicr
Bakker
Baptist
Beurden. van
Bongaerts
Boom, v.den
Bordes
Cats
Claessens
Eijlc v.der
Gadda
GUs. van
Gouw. do
Gmat, do
H~ink
Huiskes
Jaarsveld
Kennis
Krogt. v.der
Kuunders
Lemmens
Luyioc
Meerakker. v.de
Meijers
Molenaar
Nederkoom
Pasteuning
Schie. van
Smet, do
Snelders
Steenv,der
Sweere
Veen, v.der
Verhoeven
Vreugclenhll
Wuic. van
Wubbolts

Donateurs:
Marc
Edward
Robert
Aijan
Rob
Rod
Ad
SWa
Coon
Dirkjan
Win,
Frans
Antoine
Marc
Jacco
MIchiet
Ban
Marco
Carin

Brook, v. der
Dams
Deursen. van
Gast, de
Groat, do
Hoff
Kessel. van
KIoe, do
Konings
Lisyioc
Rootsdaar, van
Schoren
Bros. van
Vos
Wiersma
Wick, van
W4nands
Wild, do
Zuldema

Danlzettlaan 41a
Nehedsan 7
Lad. Napc(eonlaan 34
Helveld 6
Karlhulzerstraat 34
Lorentzslraat 48
Frankdjkstraat ~
Baexemweg 25a
BcJhel 34)
S. V. Noyestraat 3
Joharnesburgstraat 1$
Nqhofllaan 4
BOsseheWeg ~
Trooststraat II
Ruristraat 28
Edisonstraat 154
Woenseisestraat 327
Landrop 7a
Tacituslaan 51
Dijkstraat 39
Gen. Bentinckstraat 48
Heilstraat 74
Gabriel Metsulaan 50
Kampakker 49
Parailetweg 44
Ge. lQiooplaan 7
Wattstraat 23
Reinoutlaan 278
Bredalaan 157
Woenselsestraat327
Sibelluslaan 19
Montgomerylaan6ol

5653 BA
5631 NH
5616 GB
5464 VI
5643 RX
5707 EW
5622 AH
609GM’
5508 CD
5622 KG
5642 EK
5624 JK
5151 BA
5642 IR
5622 AZ
5621 HI
5623 ED
5528 NA
5624 GR
5712 AN
5623 GX
6531 KS
5611 SR
5625 Vt)
5664 AE
5623 Mt
5621 All
5665 AG
5652 JD
5623 ED
5654CZ
5617 ON

Pomperschans74
Pisanostiaat 38
Wattstraat ~
Insulinddaan 105a

5595
5623
5621
5641

AW
CC
*1<
AD

Elndhoven
Eindhoven
Elndhoven

Veghel

Elndhoven
Helmond
Elndhoven
Giathem
Void hoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Drunen
Elodhoven
Eiridhoven
Eindhoven
Eindhoven
Hoogeloon
Elndhoven
Mien
Eindhoven
N~megen
Eindhoven
Eindhoven
Geidrop
Elndhoven
Elndhoven
Geidrop
Eindhoven
End haven
Eindhoven
Eindhoven
Leende
Elndhoven
Elnd haven
Eindhoven

Walton on Thames
5081 OP Hlvarenbeek
Doomboomstraat 22
5612 CH Eindhoven
Krulsstraat 171v
Er4
3 Audley Firs: Surry KTI2 SI-lW
Hcrtenslastiaat IS
1338 ZP Almere
Neherlcade6gs
2521 Wa Den Haag
Vaarweg4l
3233 SJ Oostvocme
Pros. J. Lelsstraat 17 3151 SG Hook van Holland
Hoilensiastraat 13
1338 ZP Aimere
Ajlersma 147
5655 Cl) Eindhoven
Westerslngd 51
3014 GV Rotlerdam
meter Breughdlaan 38 3723 PB Btthoven
Relgerslcamp 441
3607 JA Maarsen
Schutsboom 17
5801 DW Venray
JanSteedaanls
5591 AH Heeze
Ged.mpt. Kaltendiep 60 9711 PP Groningen
Bljste~en 26
5505 DL Den Bosch
Oodlaan 170
5505 RH Vddhoven
Slenalaan 9
5632 TV Eindhoven
Strijpsesbaat 132c
5616 ST Eindhoven

Omdat de home-page van onze eigen vereniging nog niet zo opschiet
Qk heb er in ieder geval nog niet veel van gezien), macten wij noocige
dwongen verwijzen naar de page van Hardboard. Zij zijn 20 vriendelijk
geweest (natuurlijk oak eigenbelang) ow het adres even te mailen. Dit
Iuidt als volgt:
http://www_soa,cs.utwentanl / ringersm/hrdboard htm

519113
810538
040-551853
04130-65712
123898
04920-34916
452820
04748-2852
413341
445906
812263
436494
04163-76188
512281
446827
4
437392
04977-83419
450578
04936-93181
450291
080-556323
04192-16846
422670
859894
455768
040-445243
867586
570605
437392
525018
460810
547682
04906-2101

—

Voor de semi-leek: Dit is te bereiken via het populaire programma
NETSCAPE. Moet je echt even aanschouwen.

Red

Dé kortingswinkel voor en door sfudenten!

Computer-accessoires

461061
817359
44932248551
04255-1521
464816
nd
036-5372431
070-3901588
01815-5182
01747-5391
036-5372431
520671
010-4364900
4
03465-52773
04780-10109
0490741837
050-183815
073-428361
545512
(niei.we don-)
529149

ktie.ur.

£
I
N
D
H
0
V
£
N
Openingsliiden: noandog tfn vrijdag 12:30 lot 18-30
).F.Kennedylaon 3. 5612 AG. Liadhoven. re : 040-440366

I

Compactdiscs
Telefoons
Foto afwerking
Hifi
T-shirts

•Schrijfwaren
Computers
Rekenmacliines
Foto arfikelen
Hifi-accessoires
Telefoons

[t1~I~[_1I:1E~J

~‘su4rf&5~I
INDOORSKI
BIG GELAAR

I J Z E R E N lvi A N
JAVALAAN

149

EINDHOVEN

Kompleet in:
-

-

-

-

-

-

-

Windsurfing
Alpine Ski
Snowboarding
Inline-skates
Stunt-vliegers
Beach-Wear
Ski-lessen
Surf-lessen
Feesten en partijen
A

Kielne Berg 61

5611 JT Eindhoven
040- 442616

