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sWETHs

Verenigingsorgaan van de
Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging WETH
INHOUD

>

HadieHenk,

>

Ha grote surf, nog op je plank gesurfd de Iaatste tijd 7 1k heb zeif niet
veel goede dagen gezien, dus heb 1k me maar bezig gehouden met behang van de
> muur te surfen, en de vloeren voor te bereiden om er vloerbedekking op te
> surfen. Het ziet er naar ult dat 1k geen twee mile kan opbrengen om de
> airways richting caribean te surfen, maar een koekblik naar de frozen waves
> red ik waarschijnlijk net wel (en dan houd ik ook nog een hele maand in de
> volgende zomervakantie over). Hoe gaat bet uberhaupt met de caribean tour en
> hoeveel gaat dat kosten (wavespul incluis), want 1k ben wel nog steeds
> geinteresseerd. (gaat bet door 7) Sinds dat laatste weekend heb 1k
> zweetaanval[en en bibberende handen, zelfs een flinke borrel heipt niet, dus
> ik ben bang dat 1k weer hooked ben aan bet surfgebeuren.
>
>

>
>
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WOORD VAN DE REDACTIE
Change of Garde
Ha die surfers en surflnnetjes. Dc afgelopen ALV heeft weer een
aardverschuiving met zich mee gebracht. Zo heeft het oud-exbestuur nog zijn
laatste stuiptrekklng gehad. Dit ging natuurlijk gepaard met het gebruikelijke
geblaat. Ook zijn ci weer een hoop fakkels overgedragen. Twee nieuwe
bestuursleden, bet bestuur is hiermee aanzienlijk verjongd wat mijns inziens
een goede ontwikkeling is; EN een nieuw redactie lid (niet zojong) Yes, ik
heb de fakkel overgenomen van Brutus (voorheen ducklasser) zodat hij zijn
handjes vrij had om aan zijn du.. eh studiepuntjes te werken. Zo kan hij na
drie jaar ook zijn P halen om daarna met een gerust hart de rest van zijn
Ritzen (kots walg) tijd door te kunnen brengen met surfen.
1k zal dan ook de komende sWETHs’en bet nodige werk verzetten. Helaas is
dit nog steeds nodig omdat de meeste WETI-! leden wel de WETH
Hoompeetsj kunnen vinden maar niet een editor of wordprocessor(deze zit
ook opje PC!). Gebeurt er iets leuks: waait Timofeef de studio uit, komje bij
het surfen een zeemeermin tegen, zieje Henk zijn foto op bet politiebureau
hangen omdat hij kipjes verorbert heeft in de krekel, of wil je zomaar wat
schrijven of tekenen: Wij, WETH, willen het allemaal weten en zien. Daarom
volgen nu een paar namen van editors omje belevenissen in op te schrijven:
WORD (2.0,6.0,7.0 het maakt allemaal niet uit)
(bij voorkeur geen:, andere red.) WP (5.1,6.1,52 1352.4 of zo)
(en ook geen, andere red .)edit.exe (onder dos pub kots Ritzenjuk)
Who cares zolang je bet maar mailt*) naar de redactie of Jasper (wat bet
verschil is weet 1k nog niet). Het mail nummer staat wel ergens in deze
sWETHs.
Nog veel suits (ja bet waait weer in Nederland) en schrijfs.
-

-

El duende.

*)

Please, please, met ‘attach file’
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WOORD VAN DE VOORZI’rl’ER
Dc afgelopen a.l.v. was een woelige a.l.v.. Toch zijn er enkele nieuwe
bestuursleden aangetreden: Sander Anthonio is bezig als nieuwe aktiviteiten
commissaris en Ijarald van de Hoorn als nieuwe materiaal commissaris.
Norman Verhoeven en Jeroen Cats hebben bun bestuurstaken neergelegd.
Martin van Wijk had een zelfde wens. Maar daar konden enkele leden zich
niet in vinden. Martin blijft daarom nog enige tijd aan, als noodoplossing,
totdat ci een nieuwe penningmeester gevonden is.
Nu even terugkomen op bet NSK Windsurfen en de gevolgen daarvan: Het
was ecn zeer geslaagd evenement en heeft geresulteerd in bet vanwege de
grote deelname van WETH-leden veroveren van de Nestor-bokaal 1996.
Nestor-bokaal?!@$!. Wat in the flick is Nestor-bokaal boor ik jullie al
denken. Zoals immer heb 1k (en anders denk 1k wel te hebben) een antwoord
op ledere vraag. Nestor is bet overkoepelend studenten zeil- en surforgaan. Dc
Nederlandse studenten surfverenigingen (AEOLUS (Nijmegen), Hardboard
(Enschede), Heng Loes (Delft), Plankenkoorts (Lciden) (Deze laaiste (wee
viii geen lid (meer) van Nestor, red.) en de E.S.W.V. WETH (en natuurlijk
Spin-Out (Tilburg), red.) tezamen met enkele surfcommissies van bij Nestor
aangesloten zeilverenigingen (Histos (Utrecht), Lagakari (Maastricht),
Navigare Necesse Est (Groningen) en volgens geruchten ook Orionis
(Amsterdam)) kunnen bier via de surfcommissaris terecht met vragen en
ontmoeten elkaar in dit verband ook enige malen per jaar op de
Surfwerkgroepvergaderingen. Daar worden ook de afspraken gemaakt over
bet Nestor-bokaal surfen. Nestor beeft een interessante homepage met tal van
info (http://www.dse.nl/—nestor) bijvoorbeeld o.a. de agenda voor de Nestor
bokaal evenementen zoals daar zijn bet WETH-paasfestijn in april, bet mel
surfweekencl van Aeolus en Hardboard en natuurlijk bet NSK Windsurfen.
Dus we zijn weer eens in de prijzen gevallen. Allen bartelijk dank voor de
inzet. Welnu, nu moet dat beestje natuurlijk in onze prijzenkast in bet TUE
Studenten Sportcenu-um en dat is dus ook de plaats waarjullie hem kunnen
aanschouwen. Het is een wisselbokaal. Dus wacht niet te lang, want wie weet
is hij volgend jaar wel weer in handen van een van onze
zusterSURFverenigingen.
Er zijn dit najaar een aantal geslaagde en oergezellige weekenden
georganiseerd met veel wind, veel aanwezige WETH-leden en nog enkele
vage niet in woorden te vangen belevenissen. Kortom: WETH kan met
verirouwen de toekomst tegemoet. Voor het derde Iustnim heeft zich nog
geen vrijwilliger gemeld met briljante ideeen, dus: Mensen die zich geroepen
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BESTE WETIJ

voelen om hiervoor ideeen naar voren te brengen en meer, zijn van harte
welkom.

Het alctiviteitenprograinma begint een steeds routine matiger karaicter aan te
nemen. Kortomjullie kennen bet grotendeels al. Boot Düsseldorf.
Bikkelsurfen. En veel gezelligheidsaktiviteiten voor aktieve leden.
Veel surfplezier in de komende twee maanden en zo niet aktief dan toch maar
vooral in bet oeverloos maken van plannen voor het komende jaar tijdens de
WETH-borrels e.d..
H~n3 los.

Gi•oto Surf
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Tarifa, 5 december 1996

Sint zat dit jaar weer te evalueren
Wat de studenten dit jaar weer hadden te ontberen.
minder geld, meer studiedruk
Sint viel bijna van zijn kruk
Ook WETH moest bet ontgelden
niemand wilde zich meer aanmelden
Studenten krijgen niet meer genoeg tijd
en zo wordt er aan surfen geen tijd meer gewijd.

Vergeet niet de BESTUURSMEDEDELINGEN door te nemen in deze
sWETHs. Zij zijn vrij essentieel voor bet aktieve gebruik van diverse
faciliteiten voor WETH-leden.

De gefljde fljden van Deamb8r:

7

Toch is dit geen excuus voor al dat kattenkwaad
Nederland weet zich van ellende geen raad
Een paar van jullie hadden weer met verkeerde woorden gestrooid
waarnajullie uit de Albert Heijn zijn gegooid
Plassen tegen John zijn tent
ben je dan een vent
Fysiotherapeuten geven je een jaar rust
en bet volgende weekend zit je aiweer aan de kust
120 is de maximum sneiheid op de Nederlandse baan
en zie ik WETH daar niet met 180 naar zee toe gaan?
Minachting voor water en wind
wat tarten jut! ie de Sint
In de hooizolder weer zo’n klucht
de barkrukken vlogen door de lucht
Fen WETHer had weer verkeerd zitten poken
en de echtgenoot had dan ook font geroken
Al met a! weer dik feest
en naderhand natuurlijk weer bij de EHBO geweest
Dure spullen both Sint ook niet voor jullie te kopen
Jullie weten toch alleen maar hoe je bet moet slopen
Op de Duitse autobaan ben je ook niet veilig
geen bumper is hier heilig
Sint zit van at dit kwaad zo te balen
dat hij Piet stuurt om jullie te halen
Jullie moeten mee naar dat verre land
waar ik woon, in Tarifa aan bet strand
daar pakt Piet jullie bij de lurven
en zullenjullie voor straf moeten surfen
Waarnajullie moeten feesten
tot diep in de nacht als echte WETH beesten.

0~
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REN WOOkD(.JE) VAN de verse activiteiten commissaris,

ACTIVITEITENPR0GRAMMA

Mij is gevraag een aetiviteiten-promo berichtje te schrijven. Oke.
if denken..
Nah goed, eerst even over vorige aciviteiten:
-de ALV: Ja, Ja! Daar werd 1k dus gek genoeg bevonden om de rol van
activiteiten commisaris te spelen. Overigens was de opkomst van leden
niet zo super, dus als er aisnog mensen zijn die mij hiervoor niet
gek genoeg vinden hoor 1k dat graag...
-borrelub in Goodfellas: Dc ene dinsdag druk en gezellig, de andere
geen bal aan. Valt mij dan wel op dat sommige Wethers we! aan de
vrouw mogen taken. ..frusties.
-karten: Ja,jaja alweerja,ja. De dag ervoor had 1k nog op de Weth
homepage gesigned: “It’s karting time, time to beat some people.’
Niets was dus minder waar. Haha!. Na bet karten werd cc met groot
materleel (autos) gewoon verder gekart (sommige straten lijken
inderdaad net een circuit..alleen die verkeerslichten, bovendien
hebben auto’s veel grotere bumpers dan karts), dus ik vraag me af
wat er zou gebeuren als we zouden gaan skieen
maar, karten was
tof. (natuurlijk, ik was bet sneist.)

9

januaril99l

sWElls

ER
5

Zalig avondje
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WETH gourmet

17

Borrel in AOR

ergens

Surf-indoor A

20:00.

dam

tei tie
.4
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I

Nieuwjaarsborrel

14

Skien (kunst-baan)

21

Borrel In AOR
BOOT

Dan nu activiteiten-promo:
Beste wind-aanbidders, Weth is watje er zelf van maakt.
(Ook wat anderen ervan maken, 1k geloof dat ik flu Anthon ga heten. .7)
Het is nu nog winter, dus voor de minder gekwalificeerde Wethers nog
te koud om het water op te gaan. Maar ook a! kun je niet surfen,
Wethen (Nieuw woord?) kunje altijd. (Vraag maar aan Henk..)
Hebje een idee, wil je meedoen; dan is mijn devies: Be! of med
(niet te letterlijk graag) de actico, Sander Anthonio, 040-2117861,
mbwtb582@w.ft.hse.nj
Heb je geen leuk idee en wil je niet meedoen, GA DAN SURFEN!!
Sander, actico der E.S.W.V. WETH

Maandag:
zwemmen
,~ijjg,If8I1UDb’1811
pieeIeIISllI611

£aser-~amen

c~q~
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JUST LOOK AT IT FROM ANOTHER POINT OF VIEW
flying lOft through the airfor example

Het is weer zover. Elk weekend hetzelfde liedje. Dragers op bet dak,
zanderige zeilen in mijn kofferruimte, masten door mijn interieur, spinnende
banden, veel dode vogels, zandstormen en rand stuivend zout water. En
maandag mij weer zuigen of wassen? ho maar. Voor veel mensen is maandag
een baaldag, echter voor mij een zegen! Het begon at op de been weg. Toen
dat spook mij wat te eten wilde geven stopten wij achter zo’n sexy 205je van
Peugeot. Jammer dat de handrem zo goed werkt anders was ik er zo achterop
geviogen. Ook zij werd gevoerd door een jong vrouwtje met lange karen strak
kontje en grate bloemkolen. 1k was blij dat mijn riemen ze sterk waren anders
had die rare vogel van ten bijrijder spontaan door mijn vooruit gevlogen. Nu
kwam hij niet verder dan mijn handschoenenkastje die de (pijnlijke) Map
opving. Om in de woorden van ten beroemd filosoof te spreken Zit je brace
een beetje strak, rare vogel! Ze wees hem af en hij kocht spontaan van die
vieze chips waarvan natuurlijk de helft weer op mijn bekleding belanden.
Gelukkig was bet zondag donker toen ik thuiskwam en zag die geile panda
van de overburen niet hoc vies ik was.
Rode Volvo die verder anoniem wilde blijven.

1k verdraag het niet meer. Bike keer is bet weer hetzelfde liedje. Belooft hij je
trouw te blijven en na een week is bet weer raak. Het begon allemaal in april
met een affaire met zon afgrijselijk gele draak. Zwaar ding, veel volume en
geen shape. Wat hij er in ziet weet ik niet. Op de zwem tocbt terug naar de
kant ging hij ook nog een keer vreemd met Dirk de zeehond. Na lang gepraat
beloofde hij mu trouw te blijven. Ben week later zag ik de Intermediair
openliggen op de contact advertentie pagina. Al die gestudeerde kansioze
acnewijven kunnen toch niet van die radical turns and jumps maken als ik, wel
dan? Dat gevlooi leidde ook al tot ten bezoek aan de dokter. Dit was bet enige
positieve, hij kon twee maanden niet veel uitrichten en as mij dan oak trouw.
Lekker boor zo’n waterbed! Eenmaal beter ging bet weer fout. Soms bleef hij
hele avonden weg van huis op zoek naarjonge kipjes in de krekel. Kippen?
dat is toch kannibalisme? Wat een kip in een insekt moet weet ik ook at niet.
Van vogels die krekels etc heb ik wet eens gehoord. Afgelopen weekend ging
hij dan ook te ver: hij iiet mij een heel weekend op de trailer liggen en ging er
vandoor met een rare banaan van 2m50.
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Daarom bet volgende: Surfplank zoekt nieuwe TROUWE bans.
izgst! Tic heb een strak lijntje, weinig
volume en ben makkelijk te varen.
Geschikt voor wave en radical jumps.
Karel XTC

1k doe goed mijn werk. 1k ben een winner. Zweten doen ze voor mij, zwoegen
tot ‘s avonds laat. Boeken lezen, projecten maken en ‘s morgens weer vroeg
achter het bureau. Geen gestap meer, geen gefeest, geen verkwist van geld.
Kneusjes en twijfelaars boor ik hardnekkig de grond in en doem ik tot
bordenwassers en rekkenvuliers. Losbollige surfers kluister ik aan de wal YES
I’m mean, I’m bad, I’m the DEVIL. Het kan nag veel erger. Hen die niet voor
mij zwichten geef ik nag minder tijd en nog minder budget om hun werk te
doen tot iedereen snapt dat je beter meteen straten kan gaan vegen of vuilnis
op kan gaan halen. 1k wit op mijn gebied iedereen opeten tot er alleen maar
gefrustreerde wrakken overbtijven. Voor mijn institutioneel oprichter R heb ik
zo al miljoenen bespaart. I’m cookin, I’m alive, start running because I’M
GONNA GET YOU.
De tempobeul (tempobeurs).

Op zee en aarde heb ik bet voor bet zeggen. 1k bepaai de hoogte van de
golven. 1k bepaal bet zoniicht op aarde. Water doe ik opstuwen, zon
verdwijnen achter de wolken. Tot strandtenten verdwijnen, oogsten mislukken
en dijken breken. Surfers bk ik naar de zee am ze vervolgens teleur te stellen,
op te paldcen, neer te smijten en te doen breken. 1k ben bier de baas en
niemand anders. Ze denken mij te kunnen bevechten en bedwingen, buigen
zulien ze, weggeblazen onder mijn macht. niks wat ze doen zal mij kunnen
stoppen. Kijk daar: ik zie de volgende lading surfers at komen. Wat zal ik dit
weekend is met ze doen? 1k weet bet at : 1k laat ze stil staan en onbevredigd
naar huis keren. 1k ben bier de bans.
De wind

Ret is weer ten bekkere dag. Hij geeft mij veel te zien, veel te doen en veel te
verduren. Len ritje samen met zijn vriend in zijn zeilwagen was één van de
hoogtepunten. Lekker been en weer beuken in mijn tegenpool A. Nus op de
ritme van bet stuiteren van de zeilwagen. Na deze dolle nt was er nog genoeg
te zien op bet strand. Lekker surfguys in strak rubber. Daar komt er weer een
nan. Lekkere blonde knul van ongeveer 20. Wat doet hij nu. Hij beweegt zijn
hand naar deze adonis. Steeds dichter bij en dichter en dichter. Oh Yes. Hij
knijpt in zijn rubbere zij oh YES.
1k voel bet bloed a! stromen en pompen, ik groei, I’m alive
chocodipstick

El fluende
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19 november
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Na me

# Laps

Best Lap Time

Tony Tonio

16

29.74

Pingo Ileit

15

30.2S

3

Cas Nova Boom

17

30.72

4

Mr. who cares

Pos.
1

S

ordon Hoover

14

r30.98
31.27

Mr. nobody

15

31.48

Mr. go slow

r.

31.65

Mr. against the stream

16

31.70
32.05

1-larrie horny
leuw leuw Paulus

•nv.VWW
%%W~WM~
PM~ WMi
MM. .iA~PA+.t

3(1.75

Don linker selection

1.1

I
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Merry Christmas

HogesChool
boekhandels

ri

Ak
FINONO

HOGESCH

Boeken
Dictaten
Boekenbonnen
Tijdschrlften
Kantoorartikelen
Factultelt Techniek en
facultelt Economie

Faculteit Zorg

Rachelsmolen 1
Eindhoven
Telefoon (040) 260 53 26
Openingstijden:
maandag tIm vrijdag
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:
rnaandag t/m vrijdag
van 9.30 tot 13.30 uur

—

—

—
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1997

Honk Gaxiola

BELBOOM

(voorzilter)
2812263

Carlo do Snot
secielanis)
2570605

Caspoc Leonmana
(rodan)
020.6932478
2834436

Maaitoo van dor Sloan
053.4895166
0492.524054

Erwin W iorsnasa
2017750

J0106 van den
1570178

Voern

Martin no Wijk
penningmeoslor)
2481061

Norman Vorhoovos
2062101

Mark P0011
0413.478929

Chris van, Haag
2116843
0418.514149

Sander Molonaai
(NSK I nedas)
2123941
2659894

Aithun van don Boom
(NSK)
0492.534916

Jaap op don Biouw
2460609
0180-422292

Marlijn van Bourdon
04 13-3657 12

Patriot Baptist
2551853
0118615583

Sian Kunanders
2911166
0493693181

Mairel van Roe
043-4511867

Sander Anthonlo
(aclivileiten comnnla.arb)
2117861
046-4377909

Paul van den Krogl
(0151< iedan)
2123941
024.3 583 7 07

J8 rn Lommens
020-6721496
046-4372568

Hanald van den Hoorn
(n.aronaal conannissaris)
2831013

Enlenne van HooII
2264695

Marcodewild
2474 059

Joroon Cans
0475-452852

Jasper Hijink
(0151<1 nedax)
2126798
0493.492921

Stelan van dci Eijk
2445905

Don Saner
2810538

Finns van Gee
026.3617098

Sven Borden
2440873
2217667

Sl~n Swoero
2118682

Jon5 van do Moenakker
Madrid
0735216846

Vincent do Gouw
2455892

Jeroos Bookoma
II 588

Ronald Vrotgdonhil
2433264
0578-661816

Dennis do Grail
2612281
072 .58 9 4 2 53

Annoloas Vrenagdonhi
0174.614 036

Meedoen aan een activiteit:
Sander Anthonio

Roger Bijeni
030-6567861
046.4 37 7 628

~eI de actico
2117861

Marcel van Gins
2436494
0162-313474
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BESTUURSMEDELING

Marieke een nieuw vriendje heeft.
Hij is 1m95
Hij weegt 95 kg schoon aan de haak.
Zijn gemiddelde sneiheid is 150 kin/h.
En hij surft.

0
WETH beschikt over stallingsruimte voor surfplanken. WETH-leden die in de
containers hun surfplank willen stallen kunnen dit tegen een vergoeding a
f 10,- per jaar doen. Dit gebeurt op eigen risico.
Voor meer informatie hierover, alsook over het gebruik van WETH
clubmateriaal kan men contact opnemen met een van de bestuursleden.

Dokter P hete wijven uitschrijft op recept en rave teven voor zichzelf.

0

WETH activiteiten combineert:

(Voor meer info zie het huishoudelijk reglement dat ter inzage ligt bij de
secretaris.)
Er wordt regelmatig wat gesloopt, ook de laatste tijd wear. Naast dat bet
WETH-windsurfmateriaal veel wordt gebruikt, wordt bet ook regelmatig
onjuist gebruikt. Uiteindelik streven was / is en zal blijven zijn dat WETH
geen schade hoeft te betalen anders dan i.v.m. normaal onderhoud, omdat
immers geldt: de £ebnliker betaald de schade door verkeerd eebruik.

Kampvoor
bedplassers
in boerderij

-

Kroon nieuwe bijverdiensten heeft:

II..,’

Henk leren jassen prachtig vindt! Een koe heeft toch ook een leren huidje.
Als de tijd stil zou blijven staan, je dan oneindig studiefinanciering zou
hebben!

0
Er bestaat nog steeds een WETH aktiviteiten kilometervergoeding die zoveel
inhoud dat mensen die vervoer voor anderen regelen in de vorm van can auto
gevuld met minimaal drie personen bij WETH aktiviteiten door aan de
betreffende personen waarvoor zij vervoer hebben geregeld door bet
beschikbaar stellen van een plaatsje in hun mobiel 10,iO per kilometer
(gedeeld door het aantal passagiers) in rekening te brengen.
Rekenvoorbeeld: Retourtje Brouwersdam
300 km a 10,10 p.1cm resulterend in totaal f30,Met drie personen resulteert dit in een opsiag van f 10,- p.p.
Voor de trailer bestaat een analogon (met 10,15 p.km i.p.v. 10,iO p.1cm en can
minimum van vier personen).
(EXTRA MEDEDELING Voor de eikels: Niet zeiken. Bedenk maar cans wat
bet kost om een autootje te huren en dan been en wear te krossen!).
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Arthur maar 1 hol heeft, en da’s zijn benzinetank.
Arthur graag met can (boor)machine in z’n hol boort.
Esther met T. z’n zakje speelt.

Waardebon
Coed om 1 keer in het bos te schijten
I
I
I
IL
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No.: 694375
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Alleen geldig in de Benelux en op Hawaii
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KEUZER
Autobedrijf
gebruikte onderdelen
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Casp
NSKcie
Casp
S

En wat drinkt de NSK cie?
Drie koffie en een spa.
Met melk en suiker?
Nec dank je, 1k drink mijn spa altijd zwart!

Pingo
Boom
Harrie

Nog iemand een idee voor bet lustrum?
Zuipen eten zuipen.
Neuken!

Pingo

..kan onze Biggelaar poot in bet vervolg contacten met Biggelaar
onderhouden.

N over een mooi wijf met een lelijk hoofd:
van mij mogen ze die kop er wel afschroeven, een kip zonder kop
fiaddert toch ook gewoon door.

Helmofld Te’. o4g2.O~

Paul
Casp

: Ha die Jasper. Je bent naar de kapper geweest.
: Mooi zo, nu kunnen we jou en Floris weer uit elkaar houden.

Casp
Pingo

: Vrouwen zijn maar goed voor drie dingen : -koken,..
afwassen van mijn plank en
afspoelen van mijn zeilen!

OFF THE LIP
Gezien op TV, Herman Brood bij Ivo Niehe:
1k ben vroeger altijd heel erg verwend
mummel mummel
nu een advies voor de zaal en alle ouders
Verwen U kinderen
(stilte)
En ook uw piemel!
(stilte)
Dat geldt ook voor de meisjes.

en
Pingo

I uurtje surfen doet meer en brengt meer omhoog dan 10 uur
fieppen.

Harrie

1k wist bet allemaal nog niet zo

Harrie
Gehoord op Studio Brussel:
en nog nastuiterend van U pedofiele Akela het volgende nummer.
Gelezen op een kettingkast van een fiets
Eigenaar:
2m05
105kg
hondenfokker
strafblad
NIET JATI’EN DUS!
-

: WETH in bet ontwikkelen van een nieuw soort maandverband: de
Robbie 2 met zout en zand cnn, want zand suckt alles op om zo
de bekleding van de auto te beschermen.

Harrie

:..

over produktie van hol water

Pingo

: Ret parkeer terrein bij de Krekel is het nationale flepterein.

Harrie

: Dc overgang is een beetje groot, er zit een enorm gat tussen.

Harrie

: 1k wil op fitness want mijn onderarmen moeten net zo dik zijn als
mijn bovenbenen.
: wat is die bult injou slaapzak?
Hij is vast zijn onderarmen aan bet oefenen

-

Casp
Pingo
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Winkel meisje bij AH (ouddorp) Wilt U anders nog lets?
Pingo
: 1k wil nog een hele hoop meer.
Pingo over wisselbokalen (=Yfke, red.): Sommige lieden houden flu eenmaal
van een warm gesmeerde boterham.
Pingo
Pingo
Casp
Pingo

: 1k kan niet met Maarten meerijden want die rijd direct van
Enschede naar zee
Enje weet hoe direct dat is
Rare Duitser.
Du hattest nog file mit meine VX gesurft begreife ich jetzt.
Daarvoor heb 1k een nieuwe innovatie: de CAMBER-ZA.AG. Dat
ding werkt wonderwel goed.

Pingo

: Gaje niet mee zwemmen ? Zo krijg je nooit kiewen!

Pingo

: 1k ben allang een erkende bikkel! (??????77??, red.)

Pingo

Weetje hoe die plaats waarjij je surfkunsten aan het oefenen bent
aan zijn naam komt?!
: Doordatjij altijd net zolang zeurt totdat we geen keus meer
hebben dan daar te gaan surfen.

Casp
Casp
Pingo
Casp
Pingo
Pingo

Kracht-honk heeft voor harrie nog niet geholpen. Twinser lag
meer op bet strand dan in bet water!
Harrie is ook niet in het krachthonk geweest.
Ben 1k verkeerd ingelicht. Harrie gelogen.
Hij is er precies een keer geweest. En vandaag was hij weer te
lam.
: Harrie verschuilt zich altijd achter een vlaggetje, zodat wij zijn
lelieteit niet kunnen zien. Ja dat is bet nieuwe woord: iel-ie-teit.

Bazin Marktzicht Steenbergen : en de zee doet natuurlijk erg zuigen.
Boom
: 1k ken ook nog wel andere dingen die zuigen.
Bazin kijkt vreemd.
Boom
eh
eh
kwallen en zo.
...

Boom (110km/h met trailer) : de weg is geen racebaan.
Boom (130km/h met trailer) : Hardrijden is op een gegeven moment ook de
lol vanaf.

januari 1991
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HERFSTWEEKEND AEOLUS 1996
Rinze, Mariska, Vincent, Jemen, Paul (Jawel, de Meeuw, red.), Patrick & Tanja en Sandra.

Aloha rakkers,
Verdomme, moest 1k deze week al de zeilen en boards nog repareren en
niemand wilde me helpen en de stekker van de trailer was ook nog kapot.
Zielig he! Niet getreurd: woensdag, mooi rustig herfstweer (als bet zo maar
niet heel bet weekend blijft, if you know what I mean surf dudes) ik dus
gezellig in me eentje, op mn braldce fietsje ( want mn atb-tje is kapot) naar de
plas om met een lekker epoxy-papje en een rolletje plakband de boel weer in
orde te maken. De volgende dag naar Buitink om een zeil en een board op te
halen die Mariska (die naam duikt in de laatste Planktong wel erg vaak op...)
bij bet NSK door een zeer radicale move naar de kloten hielp. Ed was mij
daarbij zeer bebulpzaam en als tegenprestatie hielp ik hem een surfpak te
kopen (Ed, vergeetje het niet te gebruiken?) en een kado ult te zoeken voor
de bruid van z’n betonnen kip of zolets. Waarje als materiaalman al filet goed
voor bent...
Een weekendje Veerse meer met een stelletje surffreaks?! ZeIf ben 1k nog
maar een ‘rooky’ op bet water, maar ik zou bet wel zien. 1k naar Rinze, waar
Paul (en Hup en He) ons in ons ma’s (das brabants) autoke propte, soame me
4 surfgiekskes 5 seilkes, 2 plankskes, 2 wiefskes en 3 mennekes. Dus een
bietske meer lucbt in de bandekes en Hup en He. Bij bet gat van Hagen heeft
Triple B (op bet moment trippel Bière, na een mega trippple examenparty) de
stekker van de trailer gemaakt en toen op naar Zeeland. Hij, Jeroen dus,
bestookte ons met megavette groovy music, dus de stemming zat er al snel in!
Vorig jaar, zelfde tijd zelfde plaats (alleen een week en een uur later...) zaten
we ook hier. Toen was Angelique net voorzitter en liet daar haar drankkunstje
zien... 1k ben dan nu nog nie voorzitter mar dat komt wel. Helans lukte bet
nie om deze avond mijn drankkunstje te laten zien, omdat we maar twee
flesjes wijn bij ons hadden en bet campingcafé al om éën uur dicht ging, dus
da ging nie door. Toen mar uit pure armoede een signet gerookt, maar ook
dat zette geen zoden aan de Veerse dijk. Dc spanning moesten we balen uit
spelletjes als darten en poolen, sporten die een stuk makkelijker en goedkoper
zijn dan surfen enje kan er onbeperkt bij drinken. Over bet slapen beb ik niet
zoveel te melden behalve dan dat Sandra heerlijk had geslapen in unox
verpakking en dat Vincent een vriend bij zich had die lid is van Hardboard:
Patrick genaamd, die had weer een duitse vriendin bij zich die geen
nederlands lulde en nie surft man wel graag lets anders doet. 1k denk dat we

Ii
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maar eens een faxke naar hardboard moeten sturen of dii we! geoorloofd is
want gesurfd heeft ic daardoor nie veel.
Zaterdag scheen bet zonnetje gelukkig nog een beetje bij windkracht 4, 5
(volgens Jeroen net 4, nou ech nie). Voor mij in elk geval hard genoeg om op
‘de banaan’ (zo recht als een deur?!) een poging te wagen. Dat was best leuk,
maar bet wordt wel tijd voor de waterstart, want mijn armen zijn inmiddels
met 10 cm uitgerekt van bet optrekken en zonder trapeze surfen. Tegen bet
eind van de middag werd de wind krachtiger, een voorteken voor zondag! Ret
was we! koud, dus iedereen was blij dat ‘Ic onder de douche stond. Er waren
drie douches van 3,4 en 7 minuten warm water en 5 minuten pauze. Met een
beetje rekenwerk kon je dan toch gauw bijna een kwartier warm douchen, a!
loop je dan we! in je blote kont en je spullen been en weer te rennen. Maar bet
kan nog langer en kouder als je vergeet dat er klitteband om je enkels van je
pak zit...
Om onze hongerige magen te vullen, hebben we “saus bij?” (trek hierbij met
je handen hard aan je ooghoeken en spreek bet uit zoals je zou doen als je nu
in de spiegel kijkt) gehaald. In de tussentijd heeft de rest zich beziggehouden
met bet veranderen van de werkelijke hoeveelheid wijnflessen (zie vorige
planktong, nr 3 blz 9) Helaas was de campingkroeg ‘s avonds gesloten. We
konden wel een kratje krijgen, maar dat kostte f60,- dus da ging ook nie door,
dus da werd vroeg slapen, want zondag zou bet heel hard gaan waaien en de
klok werd een uur teruggezet, waar we niet aan meededen, zodat we langer
konden surfen...en zo 1st en nie anders.
Zaterdag kon 1k eindelijk bet 9 meterzeil goed uitproberen i.v.m. nieuwe
carbon-giek, die zo licht is dat je steeds denkt dat je hem vergeten
bent,.,?’
>> op de course racer en weet je wat dan zo leuk is dat je
duitsers met 7.5 zeilen en lichtweer AHD boards (setje van f5000,-) vol in
plane voorbijtettert: hoppaké en Hup en He! Klote voor Paul die een radicaal
waveboardje en alleen wave-zeiltjes bij zich had waarvan de grootste 5.5 is.
Wij niet te lullig doen en hem op eCu van onze plankjes gezet hij blij en hop
en he of nie dan nou dan!
Zondag 10 uur, eigenlijk 9 uur een ook weer nie, net hoe je bet bekijkt, net als
die flessen wijn (volgt U mij nog?) opgestaan en 1k kijken op bet water, tja dat
zag er niet zo heftig uit maar bet Veerse meer ziet er bijna nooit heftig uit (ik
wel). Toch maat 5.0 race opgetuigd en Rinzeboy en ik afgesproken om gelijk
op te stappen; dat lukte prima, alleen 1k zat in no time aan de overkant en hij
nog steeds aan bet opstappen. De wind was extreem vlagerig. Zo kon je in een
rak net zo goed gaan zwemmen maar ook zo zwaar overpowered zijn dat je je
board net zo goed thuis kon laten en gaan waterskieCn achter je zeiltje. Dat
beloofde nog wat, en yes!!!! al snel pakten we de 4.0 af van mijn schrijfmaatje
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en (jaja daar is ze weer) Mariska: Mochten vast de vrouwelijke rolpatronen
gaan vervullen, oftewel de keet schoon gaan maken en koffue zetten. Is goed
voor de Bolt want die gaat samenwonen.
1k ga nog nie samenwonen dus ik surf gewoon door op jawel de ten cate fury.
Niet echt een geweldig board maar wel heel erg klein en dat springt lekker
makkelijk; zelfs op de mierengolfjes (45cm) van bet Veerse meer.

it
0

Ondanks de barde wind, ging ik zondag toch het water op. Na veel geklooi
aan de kant om weg te komen, was daar dan eindelijk DE KICK na vijfjaar
niet te hebben gesurft: vol in plant met de 4.0 !!! So, this is what they mean by
saying that surfing is better than sex! Komp da domme blondje van de club op
0 gegeve moment me seiltje afpakke! Nou dan ga ik maar naast de vriendin
(sex is better than surfing ?!) van Patrick in de auto surfblaadjes lese,
gatverdamme man...aber wel lekker heiB in daB auto, man!
Nou,so em supergeiles Wochenende heb iek nog niemals erleeft; die Leute
von Aeolus sind mega-toll and Surfen ist fabeihaftig. Tek liebe die
Hollandische Seeen and das Nordmeer und ich glaube dat iek viele neue
Freunde gemacht haS.
Si4$e crqjse unt’Tjuuuuuuuuuuuuuuus!
Written by Intergalacticsurfmothersandra and Triple B.
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NIEUWE NIEUWE RUBRIEK
Hol, 1k ben Etienne, volgens mij ben 1k bet laatste nieuwe lid dat zich heeft
aangesloten bij dit zooitje dus daarom ben 1k eigenlijk verplicht om me even
voor te stellen; 20 jaar, eerstejaars HTS- technische bedrijfskunde, NO BABE
(??dochter van de Kroon, Henk weet er meer van??), woonplaats Heeze en
helemaal maf van Mini Coopers en van mijn plankjes: I x Verzopen F2
sputnik 285 WCE (Water Cup Edition) 13,5 kg. Kopehh I x Tiga 263
BUMP&.JUMP, verder heb 1k nog wat zeiltjes en nog meer surfshit.
The Story:
Op de eerste dag van dit schooljaar ben 1k meteen gaan informeren of er een
surfvereniging in Eindhoven was. ‘s Avonds meteen Carlo gebeld en een paar
dagen later heb 1k wat inforinatie thuisgestuurd gekregen. Een week daarna
gaat de telefoon: ‘Gaje mee naar bet NSK??’. Maar in bet weekend waarin
bet NSK gehouden werd had ik een familieweekend, dus 1k moest prioriteiten
stellen; Dus surfen II
Na een paar uur bellen kon mijn surfshit meegenomen worden met de trailer
en kon 1k uiteindelijk meegenomen worden door een of andere BOOM. (ik
dacht bet zal wel). Om 17.30u stond 1k op bet station te wachten te wachten te
wachten en nog eens te wachten, 1k dacht waar blijven die gasten toeb, om
18.25u kwamen de Red Bulls er dan eindelijk aan in bun turbo bus, deze bus
kon namelijk alles: door bet rood rijden, door de berm rijden, 3 cm. Naast
andere auto’s rijden en tenslotte haalde de bus een snelheid van 1.. naja, dat
is niet ecbt belangrijk he Arthur? Toen 1k bet eerste avontuur beleefd had
(meerijden in de bus) kon bet tweede avontuur beginnen: bet NSK. Ze
voorspelden veel wind voor bet weekend dus dat werd speren. En bet werd
ook speren want zondag waaide bet een kleine acht beaufort; KORMOM EEN
GEWELDIG WEEKEND.

Aba

A AN HANGWAGE NS

Nijnselseweg 25
5492 HD Sint Oedenrode
Telefoon 0413 -472893
Telefax 0413 476989
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Na drie weken revalideren zag 1k op Teletekst dat bet weer ging waaien als
een gek (dit bleek later drie weken minimaal 6 Beaufort te zijn) mijn
tentaniens waren net afgelopen dus ik had geluk, maar waar bleven ze, de
WETH-Angels?
Donderdagochtend ben ik met twee niet-WETH leden naar Zeeland gereden
en het was 4.2 weer dus gassen, ‘s avonds ben 1k samen met Stijn (vriend ult
Leiden) naar die gekke Kroon gegaan, daar hebben we voetbal gekeken en
wat biertjes gedronken (goeie vent).
Nadat Henk en Harald vrijdagavond ook nog even aangekakt kwamen werd
bet al gauw duidelijk waarom de Kroon zo aardig deed tegen ons, ‘HIJ
WILDE VAN ZIJN DOCHTER(S) AF’ kan me enigszins voorstellen maar 1k
heb bet toch maar niet gedaan (dus eventueel iets voorjullie??) ze is (zijn)
best lekker in bet donker.
De volgende dag om 8.45u waaide bet al 7-S Beaufort WOHH, bet waait als
een dolle eindelijk harde wind, wij dus helemaal Ilippen; Henk wordt wakker
(droomt over...) en vraagt met een slaperige kop: ‘Wat gaan jullie doen, zijn
jullie gek ofzo, de wind komt nog boor!’. Nadat wij al drie a vier uur op bet
water waren kwamen die luilakken ook nog even kijken + surfen. (Jonge,
jonge,jonge wat een mentaliteit zeg) sorry boor, maar bet waait een paar
dagen in bet jaar die moet je gewoon nemen, precies hetzelfde als met de
vrouwtjes. (neem een voorbeeld aan Carlo, die ‘flept’ (of zolets 7?) ze gewoon
allebel).
Maar ik was toch blIj met de komst van de mannen der mannen, want ik
mocht op bet geilste plankje van WETH varen nI. De P2 250 KICKEHH man
dat ding blijft versnellen enje trekt hem zo een paar meter de lucht in. (Ach
ja, af en toe het luchtruim kiezen daar is namelijk meer ruimte). Wat een praat
voor zo’n beginnend WETH-mannetje he, maarja, je moet toch wat schrijven.
Even een vraagje kunnen we niet een keer iets organiseren dat we met WETH
een keer ergens anders gaan surfen, bet is een moole st k waar jullie zitten,
maar er zijn er nog veel meer mooie stekken in Nederland.
1k weet ook wel dat dit moeilijk te regelen is i.v.m. ver oer, slapen etc. Maar
ja, misschien is er wel ergens wat te regelen??

-

verkoop. verhuur. service
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LEDENLUST
Stephan
Leden
Sander
Don
Patrick

van den Berg
Anthonio
Bakker
Baptist
van Benluni
van Beurden
Bijen
Boekema
van den Boom

Oude Doolenkade 55

Stuiverstraat 29
Neherlaan 7
Lod. Napoleonlaan 34
Marlin
Wocnselsestraat 365
Martije
Heiveld6
Roger
Smalleweg 2A
Jeroen
H~ppocrateslaan 17
Asthur
Lorenizstraat 4b
Sven
Bordes
Frankrijkstraat 80
Jaap
op den Brouw
Kenpenscbaan 105
Jeroen
Cats
Beaxemerweg 25a
Siefan
van dcc Eijk
S. van Novestraat 3
Floris
van Geel
Acradelsfraat 1
Marcel
van Oils
Veldia Mon~onieryIaan 86!
Vincent
de Gouw
Kerkstraal 7
Chris
van Haag
Siuiverstraat SIc
Jasper
Hiiink
Waterroosstraat 41
Etirnne
van Hooff
Grndni 44
Harald
van dot Hoom
Piilkmidhof 5
Michiel
Jaarsveld
Woenselsestraat 327
Paul
van dot Ksogt
Korenbloemslraat 61
Stan
Kuunders
Leenderwe,g 311
Casper
Leenmans
Molvense tiven 258
Jom
Lemmens
Sluisstraat 20
loris
van do Meerakker Hernelriken 127
Mamix
Meiiers
Kampakker 49
Sander
Mo~naar
Korenbloemstraat 61
MarIc
Peels
Heistraat 3
Marcel
van Ret
Walem 9
Carlo
de Sen
Bredalaan 157
Maarten van der Sleen
Witbreuksweg 399-306
SIijn
Sweere
Leenderweg ifl
ia-con
van der Vote
Willenstraat 82 B
Norman Vethoeven
Pompersehans 74
Ronald
Vreugdenhil
Pisanostraat 388
Anneloes Vreugdenhil
Ebrodreel30
Erwin
Wiersma
tsngeAkkers33
Marlin
van Wijk
WattstraalsS
Marco
de Wild
Sienalaan 8
Lid van Verdlenste
Maaulen Luykx
Hertslraal 74
Donateurs
Roel
Backbier
Donizeltdaan 41a
Antoine
van Bree
Kipsiraac 163
Marc
van tie Brook
Doornboonisnat 22
Maurice Claessens
Bolhei 30
Edward
Dams
Gastakker 388
S’lv’a
de Gast-de Kloe Bromeliastraat 6
Robert
van Deursen
Aart van do Leeuwlaan 984
Argan
do Gasi
Brorneliasiraai 6
Rob
do Groot
Orossrmnnslrasse 38
Rod
Hoff
Vaarwea 41
Ad
van Kessel
Presi. Celssuaai 17
Coen
Konings
Allersma 147
Dirkjan
Luykx
Westersingel 51
Marc
Nedeilcoom
Gen. Knooplaan 7
Auke
Osinqa
Holtie 8
Win,
van Wootsclaar
Pieterbreughollaan 38
Cecile
Schermer
Lage Ham 119
Frans
Schermer
Obrechtstraat 273
Coos
van Schie
Reinouilaan 278
Frans
Schoren
Reigerskamp 441
Rob
Schulkens
Koninoinnestraal 62
BBS
Timmer
Lage Ram 119
Marc
Vos
Jan Steenlaan 15
Bart
W~nands
Choorstraat 19
CaIn
Zuidema
vijide Buitenpepers 5
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E.&W.V. WETH

1621 BR

Hooni

5511 TA
5631 NH
5616 BB
5623 ED
5464 VT
3981 EG
5644 DV
5707 LW
5622 AH
5613 JC
6096 AP
5622 KG
5623 AZ
5611 OH
5611 TB
5644 EP
5591 SB
5672 BK
5623 ED
5643 HL
5643 AK
5672 HS
1075TE
5612 If
5625 VD
5643 HL
5491 BA
6342 PA
5652 3D
5643 AG
5616 GE
5595 AW
5623 CL
3561 JN
5563BV
5621 AK
5632W

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoveo
Veghel
Bunnik
Eindhoven
Helmond
Eindhoven
Eindhoven
Grathem
Eindhoven
Eindhoven

Eindhoven

040-2455892
040-2116843
040-2126798
040-2264695
040-2831013
040-2437392
040-2123941
040-2111256
040-2634438
020-6721496
040-2439779
040-2422670
040-2123941
0413-478929
043-4591867
040-2570605
053-4895166
040-2118682
040-2570778
040-2062101
040-2433264
030-2613134
040-2017750
040-2461061
040-2415407

6531 KS

Nijmegen

024-3556323

5653 BA

Eindhoven
Eindhovcn
Eindhovcn

Eindhoven
Hone
Nuenen

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Nuenen
Amsterdam
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
St-Oedenrode
Walem
Eindhoven
Enschede
Eindhoven
Eindhoven
Leende
Eindhoven
Ulrecht
Westerhoven
Eindhoven

Eindhoven
3011 ZX Rotterdan,
508! OP HiIva,enboek
5508 CD Veldhoven
4817 XJ Breda
1338 ZZ Almere
262412 Dots
1338 ZZ Ahnere
8049
Zunch (Suisse)
3233 Si Oostvoome
3151 so Hook van Holland
5655 CD Eindhoven
3014 GV Rofferdam
5623 MT Eindhoven
5968 CA Helden
3723 PB
Bilihoven
5102AB Doncen
2517 TX Denl-laag
5665 AG Geldrop
3607 JA Maarsen
4818 HO Breda
5102 AB Dongen
5591 AN Heeze
2881 AP Monster
5231 GK s Hertogenbosch

040-2117861
040-2810538
040-2551853
040-2460662
0413-365712
030-6567861
040-2124596
0492-534916
040-2452820
040-246~9
0475-452852
040-2445906
040-2436494

040-2519113
010-4334578
013-5051521
040-2413341
076-5870973
036-5372431
015-2688100
036-537243 I
13420619
0181-485182
0174-385391
040-2520671
010-4364900
040-2455768
077-3072695
030-2283885
0162-321127
070-3656522
040-2867586
0346-552773
076-5218301
0162-321127
040-2261837
0174-213403
073-6497703

Bestuur

adres

Henk Gaxiola
Carlo de Smet
Martin v. Wijk
Sander Anthonio
Harald van den Hoorn

voorzitler
secretaris
penningmeester
activiteitencommissaris

materiaalcoi’nmissaris

O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
http://WwW.stack.urc.tue.nl/—cats/Weth.html
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Computers
Telefoons
Rekenmachines
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• Golf— en windearfen
• WaL1~e—, slcfln— en
bodyboarden
• ‘vliegersport
• Snowboarden
• floclKey
• ra~’t4on

SPORT CENTER ZUID
Leenderweg 202a

Eindhoven

tel. 040 -2113936

