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sWETFIs
Verenigingsorgaan van de
Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging WETH

INHOUD

Jasper in fietssleutel is afgebroken.
Jasper lent Inge d~r fiets urn naar een NSK vergadering te gaan.
lnge d’r fiets vermaakt zich prima bIJ Paul en Sander op de stoep.
Tijdens vergadering verhuist de gloednieuwe (lets naar de buurman in buur
man in buurman
in buurman in schuur
Jasper mod terug lopen.
De volgende ochtend: Jasper doet nangifte. belt de verzekering en bestelt een
nieuwe (lets.
‘s Middags: Jasper repareert zijn eigen (lets. Len verveeld kind uit de buurt
lult wat met Jasper:
Mijn mama heeft ten veel moojere (lets!
Len paarse!
Vanmiddag heeft ze hem gekregen.
Van iemand.
Jasper Obja? Waar woonjij dan?
Jasper informeert de politie.
‘S Avonds is de fiets weer terecht..
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Woord van de voorzitter
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Jasper Hijink
Sander Molenaar

Redactie adres

Waterroosstraat 41

Paul van der Krogt
Jeroen Cats

5644EP Eindhoven
Dc sWETHs verschijnt ook in electronisch forrnaat Hebjij een e-mail
account, maar geen electronic sWETHs ontvangen? Dan worth het hoog tijd
datje ten mailtje stuurt naar de redactie: s~VET1-ls@stack.urc.tue.ni. Oh
verzekert je er van, dat je de volgende keer wel de verse roddels weet. voordat
de papieren versie bij de anderen op de mat valt.

tel. 040- 2126798
sWETHs@stack.urc.tue.nl
http;f/www.stack.urcsue.nh/—cats/wethhtml

Giro nummer

27.38.453
t.n.v. E.S.W.V. WETH
te Eindhoven
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WOORD VAN 1W VOORZIVFER

WOORD VAN DE REDACTIE
Dag lieve introkindjes,
Sorry Wethers, maarjullie hebben weal zo vaak vanaf deze plaats begroet.
Ookjullie weten dat wij leden moeten lubben. Dat doen we dan ook bij deze:
WORDT ALLEN LID VAN WETH!!
Oké mensen, in deze sWETHs wordenjullie direct ingewijd in bet reilen en
zeilen van de vereniging. Mensen die dit jaar beginnen met hun studie boffen
maar weer. Weth is namelijk lekker actief met bet organiseren van activiteiten,
onder andere bet Nederlands Studenten Kampioenschap Windsurfen en een
introkamp. Dat bij Weth de gezelligheid hoog in het vaandel staat, kun je
lezen in de verslagen van een aantal vorige activiteiten, die in deze sWETHs
te vinden zijn.
Als alles goed is en er geen zatte Wethers aan iedereen een sWETHs gegeven
hebben, ben ook iii geInteresseerd in surfen. Als je ook tijdens je studie in het
wind- en waterloze Eindhoven vanje favoriete sport wilt blijven genieten, kun
je twee dingen doen:
1) Je neemt een andere invalshoek en gaat de surfsport voortaan passief
beoefenen door middel van bet bekijken van surfvideootjes in de gare
betamax-videorecorder dieje van je oma bebt gekregen.
2) Je wordt lid van Weth en gaat lekker een paar weekendjes mee naar zee om
daar bet natuurgeweld te beclwingen. En mocht bet niet waaien, dan kom je
gezellig wat bier hakken, vices verorberen, en surfvideootjes kijken, perfect
afgespeeld op de giga-super-finetune-stereo vicleorecorder van onze
voorzitter!
Het lijkt ons dat de keuze snel gemaakt is, maar mocht je nog twijfelen, ga dan
gewoon een keer vrijblijvend mee, bijvoorbeeld op bet introkamp.
Genoeg gelubd lijkt me zo, dus hebben we nog wat ruimte over voor
mededelingen bestemd voor de mensen die het geluk hebben al lid te zijn van
Weth. 1k denk trouwens dat dat maar één mededeling zal zijn. en wel dat de

deadline voor de volgende sWETHs 1 oktober is.
Wensen wij eenieder een goed begin van bet nieuwe collegejaar, met veel
wind, af en toe een buitje studiepunten en veel zon toe!

De redactie
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Daar is die dan. Nee, ditmaal geen berichten van WETH expedities onder lei
ding van jullie aller voorzitter ult verre buitenlandse oorden zoals Portugal en
Spanje. Hij is (tijdelijk) buitenspel gezet. Om met de woorden van enkele
leden te spreken:
Ha die Pingu
1k (wij) wiste(n) fist dat Pingus knie&, hadden.
~cat je niet hebt kan ook niet beschadigen bij het Inaden.
Was is nou maar heel één vogel geweest.
Van harte beterschap.
Sander Paul Bags tan

Ondanks mij n gehandicapte status zal 1k toch pogen WETH in september tot
winst te brengen op bet komende SportCenterZuid NSK’96 windsurfen. Zo ik
niet zelf meedoe dan toch door anderen daartoe te brengen en zelf dan maar
bet hele schouwspel vanaf een duin te gaan bewonderen en vast te leggen.
WETH-leden die al enige tijd in slaaptoestand verkeren of in zo’n raar lang
werpig ding voortdobberen, bij deze; wake up! NSK’96 op zee. Dus niet van
die zeeeeeverpraatjes. Len surfplank jumpt, maakt loopings, table-tops en
heeft een snelheid die die van menig ander vaartuig overtreft. 50 km/h is
tegenwoordig een makkie.
Fisch schwimmt Vogel fliegt Mensch surft
Dus 1k see Joe.
Meer straks. Nu straks. Straks later. Toch nu.
Geen WETHers op de olympische spelen in Atlanta. Maybe next time in Syd
ney (Australia). A better place to go to anyway. Especially for surfing.
Nu is de E.S.W.V. WETH dus definitief op het TUE Studenten Sportcentrum
gevestigd. Aktiviteiten starten nu dus vanaf daar. Je pleegt een telefoontje,
springt opje flets (met eventueel wat surfspuilen), laadtje spullen op de
WETH windsurftrailer of neemt wat clubspullen mee! En that’s it. ZeIf ook
nog even in een auto stappen. Vandaar die belboom die velen van jullie al
opgevallen zal ziJn.
Nadat, zoals ik in de vorige sWETHs meldde, inmiddels een aantal van de
WETH-leden bij die gelegenheden dat we aan zee waren en er een briesje
stond zijn begonnen met bet uittesten van de dit jaar aangeschafte surfspullen,
heeft dit tot een ware revolutie geleid. Velen hebben het alleen nog maar over
wat voor wavezeilen ze gaan aanschaffen, hoeveel, wat voor maatjes, en an
deren ziJn compromisloos wat betreft de te wensen spullen;
zoiets als wat WETH heeft: een F2 255 Wave biJvoorbeeld. Nog schrikbaren
der is dat de meesten dan gewoon botweg een winkel binnenstappen en het
ook nog onmiddelijk aanschaffen ook.
Goede ontwikkelingen dus, be?!!
Ga zo door vogels.

On t’o U’
~G
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SURF WEEKEND
Het avontuur begon allemaal op zaterdag morgen om 8.00
tegen de wet van WETFI in was dit ook 8 sharp, moesten wejasper nog
ophalen die er de avond van te voren om half twaalf achter was gekomen dat
het ging waaien, trailer mee en naar zee.
Casper had geregeld dat we mee konden doen aan een speedtrial van Bigge
laar, dit was zeker op zee en je kreeg er nog een shirtje op de koop toe NJ. Na
drie maal de dam op en neer gereden te hebben kwamen we op het idee om bij
uortLeelande een kijkje tenemen of die ratten daar zatten, en jawel deze zoet
waterratten hadden zich veilig terug getrolcken achter de dijk om hun materi
alen te testen. Na duidelijk te hebbenm gemaakt dat je surfen toch echt op zee
doet, wat dokters ook niet begrijpen, maar daar later meer over, zijn we vloek
end weg gereden naar de dam om hier onze kleinste zeiltjes op te tuigen om
bet rijk gods te bedwingen, en om na een paar rakjes dood moe op bet strand
te gaan zitten. Na een paar uur rukte de cavelerie ook uit, deze lamme takken
hadden tot 13.00 bij kroon liggen slapen, en kwamen kijken of de wind naar
wens was. Onder bet mom van we varen vanavond nu langer door probeerde
ze een c~i~ te verzinnen. Omdat de tour door eindhoven zou komen en dit
volgens enkele WETH leden belangrijker is dan surfen pakte een aantal
WETH leden tegen de middag hun spullen weer in om toch zeker ootijd te
zijn om hun klapstoeltje in de tuin te zetten voor de tour die zondag langs zou
komen.
S:avonds kwamen Paul Stan en Sander kijken of er nog gesurfd kon worden.
Deze kookten eten voor enkele leden en brachten ook bet goddelijke vocht
mee, waar we ons als WETH leden te goed aan konden doen. Aangezien
iedereen het wel gehad had die dag werd er niet gekrekeld, er gingen alleen
maar verhalen in de rondte over dromedarissen met een bult en kamelen met
2. En na de meditatie van hagstan viel een ieders ogen dicht en werden de
lichten gedoofd. Dc volgende morgen om 8.00 heb 1k geprobeerd om iedereen
wakker te krijgen maar helaas heeft de surffanaticie (commissie van surffanati
7, red.) niet de moed om S’mor~ens om 9 uur op het water te staan dit werd
dus weer een uur of twaalf. Dc wind was een stuk minder dan de dag er voor,
maar hij was wel konstant. Er werden rustig wat rakjes gevaren, maar toen
begon de wind toch wel V6 vormen aan te nemen, en rnaarten was er niet bij
dus zat iedereen hopeloos aan de kant te kijken van hoe moet dat nu. Gelukkig
begon de wind na deze inzakking weer volop te waaien en kwamen crook
enkele golven opzetten. Paul claimde meteen een cheeseroll gemaakt te
hebben. Helaas deed hij dit buiten het zicht van andere WETH leden en zo
doende ~çgjj deze poging slechts 2ehoneereed (reet honen, daar wordt ‘ie
glad van!, red.) met wat honend gelach. Dc wind nam nog meer toe en zelfs
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zeilen van 4.5 waren overpowerd. ook boards van ongeveer 2.80, door som
mige WETH leden minachtend deuren genoemd werden van bet water
geblazen en ook de bemanin~ keek werkeloos toe hoe andere de wilde baren
trotseerden.
Aan het eind van de middag was iedereen vermoeid, en alleen de echte bikkels
bleven door varen.
Dat pinguins echter geen vlieg vogels zijn werd bewezen door henk die ver
keerd lande en zo niet meer kon surfen. We hebben deze toen hij aan de kant
was aangespoeld, op een surfplank gelegd om hem zo van het strand afte kun
nen dragen. Al hier stond een auto klaar die geleid door een auto van de smul
hock henk naar een dokter bracht. Als aiim nog een vrouw zoekt zou hij deze
zeker eens na moeten checken, en de speculaties gaan dat deze arthur in an
torijden radicaal de baas is. Na de dokter kwam het ziekeihuis aan de beurt,
waar wij dan ook 2 en half uur later ariveerden. De eerste vraag was natuurlijk
waar is dit ~ebeurt dus wij vertelden de man doodleuk dat het op zee 2ebeurt
was, waar na de dokter ons niet begrijpend aan keek met de gadachte,
waarom doe ik er met mijn vrouw twee kinderen laberedor en stationwagen er
a(tijd dan drie uur over om naar zeeland te rijden. Einde van het verhaal is dat
we nu met een voorzitter zitten die redeleijk inmobiel is door een kapotte
knie. Laten wij allemaal onze voorzitter vaak opzoeken en niet te veel lastig
vallen met surfpraatjes voor dat hij tegen het plafond vliegt van ongeduld op
een genezing.
P.s gooi hier eerst maar een spellings controle overheen, want schrijven en
taal is nooit mijn sterkste kant geweest (ok, hebben we gedaan, en nu .7,
red.)
Jeroen Boekema (040-2124596)

Nijnselseweg 25
5492 HD Sint Oedenrode
Telefoon 0413 472893
Tçlefax 0413 476989
-

AANHANGWAGENS

-

verkoop, verhuur, service
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EEN WEEKENDJE DOORDEWEEKS
Een weekendje doordeweeks begint op woensdagochtend, maar wel vroeg,
want de wind wacht niet op langslapers. De trailer, of beter gezegd de kanarie,
stond al voor de deur, zodat Sander zn stoned-vlieg erop en Paul zijn
huisfeest-resten cnn kon stoppen. Ret volgende stopperi was voor bet hek bij
bet sportcentrum. Closed, no keys! Dan maar een stukje off the road, zodat de
kanarie voor bet draaihekbruggetje kwam te staan. Ret is trouwens niet moeil
ijk kiezen wat je mee moet nemen alsje in de loods kijkt; ALLES. Alleen de
radicaalste plank, de 250, bleef liggen. Dc bestemming was namelijk tegen
alle Weth-principes (die we na het stukje van Jaap schijnen te hebben) in, de
Schotsman aan bet Veerse meer (eigenlijk minder dus). En zo’n mooie plank
verliest gelijk zn waarde als hij in zoet water gebruikt wordt; een 250 moet
minimaal een kilo zout bevatten! Voor de mensen die geschrokken zijn van
onze expeditie naar binnenwater even een uitleg; l)Kroon: vijfduizend vrou
wen, Klepperstee: wellicht nog meer maar vol, Toppershoedje: nog meer? ook
vol. 2) Aeolus-lieden behoeven niet frequent gepekeld te worden om vers te
blijven.
Na bij een niet onaanzienlijke hoeveelheid ESSO-pompen naar water gezocht
te hebben, vonden we bet uiteindelijk in overvloed in Zeeland. Een geringe
delegatie van Aeolus, maar toch anderhalf keer zo groot als de onze (NSK
ook, Aeolus 7), zou ons daar verwelkomen. Na vier rondjes camping besloten
we eerst te gaan surfen en dan nogmaals naar windgoden te gaan zoeken. Na
een grondige inspectie van bet wateroppervlak, besloten we om zo’n vijf en
een halve meter zeil per persoon te gaan gebruiken. Later bleek maar weer
hoezeer wij aan zee gewend zijn, want ondanks het afwezig zijn van echte gol
yen en veel schuim, konden we een hele meter reven, om zodoende met bet
voor Weth-leden zo vertrouwde materiaal te varen. Ook Rynze (Rinze?),
Sander (Aeolus!) en Mischa (?) bleken met het Weth-niveau mee te kunnen
komen, zij bet dan op bet gebied van ouwehoeren. Toch hielden de Aeolus
mannen bet lang genoeg vol, zodat we pas na zessen boodschappen gingen
doen (punt) Geen punt, de Appie Heijn is tot acht uur open. Wel punt, in
Kamperland is helemaal geen Appie (punt) geen punt, geen Apple, wel een
braderie. Ter ere van die happening had verscentrum Sandee haar deuren wat
langer open gehouden, zodat wij een deel van hun sponsoring van bet NSK
94 konden terugbezorgen. Ook Aeolus stelde bet geprepareerde vers zeer op
prijs. Hetgeen direct in een hevige disouwehoerussie, c.q. wetenschappelijke
verhandeling over bet verteringsproces van de maiskorrel in en buiten de
maag resulteerde, ondanks dater in bet voedsel geen geel te vinden was (en
ook geen mals). Saus bij? (trek hierbij met de handen hard aan je ooghoeken
en spreek het uit zoalsje zou doen alsje nu in de spiegel ke.ek). Dc maaltijd
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werd gecompleteerd met een gratis kopje koffie in bet restaurant.
Ret gabbergeweld van de “grotemensendisco” joeg ons richting Dikke van
Dale. Een dikke vandaal bij de deur vroeg “zijn wij wel 21?’, waarop wij
eigenlijk hadden moeten antwoorden “weet niet, hoe oud is u?’, maar de gab

~POT

Grimbergen-pullen waren op, want die had Don al kapot geslagen! Om een
lang
(maardeed
niet ons
saai)snel
verhaal
kort te
toen wete wakker
waaide
berherrie
ja zeggen
ommaken:
maar binnen
komen.werden,
Dc stenen
het niet hard genoeg meer voor hetzelfde zeil als de dag ervoor. De wind
wachtte inderdaad niet op langslapers! Traditiegetrouw werden eerst de lokale
surfshops met een bezoek vereerd. Voor wave-vinnen moet je trouwens niet
aan het Veerse meer zijn!
Bij terugkomst aan bet water, was de wind verder ingekakt, tot ideaal 6.5meter weer. Gelukkig hadden we eraan gedacht twee van die zeilen mee te
nemen, maar lange gieken
die hebben (hadden) we niet. Eigenlijk
was de god van de wind wel eerlijk, want deze dag kwamen zijn naamgenoten
goed aan bun trekken. Ret was goed weer om te leren kruisen en beachstarten.
Paul kwam nog blij aan de kant met de mededeling een duckgijp gemaakt te
hebben, maar toen dit voor Mischa voorgedaan moest worden, werd bet een
fuckgijp. Rierna kreeg ook Aeolus last van zijn wangen en werd de wind zo
zacht, dat er zelfs zeilende zeilboten gesignaleerd konden worden. Dit uitzicht

Hogeschool
boekhandels
Soeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Factulteit Techniek en
facultelt Economie

Faculteit Zorg

Rachelsmolen 1
Eindhoven
Teletoon (040) 260 53 26
Openingstijden:
maandag t/m vfljdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur

Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 260 59 06
Openingstijden:
maandag tim vrijdag
van 9.30 tot 13.30 uur

—

—

—
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deed ons pas echt met de oren klapperen, maar niet vanwege de wind. Daar
waar Weth-leden bij de aanblik van zeilboten achter de vrouwen aangaan, be
gonnen diverse locals hun 8.3 en groter op te tuigen. We hebben gepoogd ze
uit te leggen dat 8.3 twee zeilen is (zijn), maar tevergeefs.
Nu waren we dus wel op tijd bij de C 1000, waar we weer een niet onaanzien
lijke hoeveelheid groente insloegen om het culinaire succes van de avond er
voor te evenaren. Toen niemand meer “saus bij?” (trek hierbij met de handen
hard aanje ooghoeken en spreek bet uit zoalsje zou doen alsje flu in de
spiegel keek) hoefde, hadden we nog steeds over. Deze “saus buT (trek hier
bij met de handen hard aan je ooghoeken en spreek het uit zoals je zou doen
als je flu in de spiegel keek) hebben we nog aan de buurvrouwen proberen te
slijten, maar daar waar ten bolus nog wel aangenomen werd als vergoeding
voor bet gebruik van ‘ii lucifer, wachtten de dames op een betere aanbieding
dan “saus bijT (trek hierbij met de handen hard aanje ooghoeken en spreek
bet uit zoalsje zou doen alsje nu in de spiegel keek), maar tevergeefs.
Na enkele pilsjes (of spa) besloten we toch maar weer de maaltijd te com
pleteren met een kopje koffie in bet restaurant. Gelukkig konden we op
dezelfde waardecoupons ook kokend water krijgen, zodat Sander ook een
kopje verse thee kon drinken, zij bet dat hij eerst zijn eigen zak er doorheen
moest slingeren. Na de nieuwe olympiscbe discipline “ijshoorntjes omgooien’
(er zouden nog meer disciplines volgen, maar daarover later meer), moest de
fles pina colada (en spa) eraan geloven. Zelfs gemengd met ananassap kon
alien Mischa de cbemococktail waarderen. We hebben geprobeerd hem de
belt fles te voeren, maar tevergeefs.
Bier opent de smaakpapillen weer, zodat we ook bet volgende pilsje (en spa)
weer proefden. Om de spieren vast wat op te warmen voor bet gepiande be
zoek aan de Hooizolder deed een potje (bier)flesvoetbal in bet schemerdonker
bet prima. Toen de spieren op temperatuur waren, begonnen we ook maar vast
met het opwarmen van de horecaspieren. Dit proces werd om 22!58 wreed
verstoord door ten brainwave van Sander (Weth) (Zie je wet dat bet helpt als
je een waveboard koopt...), die resulteerde in ten grand prix-achtig tafereeltje
richting slagboom, die immers vanaf elf uur hermetisch gesloten zou zijn. Dit
maal niet tevergeefs.
Dc rest van de nt schoot ook lekker op; een 205je is toch echt een vol
waardige vijfpersoons-automobiel. Toen we na bet broodnodige pinnen bij de
booizolder arriveerden, werden we direct geconfronteerd met een nazeiker bij
Rynze vaag fenomeen! Na flunk wat snelle rondjes zat de stemming er
lekker in en was de tijd rijp om de dansvloer te betreden. Datje op de
dansvloer staat om gezien te worden bleek uit bet feit dat wij toen direct wer
den opgemerkt door de ook aanwezige Boom. Na een korte expeditie richting
onze spot op de dansvloer, besloot Boom om het toch maar bij zijn
soortgenoten van bet type palm te zoeken, om daar met de observatie van bet
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geheel verder te gaan. Misschien is bet hem ook opgevallen, dat jonge vrou
wen meer van surfers houden dan van tennissers.
Toen de avond at ten heel eind gevorderd was, kwam de volgende olympische
discipline om de hoek kijken. Het bleek dat Weth niet alteen medaillekandi
daat is bij bet paaltjespijpen, maar ook bij de minstens zo gevaarlijke disci
pline barkrukkoppen (zonder helm). Hij was zelfs zo gevaarlijk, dat een wilde
taxi-achtervolging (nog een discipline met titelkandidaat) richting ziekenhuis
Vlissingen erop volgde. Onderweg waren vier theedoeken nodig om de matten
van de taxi niet weg te laten drijven in bet bloed-alcohol-mengsel, dat tilt de
olympiër z’n hoofd spoot. In bet ziekenhuis waren twee keer zoveel hechtin
gen nodig als theedoeken. Ja, daar zit je dan als spa-drinkende chauffeur, om
half zes 5 ochtends in bet ziekenhuis van Vlissingen met de opdracht om drie
zatte windgoden en n genaaide huisgenoot weer veilig op de camping te krij
gen
Na een uur of vijf slaap werden we rond twaalf uur wakker. Met stitches in je
kop mag je wel het water op maar niet cnn, dus toch maar naar huis. Wel even
naar de hooizolder om te vragen of ze die gek te pakken hadden gekregen.
Voor deze keer was bet goed dat ie nog een kruk gegooid had, want pas bij de

12

Studenteri
Sport
Stichting

~e~erian~s~sxr

sWElL

tweede keer werd Ic in zn haag gegrepen. Vervolgens gingen we dus naar
Vlissingen om aangifte te doen. Dc keuze was uit dieren-, vrouwen-, en kin
dermishandeling. Paul wenste dit niet verder te specificeren, hetgeen resul
teerde in het volgende proces-verbaal.
‘1k doe aangifte van mishandeling. Het geweld dat op mij werd uitgeoefend
veroorzaakte pijn en letsel.
1k verklaar u daarover het volgende:
Omstreeks genoemde tijd beyond 1k mij in de discotheek de Hooizolder te
Westkapelle. Op een gegeven moment voelde 1k een harde klap op mijn
hoofd. 1k voelde een hevige pijn. Toen 1k mijn hand even terugtrok,zag 1k dat
1k bloed aan mijn hand had, afkomstig van een kennelijke wond aan mijn
hoofd. Later hoorde 1k dat de Hap op mijn hoofd afkomstig was van een
barkruk die iemand vanaf de eerste verdieping naar beneden had gegoold. 1k
ben naar de bar gegaan en vandaar met een taxi naar het ziekenhuis in Vlissin
gen. Daar heeft men de hoofdwond gehecht.
Bij behandeling van deze zaak tijdens de rechtzitting, wens 1k mij te voegen.
1k verzoek de officier van justitie mij tijdig in kennis te stellen.
1k wens dat indien de dader bekend wordt er voor mij getracht wordt te
bemiddelen in de geleden schade.
1k heb bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens en de feitgegevens door
de politic en/of justitie aan het Buro Slachtofferhulp.”
Na een uitgebreide pick-nick onderweg naar huis, kwamen we rond een uur of
half acht bij het gesloten hek van het sportcentrum aan. Weer een expeditie
over het draaihekbruggetje met alle surfstuff, dus. Omdat de voorzitter (ligger) het recht heeft om van dit soon acties als eerste op de hoogte gebracht
te worden, besloten we zijn surfspullen nog even bij hem neer te gooien en zo
eindigde deze expeditie van drie dagen toch nog veilig thuis.
Ondanks al deze ellende is er ook een voordeel van een weekendje doorde
weeks:
De winkels zijn ook op zondag open!

Sporl Center Zuid NSK

C
PC
PC

96

C
PC
Ct

‘a

Zoals jullie hierboven kunnen zien, heeft de NSK-cie een hoofdsponsor gevon
den. Dimitri van Sport Center Zuid heeft welwillend zijn medewerking verleend.
Hulde!
Naast sponsoren is het belangrijkste op de NSK een groot deelnemers-aantal. Wij
verwachten dan ook dat leder Weth-lid op de NSK aanwezig zal zijn. Denk je de
competitie niet aan te kunnen (onzin trouwens, maar ach), dan moet je maar mee
helpen met de organisatie. Zelfs onze gehenkdicapte voorzitter gaat zich geheel
niet onverdienstelijk maken.
Allemaal inschrijven dus, want voor dat ene geeltje kan je bet niet laten natuurlijk
(je moet wel 65 piek betalen, mar daar krijg je er in oktober er weer 40 van
terug, als je een Eindhovense sportkaart hebt). Wij zien jullie op de sportmarkt
wel verschijnen, en anders op 27, 28 en 29 september op camping “de Kiepper
stee” in Ouddorp.

S

Yoki en de Meeuw
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BELBOOM
Carlo de Stnnet
(secreiaris)
2570605

Marlin van Wijk
(penningmeesler)
146; 06 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Casper Leenmans
020-6932478
2834438

Maarlen van des Steen
2525815
0492-524054

Pieke Hendriks
2452281
0484-514346

keichiel Jaarsveld
2437392
0495-533519

Erwin W iersrna
2017750

Sian Kuunders
2111256
0493-693181

J6 rn Lemmens
010-6711496
046-4372588

Jaap op den Brouw
2460009
0180-422292

Roger Bijen
030-6557861
046.4377628

Mask Peels
0413-478929

MarUjn van Beurden
0413-365712

Patrick Baptist
2551853
0118-615583

Jochem Pesters
0492-462879

Sander Antonio
2117861
046-4377909

Marcel van Ree
043.4591867

Norman Yerheoven
(acliviteiten commissaris)
1061101

I

I

L

I

Paul van der Krogl
2123941
024-3583707
INSIC (sedan)

I I
I

I

I

Jeroen Cats
(matriaaiconiinissarisi redax)

__________

I I

I

Arthur van den Boom

Herald van den Hoorn

I

0174-624036

0492-534916

2463201

(NSK)

I I
II II

2831013

I

I

Sanden Molenaar

I I

Anneloes Vreugdenhl

2123941
2859894
(NSK I redax

I I

I I

I

Chris van Haag

ris van de M

Dennis do Graal
~89I253

I

Geerl van des W eWe
0411.676664

I

Marco dewild
2474959

I

Jasper Hijink
(NSK I redax)
2126798
04 93-4 92 92 1

Sven Bondes
2440873
2217667

I
V

Marnix Meyer
2422670
048624 1992

Sletan van der Eijk
Hong-Kong
06-11

Don Bakker
2810538

Marcel van Gil,
2436494
0162.313474

Stijn Sweere
2118682

Ronald Vreugden

\
rd2~

OK, er is nu een belboom, maar flu nog bellen
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“NIEUWE” NIEUWE RUB1UEK

september1990

En ook 1k ben nu toegetreden tot de 250h en 255h airborn divisie van F2 Dat
vliegt Helaas heeft bet al één slachtoffer geëist en is de score yellow dragon
WETII: 1 0. Goed nieuws, elke keer als ik naar pingo bel kan hij twee
keer 10 ver fietsen. 1k heb berekend dat als hij dit tempo volhoud, hij tegen de
tijd deze sWETJIs uitkomt naar de maan en terug kan fietsen. Wel heeft hij
dan vijf blikjes REDBULL nodig om te ontsnappen aan bet aard gravi
tatieveld en evenzo twee blikjes om weg te komen van de maan.
Als bet waait hoop ik jullie allemaal weer op bet water en in de lucht te
zien.
-

Hallo, ik ben Casper. 1k ben niet echt nieuw meer want 1k ben al een paar
maanden lid van
WETH. De echte surfers (niet de leden die alleen maar lid zijn maar degene
die daadwerkelijk weleens naar de Brouwersdam gaan om te surfen) kennen
mijn dan ook al een tijdje. 1k houd nicE van schrijven daarom heeft mijn stukje
even op zich laten wachten en was Jaap een keer sneller dan ik. ‘Soon to be
flying again’ pinguIn heeft ook hard moeten zeuren om dit stukje geschreven
te krijgen. Hij vond het ook goed als ik een strip maakte voor de sWETHs,
waarop ‘back to surfin’ Sander opmerkte dat strippen ook mocht. Hij heeft mij
duidelijk nooit naakt gezien.
1k heb dan ook al een hoop mee gemaakt de afgelopen maanden, van zon tot
regen van wind tot windstil en windstil en windstil van rechtsdraaiende ro
tondes en van spontaan losdraaiende mastvoeten voor de strekdam in 1 meter
hoge golven. Gelukkig had ‘Zzzzz snurk’ Stan toen mijn zeil. Met mijn hulp en
met voorbij surfende Norman’s opmerkingen dat we nog een paar meter te
gaan hadden eer we op de dam te pletter sloegen was alles gerepareerd en
konden we de surf sessie voortzetten. Ook heb 1k van ‘fuzzy logic’ Norman
rigging tips gekregen. Zijn idee over een loose zeil is dat deze zowel onder als
boven flunk over de giek bolt. Dit zou niet slecht zijn voor bet zeil en zowel de
acceleratie als de topsnelheid zeer ten goede komen. 1k heb Bjorn effe gebeld
maar hij wilde dit ontkennen nog bekennen. 1k zal bet ‘all nowing except the
road from and to Zeeland’ Maarten eens vragen.
,
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Casper
ps. Jasper, om 12 uur hg ik meestal al te maffen

,

‘~

)1 )~ ,Th~ )~
4E

Retull geeft je vleugels

En laatje vitegen en vliegen

en vlsegen

pn,tprut

‘Th )t Thtk

tot bet is uitgewerkt

1k ben ,dankzij Maarten ook ontdekt dat Steenbergen beter te eten biedt
(cinq étoile de moi) dan Ronald’s restaurant (cinq étoile de viande déchets in
de michelin gids).
Na een kleine ontvreming dit najaar heeft WETH nieuw materiaal gekregen.
,

A

en fietsen REOBTJLT., dus
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KEIIZER
Autobedrijf
gebruikte onderdelen
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Jaap communicatie is gaan studeren omdat:
•
Hij een Spaanse vriendin had, en hij Spaans zou krijgen (beide gingen
niet door)
•
HiJ niks beters wist.
Wist U dat Rent
•
over de tafel been is gegaan.
•
gespecialiseerd is in intelligente vrouwen.
•
regelmatig vriendjes heeft gemaakt met zeehonden tijdens zijn poging
marathonzwemmen.
•
maar één pak heeft dat ‘m staat: zijn surfpak.
•
voor bet trekken jets wil volproppen.
•
de nieuwe Jozef is.
•
de Heer gezien heeft, maar weigert ultieg te geven over de Heilige
Schrift.

fielmofld Te’.

elke da

-

Stan een egel lijkt als Ic moet brokken.
—•

a

Arthur dood en verderf zaait.
Harald bij de derde keer zijn inschrijfformulier zelfs ingevuld opstuurde.

I

Harald met de vakantie achter Don aan gaat.

S;eAOR
0flbeper~°P

Er volgens Martin twee voorwaarden zijn voor koters
samenwonen en een auto
Norman over iets nagedacht, maar verder nog niets.
Carlo gebruiksaanwijzing

Nj in kieren nodig heeft.

Dc meeste camping-gasten Norman wel konden schieten.
Norman werkt. (He’

Norman 7!)

Vancif 6 juli is
de AOR gesloten.
moor wij zljn voriaf
12 augustus
weerQpefl~

films
bands
theater
speciàle koffle
swingen
events
jazzcafé
speciale bieren
voetbal

Het Studente café

F Kcrvcc.y[32’~ 3 S6 2 AS ~

cocktails
ctly ,en 040 2.410S3 5

A0R op Internet: I*tp~Itwwwgewis.w1n.tue.nVfrd0k0r

cql)
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KATJES OP FUERTE VENTURA
Dc materiaal coitnissazis worth bekeerd tot liet cchte wave wend

Dag I: Vrijdag, Matig
‘s Morgens de plank regelen. Blijkt dat de fax van de boeking niet is
aangekomen, maar geen probteem, er zijn nog genoeg Axxis 268 vrij en ik
heb een bewijs van betaling.
Naar bet strand, waar bet bewolkt is. Nog onbekend met de condities hier pak
1k met rillende handen mijn eerste zeiltje. Er hangen 500 opgetuigde zeilen
met alleen bet voorlijk ontspannen. 1k begin met een 5.5 V6. Na 2 ritjes wordt
dit een 4.7 Combat. Binnen een uur ga 1k via een 4.2 naar een 3.7 Combat
Zodra de zon doorkomt blijft de wind constant en ontstaan er golven van ca. I
meter. Alle Duitsers (ik ben de enige niet Duitse huurder) blijven op de kant
omdat dit weer niet geschikt is voor bun Sputnik en VX’je Tot 5 uur flunk
overpowered gevaren met de 268 en 3.7 Combat. Nadat 1k mij in bet hotel
gedoucht heb, heb 1k in bet Center mijn plank verruild voor een 255 zoals de
club ook heeft. Deze stond bij boeking thuis niet op de lijst en behoort
gelukkig niet tot bet duurdere World Cup pakket waarin de Sputniks en
VX’en thuishoren (en de meeste Duitsers wet hebben). ‘s Avonds in bet hotel
wordt mij verteld dat dit een tijdelijke storm is. 1k krijg onmiddellijk twijfels
over mijn misschien toch lets te optimistische keuze.
Dag 2: Zaterdag, Prima
255: Eerst een 3.7 Combat gepakt, deze blijkt toch iets te klein. Maar
overgeschakeld naar 4.0 Combat; Perfect! Een beetje gesprongen en veel
gecarved. 1k ben een van de heel weinigen die springt, en carven doet verder
niemand. Ook en beetje de gijp geoefend maar dit is een beetje problematisch.
15.30u: Meer golven en meer wind. 3.7 Combat neigt tot vliegen en na een
uur springen, vliegen en crashen ben ik maar gestopt.
Dag 3: Zondag, Goed
255: 4.2 Combat, maar de wind is erg vlagerig. Om 15.OOu komt er meer wind
en besluit 1k optimistisch over te schakelen naar een 4.0 Combat. Niet slim
want ook deze is weer aan de kleine kant. Ben van de surfieraren begint for
ward loops te draaien. 1k durf nog niet. 6-7 BET.
Dag 4: Maandag, Goed
Er wordt ‘s morgens een aantal nieuwe NR’s aangedragen en 1k besluit een 4.2
op mijn 255 te zetten. ca. 6 BFT maar erg vlagerig, en de 4.2 is te klein. Om
14.OOu overgestapt op 4.5 Combat. Het gaat moeizaam en de wind wil maar
niet toenemen. Niet veel gesprongen want de golven zijn zeer klein. Erg op

september1996
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vallend is bet felt dat er steeds meer Duitsers op bet water kotnen naar mate de
wind tninder wordt en bet water vlakker. Zij vinden het grootste probleem de
golven!!!
Dag 5: Dinsdag, Prima
Dc hele dag een Combat 4.5 gevaren. De wind is lets meer als gisteren en dus
perfect voor mij. De wind draait naar aflandig waardoor springen erg moeilijk
wordt. Ben maar een beetje gaan gijpen wat erg moeilijk gemaakt wordt door
de hoeveelheid Duitsers die een poging tot waterstarl doen.
Dag 6: Woensdag, Prima
Met een 4.7 NR val ik nauwelijks stil in de windgaten. Kan nu met de 255
leuk Duitsers inhalen met bun Sputniks en VXjes. Zij zijn bier in het geheel
niet blij mee. ‘5 Middags is bet weer aflandig en erg speed weer. Ben toch
meer in voor de Wave als ik dacht!
Dag 7: Donderdag, Prima
Dc hele dag met 4.5 NR gevaren. Het water is erg vlak dus weinig gespron
gen. Gewoon een beetje op en neer kachelen.
Dag 8: Vrijdag, Matig
5-6 BET is een beetje weinig voor mij op de 255. Als de wind wat zwakker is
wordt hij nog veel vlageriger (of ik merk er meer van) dus niet erg relaxed
varen. Om 15.30u maar gestopt.
Dag 9: Zaterdag, Matig
4-5 BET resulteert in een cursus planeren op een 255 met 5.3 NR (is grootste
wave zeil beschikbaar).
Dag 10: Zondag, Slecht
2-4 BET. Ben nog even verleidi om een 278 Axxis uit te proberen maar dat
vaart voor gen millimeter. 1k ga maar op bet strand liggen en bedenk dat een
Explosion en 8.0 nu goed van pas zouden komen!
Dag Ii: Maandag, Prima
Ook al is de wind offshore, toch wat golven gevonden. Onbeschofte Duitsers
(de meeste dus) worden getrakteerd op een slam-jibe met vloedgolf als ze
liggen te waterstarten. Ben niet erg populair bij de gasten, des te meer bij de
jongens die werken bij bet center. 5-6 BET met 4.7 NR lukt nu a! beter
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flag 12: Dinsdag, Matig
Eerst met een 4.7 NR aardig te keer gegaan. maar na 1,5 uurtjes varen is de
wind weg!!! Om 15.30u komt de wind weer terug en is nu ook meer sideshore.
Nog nooit in mijn leven zoveel gesprongen op een dag. Niet erg hoog, maar
veeeeeeel. De meeste Duitsers denken dat ik maf ben omdat 1k eigenlijk alleen
nog maar spring op de weg naar buiten en carve op de terug weg.

zorgt er wel voor dat ook ik heeeeel hoog kan springen, vooral nu de landing
perfect gaat. (nou ja perfect: I giek gemold 1) De jongens va het center noe
men me WAVEBOARD omdat ik een van de weinige huurders ben die in
deze golven goed uit de voeten kan. Zelfs mijn moeder staat er van te kijken.
De World Cup mensen varen ook zodat 1k leuk tussen Naish en Dunckerbeck
kan varen.

flag 13: Woensdag, Slecht
Ben tekeer gegaan zoals gisteren maar flu met een 5.0 NR. Na een uurtje is de
wind weg, en blijft weg!

flag 19: Woensdag. Perfect!
Tot 15.OOu is bet heel erg moeizaam met de 5.3 doordat de wind net iets te
zwak is. Een van de medewerkers is back loops aan bet proberen. 1k zelfmoet
bard werken om uberhaupt goed door te kunnen varen. De shore break is nu
nog hoger en harder. Vanaf 15.00 breekt de hel los! Wind to 8+ met golven to
3 meter hoog. Dc vermoeidheid slaat toe maar toch doorgevaren to 18.OOu
omdat dit mijn Iaatste dag is. Met een 4.7 Combat is bet ongelooflijk over
powered varen maar vanwege de Worldcup zijn we verplaatst en is bet heel
erg ver lopen om een andere te halen.

flag 14: Vrijdag, Kin
Geen Wind! Heb geprobeerd I uurtje met een 5.3 NR te dobberen.
flag 15: Zaterdag, Geen Wind
Zoals ik a! zei, geen wind. 1k zit bier op Fuerte Ventura en bet waait nog met
genoeg om een vlieger op te laten. Dc eerste die no tegen me zegt dat dit een
High-wind area is trim ik in elkaar.
flag 16: Zondag, Slecht
Erg weinig wind. Naar buiten ging wel, terug niet. Waar heb ik dat eerder
meegemaakt. Heb no ongeveer even ver moeten lopen maar nu met plank en
zeil!
flag 17: Maandag, Goed
5-6 BFT vraagt om een 5.3 NR. Spring nu op elke golf van meer dan 5cm
hoog met of zonder vervelende Duitser voor mijn voeten.
flag 18: Dinsdag, Perfect!
Om 12.OOu komt er een klein stormpje op zetten:
6-7 BFT
1-2 meter hoge golven
shore break omje vingers bij afte likken
Dc perfecte ingredienten om al die Duitsers die no het water niet meer op dur
ven/kunnen te laten zien wat echt surfen is. Dc sprongen zijn ongelooflijk! Als
ik terug kom heb ik de golf voor bet afrijden voor bet uitzoeken! Er zijn nog
maar 8 mensen van bet Center op bet water, 3 zijn instructeur/medewerker.
Ben nu forward loopjes aan bet draaien met wonderbaarlijk veel succes na wat
gratis theorie van de instructeur die een na de andere draait. De beste surfdag
van mijn leven! Dc golven zijn ongelooflijk strak, niet zoals de chaos op de
Brouwersdam. Het afrijden gaat ook prima met mooie cut-backs en bottom
turns. Obja, een 5.3 NR bij deze omstandigheden is wel een beetje groot maar

Nu maar wachten tot bet op de Brouwersdam ook een keer zon weer is. 1k ben
er klaar voor!

Jeroen Cats

KOPIEREN

9 CENT PER A4

FULL COLOR VANAF 2 GULDEN

-

n

i~~nn~c’
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bledt nn ebidenten yen
d TUE e.n name service
op bet gebled van koplãren.
lichtdnakken en efwerklng
Voor moor lnf5iñfatle:
Roproohop
Hal hoofdgobouw
Tat- 3376
unhveaileil
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OFF TIlE LIP

H: Iemand zei dat 1k de nieuwe Jozef was. 1k scheer me niet voor 1k weer op
m’n plank sta.
Cas: Als Kroon een blonde pruik opzet, dan lijkt ie op zn dochter: Dezelfde
neus en ook een gigaspleet(, maar dan) tussen zn tanden.
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N.: 1k ben pennenlooS.
M.: Je bent dus een soort van impotent.
Henk neemt bij Carlo de telefoon op: Wilt U Carlo spreken, toets 1.
Norman wil ten ovulatie van de belboom: Bent u vruchtbaar, bel Boom.
I. tegen I.: Jezus wat heb je me verkracht.

H:

t

is nog geen Masta-rolstoel, dat niet.

Cas: Is dat de auto van Norman of van Arthur?
P: Van Norman.
Cas: Hoe zieje dat? Ohja, er zit geen bloed op de zijkant.

I: Arthur is met een vrouwtje op het toilet
bezig geweest, maar daar weet 1k niet zo
veel meer van.
Arthur doet rare dingen in de Trix

J: Nummer-T-shirts kunnen we toch zelf maken.
Rest: ???
J: Ja, je koopt een hoop stof, en zegt tegen Ingc
Cas: it graaft een gat in de grond, zet Arthur erin, en je hebt ook ten boom in
de tuin.
5: Maar die wordt steeds kaler.

ACTIVITEITENPROGRAMMA
AtUSTUS
20

Introsportmarkt met daarna harbiknoeien op de
WETH containers

26-I(se t.)

Introweek met WETH

S (op snelweg): 0, daar mag je hier weer rijden. (???)
Jaap: 1k studeer communicatie; de hele dag met je vinger in je neus, en maar
wijven kijken.
Norman: Doet Jaap complicatie?
Har.: Is de prijs van de reis inclusief? Dus inclusief benzine, verblijf, disco en
hoeren.
Har. tegen C.: Jou ken 1k, jij hebt men die Strapper gemold.
A: Roger staat na vijf minuten in de Kreek al met een wijf te kletsen; 1k kom
hier al vijfjaar, en heb nog noolt aanspraak gehad.
5: Ja, daar had ‘it in de Hooizolder ook al last van.
Jaap: Deze auto is zeker wel all-risk verzekerd?
N.: Nee, helaas niet.
Jaap: Laten zejou er in rijden dan?

S PTEMBER

O’E

weekend

Beginnerscursus

1

Apres NSK Borrel

6-7-8

Aeolus LUSTRUM Qua
tralon

5+6

Surfweekend

10

Water skien op Aquabest

8

Videoavond

14-15

North One Hour Classic I
Surfweek

12+13

Surfweekend

15

Borrelavond in cafe UIT

17

Borrelavond in cafe UIT
(tegenover station, cen
trum zijde)

19+20

Surfweekend

22

Poolavond

24

Karten

28-29

SPORT CENTER ZUID
NSK winclsurfen ‘96

________

NORMAN (2062101)
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Stephan
Sander
Don
Patrick
Manijn
Roger
Jeroen
Arthur
Sven
Jaap
Jeroen
Stefan
Henk
Marcel
Vincent
Chris
Pieke
Jasper
Harald
Michiel
Paul
Stan
Casper
br
Sons
Marnax
Sander
Mark
Jochem
Marcel
Carlo
Maarten
Norman
Anne Ices
Ronald
Ceert
Envin
Martin
Marco
Maarten
Roel Antoine
Marc
Maunce
Edward
Robert
Man
Rob
Roel
Ad
Silvia
Coen
Dirkjan
Marc
Auke
Witti
Cec tie
Frans
Cees
Frans
Rob
Baa
Marc
Jacco
Bart
Carin

LEDENLIJST
Erelid

WETHs

Oude Doelenkade 55

1621 RH

Hoorn

Leden
Antonio
Ba kiter
Baptist
yap Beurden
Bijen
Boekema
van den Boom
Bordes
oj den Brouw
Cats
van der Ejk
Caxjo!a
van Gus
de Gouw
van Haag
Hendnks
Hijink
v.6. Hoorn
Jaarsveld
van der ICJogt
Kuonders
Ltenimns
Lenin~ns
vande Meerakker
Meijers
Molenaar
Peels
Peeters
van Ree
de Smet
van der Steen
Verhoeven
Vreuagdeniul
Vreugdetdul
van tier Weide
Wiersina
van Wilk
& Wild

Siuiverstraat 29
Neherlaan 7
Lod. Napoleonlaan 34
Heiveld 6
Smaileweg 2A
Hippoeraieslaan 17
Lorenizstraai 4b
Franknjksiraat 80
Kenpensebaan 105
Beaxeinerweg 25a
S. van Noyesiraat 3
Johannesburgstraat II
Nijhofflaan 4
Bosscheweg 35
Siuiversiraat Sic
Watisiraal 9
Waten’oosslraat 41
Piilkruidhof S
Woenselsestraac 327
Korenbloemstraat 61
Leendenveg 311
Molvense Erven 258
Sluissiraai 20
Heinelnjken 127
Kampalcker 49
Korenbloemstraat 61
Heisuaat 3
Koppelstraat 20
Walem 9
Bredalaan 157
onbekend
Pomperschans 74
Denrr 32
Pisanosiraai 388
De Pellenwever 31
Lange Akkers 33
Waitstraat 58
Suenalaan 8

5611 TA
5631 NH
5616 RB
5464 VT
3981 EG
5644 DV
5707 EW

5621 AK
5632 TV

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Veghel
Biannik
Eindhoven
Helniond
Eindhoven
Eindhoven
Grathoni
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Drunen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Nuenen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Nuenen
Amsterdam
Epndhoven
Eindhoven
Eindhoven
St-Oedenrode
Beck en Donk
Walem
Eindhoven
Arnhem
l,ende
Eindhoven
Eindhoven
Boxtel
Westerhoven
Eindhoven
Eindhoven

040-2117861
040-2810538
040-2551853
0413-365712
030-6567861
040-2124596
0492-534916
040-2440873
040-2460009
0475-452852
040-2445906
040-2812263
040-2436494
04 16-376188
040-2116843
040-2452281
040-2126798
040.2831013
040-2437392
040-2123941
040-2111256
040-2834438
020-6721496
040-2439779
040-2422670
040-2123941
04 13-478929
0492-462879
043-459 1867
040-2570605
0492-524054
040-2062101
040-2463201
040-2433264
0411-678684
040-2017750
040-2461061
040-2474959

Lid van verdiensle

5622 AH

5622 KG
5642 EK
5624 SIC
5151 BA
5611 TB

5621
5644
5672
5623

AG
EP
BK
ED
5643 ML
5643 AK
5672 MS
1075TE
5612 I.C
5625 VD
5643 HE
5491 BA
5741 GC
6342 PA

5652 SD
onbek
5595 AW
5600 AW
5623 CL
5283 XS
5563 BV

L.uykA

Herlstraat 74

6531 KS

Nijnrgen

024-3556323

Donate nra
Backbier
van Bree
van de Broek
Claessens
Dams
van Deursen
de Gasi
de Croot
Hoff
van Kessel
de KIoe
Konungs
Luykx
Nederkoom
Osinp
van Roolselaar
Schenner
Schernier
van Schie
Sehoren
Schulkens
Tingoer
Vos
Wierania
Wijnands
Zuidema

Donizettilaan 41a
Kipstraat 163
Doornboon,stxaat 22
Bothei 30
Gastakker 388
A. v.d, I,eeuwlaan 984
Hortensiasiraat 13
Grossmannsirasse 38
Vaarweg 41
Pies. J. Lelsslraat 17
Hoitensuastraal 13
AIlersma 147
Westersingel SI
Gen. Knooplsan 7
t Hdltje 8
P. Breughellaan38
Lage Ham 119
Obrechtstraat 273
Reinouilaan 278
Reigerskamp 441
Komngunnestraat 62
tage Ham 119
San Steenlaan IS
Ced. Katlendiep 60
Molenstraat Sc
Vijfde Buitenpepers 12

5653 BA
3011 ZX
5081 GP
5508 CD
4817 XJ
262412
1338 ZP
8049
3233 SJ
3151 SG
1338 ZP

Eindhoven
Rotterdam
Hilvarenbeek
Veldhoven
Breda
Delfi
Alinere
Zunch (Suisse)
Oostvoome
Hoek van Holland
Alniare
Eandhoven
Rotterdam
Eindhoven
Helden
Buithoven
Dongen
Den Haag
Celdrop
Maarssen
Breda
Dongen
Heeze
Croningen
Monster
‘a Henogenbosch

040-2519113
0 10-4334578
013-505 152 I
040-2543262
076-5870973
0I5-2688100
036-5372431
13420619
0181-485 182
0174-35391
036-5372431
040-2520671
010-4364900
040-2455768
07 7-3072695
030- 22 83 885
0162-321127
070-3656522
040-2867586
0346-552773
076-52 18301
0162-321127
040-2261837
050-3 183815
01 74-213403
07 3-6497 703

5655 CD

3014 CV
5623 MT
5988 CA
3723 PB
5102 AB
2517 TX
5665 AC
36075A
4818 HD
5102 AB
5591 AM
9711 PP
2681 BE
5231 GK

mke

27

1996

huh

BLA BLA B[SA

van den Berg

5613 SC
6096 AP

Sc

BESTUURSMEDEDELING
WETH beschikt over stallingsruimte voor surf
planken. WETH-leden die in de containers bun surfplank willen stallen kunnen dit tegen een vergoeding a
f 10.- perjaar doen. Dit gebeurt op eigen risico,
Voor meer informatle hierover, als ook over bet gebruik van
WETH-clubmateriaal kan men contac opnemen met ten van de
bestuursleden

elko dordo diusdag v.4. maani
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Computers
Telefoons

Rekenmachine
Foto-afs~ erking
Foto-artikelen
HIFI
AudioI~ ideo accessoires
T-shirts
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