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Voorwoord 
 

Voor je ligt al weer de derde WP van dit jaar. Zoals jullie zien met een andere opzet dan de 

afgelopen jaren. Ja, ook NOVA gaat met haar tijd mee. Nu is het nog makkelijker om stukjes 

in te leveren, gewoon in Word. Dus wil je ook een keer in dit prachtige kwartaalblad komen, 

stuur dan een mailtje naar wp@sv-nova.nl, of kom een keer langs in het SOP. 

In deze WP naast de vaste rubrieken ook een aantal verslagen van de evenementen die plaats 

hebben gevonden. Ook de nodige onzin is weer verwerkt. Dus veel leesplezier toegewenst. 

 

De redactie 

 

mailto:wp@sv-nova.nl
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 Dispuutsflits 
 

Zo, de dispuutsflits is er weer. Vorige keer 

is het er even niet van gekomen, maar deze 

WP moet het er dan maar weer eens van 

komen. De dispuutsflits is er weer. Om 

maar gelijk te beginnen. 

 

Ordinis Absurdum  

Dat ik nog eens wat over Ordi mag 

schrijven. Joepie! Het is namelijk zo. 

Vroeger, toen de mensen van Ordi nog 

actief waren, ging ik nog wel eens met ze 

om. Dat waren leuke tijden. Zo was het dat 

de herinneringen weer even boven kwamen 

toen ik Julius (Ordi-lid) in de stad van Den 

Haag tegenkwam. Hij vertelde me dat Ordi 

helemaal dood is. Hij had zijn mede-

dispuutsleden al drie jaar niet meer gezien. 

Ordi is dus echt voorbij, maar het waren 

wel mooie tijden. 

 

Necessitas  

Het was weer eens nodig dat Nessie bij 

elkaar kwam. Dat werd dan vrijdag de 

20ste afgesproken. En dat was inderdaad 

dezelfde avond als het "Mark van Dale 

feest" in de SooS. Met 9 man van Nessie 

besloten we dan ook om onze gezichten 

weer eens te laten zien.  

 

Concordes inter Pocula 

CIP? CIP is het dispuut dat ik altijd heb 

afgeraden. Die mensen gedroegen zich 

altijd heel raar, maar nu ze niets meer van 

zich laten horen en niemand ze meer kent, 

is het ook niet meer leuk om ze af te 

zeiken. Wel spreken ze elke laatste vrijdag 

van de maand af om een beetje bij te 

praten.  

 

Droesbah  

Gaan  een “Oud spelen soos” organiseren. 

Heel gaaf dat jullie iets gaan doen met de 

spelenkist in de SooS (jullie dispuuts-

schat).Ben benieuwd. 

 

Blauw  

Blauw, blauw in het nauw. Dat doet me aan 

vieze dingen denken. En het zijn nog 

allemaal jongens ook. Na ja, als je aan 

blauw denkt, dan denk ik aan een dispuut 

met allemaal bralapen, maar toch heel 

actief binnen NOVA. Zij hebben de taak op 

zich genomen om D-day 2001 te gaan 

organiseren. Het belooft een heel gave 

avond te worden en wij disputen zijn erg 

benieuwd. D-day op zaterdag 16 juni 2001. 

 

Ambrosius  

Heeft vrijdag 20 april jl. een spetterend 

feest gegeven met DJ Mark van Dale. Een 

leuk initiatief. Dat zouden meer disputen 

moeten doen. 

 

Dionyssus (latijnse god van het bier en de 

wilde feesten) 

Dit is de naam van een eventueel nieuw 

dispuut. Ze zijn nog niet goedgekeurd, 

maar zijn wel de toekomst van NOVA, dus 

ik hoop dat het door de kritische keuring 

van het bestuur komt, want het zijn geen 

lieverdjes, hoor! (stelletje snotapen, dat 

zijn het) jongens, ik hoop dat het 

dispuutshuis er komt zodat jullie dag en 

nacht bij elkaar kunnen zijn om bier te 

zuipen en wild te feesten (zie naam). 

 

De geruchten zeggen dat er nog een 

dispuut in de maak is. We wachten met 

spanning af. Tot flits 

 

Klaar, 

Heijer
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Risk, wereldveroverend! 
 

Deze tekst staat al sinds jaar en dag te 

lezen op de deksel van het, naar mijn 

mening, beste spel ter wereld, Risk. 

Echter wanneer men de deksel afneemt, 

kan men op het eerste gezicht 

onschuldige, doch pakkende tweede 

statement lezen. Op de  rand van de 

onderkant prijkt het logo van de 

fabrikant, direct gevolgd door de slogan 

“Brengt mensen weer om de tafel”. Ja en 

hoe. Deze zin, die ook op de spelen Pim 

Pam Pet en vier op een rij te lezen is, 

krijgt op het riskspel een hele andere 

betekenis. De fabrikant probeert 

uiteraard met de kreet “Brengt mensen 

weer om de tafel” harmonie en 

gezelligheid te symboliseren. Deze 

gezelligheid en harmonie heb ik echter 

 nooit mogen ontdekken bij dit spel. 

Meer dan eens ben ik in huilen 

uitgebarsten omdat mijn broer en neef 

samenspanden tegen de toen nog naïeve 

Jeroen. 

Na zes jaar onthouding ben ik zo rond 

mijn 18e weer aan de risk geraakt. Maar 

nu sterker, zelfverzekerder en 

machtiger dan ooit. Nu probeer ik 

andere het leven zuur te maken. En al 

zeg ik het zelf, niet geheel zonder 

succes. Menigeen heb ik psychische 

schade toegebracht door uren 

achtereen op de persoon in te praten 

dat hij/zij het totaal verkeerd aanpakt 

en dat mijn plan ook voor hem/haar veel 

beter is. Wanneer iemand dan niet met 

mij meegaat is ‘ie een “sissie, mietje of 

pisvlek”. 

Na vijf jaar trainen kwam dan ook als 

geroepen de uitnodiging om in de SooS 

“om de tafel” te gaan zitten. Deze 

uitnodiging kon ik uiteraard niet laten 

schieten. Van ± 21u30 tot 4u00 mensen 

afblaffen. Heerlijk. Enkele slachtoffers: 

Hildert, Brutus, Afric, Wouter D, Gijs, 

Ronald, Karin en vele andere. Om 

vervolgens een nieuwe dimensie aan het 

geheel te geven, het lang uitgedachte, 

maar nimmer uitgevoerde “twee-

werelden-risk”. Een ultieme variant voor 

de echte freaks. Burgeroorlogen, 

allianties NAV’jes (Niet Aanvals 

Verdragen), porrel-landjes, Zip-Zip’jes 

en ga zo maar door. Voor de echte 

freaks bekende termen waarbij het 

water uit de mond loopt. 

Kortom, wederom een geweldige 

ledenavond waarbij een hoop sissies en 

pisvlekken naderhand toch goede 

vrienden bleken te zijn. 

 

Jeroen Stigter. 

  

De NOVA-jaarnach 

 
Weinig NOVA-leden kunnen eromheen, de NOVA-jaardag, Eén keer in het jaar staat de 

SooS op z’n kop en ook dit jaar was het dan zover, echter omgetoverd in een NOVA-

jaarnach. Het zou een geweldige beachparty worden. Iedereen had zich dan ook 

ruimschoots voorbereid. Met strakgetrainde lichamen en al dan niet natuurlijk of met 

siliconen in proporties gebrachte spierbundels, had iedereen wel even zin om een duik te 

nemen in de diepe wateren van de SooS, genaamd bier.  



-------------------             ----------------     

______________NO. 3  2000/2001_____________Pag.5 

De SooS zelf was totaal omgebouwd tot 

een exotisch paradijs waar menig 

beachboy of beachbabe niet om de 

versiering heen zou kunnen. Langzaam 

druppelde de SooS vol en vele zagen 

eruit alsof ze de kledingkast van een in 

pensioen geraakte Jamaicaanse oud-

legerbevelhebber, die zich had gekeerd 

tot de levensstijl van Bob Marley, 

hadden geplunderd. Dit in de vorm van 

camouflage in allerlei mogelijke kleuren. 

Mensen in 

dergelijke ‘foute’ 

kleding voelden 

zich dan ook op en 

top met een 

biertje of breezer 

in hun handen en 

het zand tussen 

hun tenen. Er werd 

dan ook gezellig 

gedronken en de stemming was zeer 

goed te noemen. Dit werd dan ook nog 

eens versterkt door het draaien van de 

Beach-Boys en andere all-time-favorites 

die ook maar iets met strand of 

feestelijke gebeurtenissen te maken 

hadden. Toen we lekker op weg waren 

kwam naar voren dat er ook nog andere 

dingen waren georganiseerd in de vorm 

van rare spelletjes en andere nutteloze 

bezigheden. Deze sloegen misschien 

nergens op maar menig deelnemer kwam, 

als hij of zij in de SooS terugkeerde, 

tot de conclusie dat, na het tellen van de 

blauwe plekken, het spel toch wel erg 

leuk was. Het was hierbij de bedoeling 

om in groepjes van drie, rolletjes ‘geld’ 

te zoeken op het terrein van de TH, 

alsof dat niet al moeilijk genoeg was, 

kreeg je per groepje ook nog een tas vol 

met piepschuim en een mandje. Het 

mandje moest je dan met z’n tweeën 

vasthouden en niet loslaten. Een ander 

groepje kon dan degene met de tas op 

jouw afsturen om te verdedigen of aan 

te vallen. Was je los, dan had je verloren 

en kon je de rolletjes niet meer 

inleveren. Degene die uiteindelijk de 

meeste rolletjes had, won. Ook al leken 

de regels zo goed uitgewerkt te zijn, er 

waren toch weer handtassengebruikers 

die zich lieten gaan en als een ‘verticale 

Tazmanian Devil’ over het terrein 

zwaaiden. Het spel werd er echter niet 

minder leuk om en 

toen het spel was 

afgelopen begaf 

iedereen zich maar 

weer vol overgave 

aan de drankjes. 

Later werd er ook 

nog aan karaoke 

gedaan, menig 

zanglijstertje begon 

hierbij op zo’n ontroerende manier door 

de microfoon te tsjielpen of te kraaien 

dat menig beachboy of beachbabe 

tranen in zijn of haar ogen kreeg, dit 

was niet omdat er zo schitterend 

gezongen werd, maar omdat ze spontaan 

medelijden kregen met de omwonenden 

van Schiphol die al jaren zeggen dat ze 

geluidsoverlast hebben. Nu konden zij 

zelf ervaren wat het is om bij Schiphol 

te wonen. Dit mocht echter de pret niet 

drukken en vele stonden dan ook met 

een gezond promillage alcohol liedjes 

mee te zingen. 
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Na dit festijn werd er zoals 

gewoonlijk gezellig doorgedronken. 

Alsof dat nog niet genoeg was kon 

er ook nog naar een film gekeken 

worden die, in de staat waarin wij 

verkeerden, niet werd begrepen, 

maar daarom juist ook wel weer 

leuk was. Toen de film afgelopen 

was, begrepen wij de conclusie van 

de film dus niet maar kwamen wij 

wel tot een andere conclusie: Het 

was een hele leuke NOVA-jaarnach waarbij alles wat gezelligheid juist zo gezellig maakt 

aanwezig was. Dit van bier tot ‘foute’ muziek en ‘foute’ spelletjes. 

 

Volgende week een NOVA-weeknach???? 

 

Piet v/d Bosch. 

 

Een reis om de wereld? 
 

Woensdag 25 april was het zover, een ledenavond. 

Een reis om de wereld was het thema van deze avond en wat hield die reis dan in? 

 

Om acht uur zou de geplande wereldreis beginnen, uiteraard is dit wat verlaat maar des 

al niet te min was het een zeer goede start van de reis. 

Ingedeeld in verschillende volkeren gingen we op stap, al snel waren we in de Gaza-

strook beland waar een heftige veldslag plaatsvond. Gewapend met Laserpistolen vielen 

de anders zo gebroederlijke NOVA-leden elkaar zonder schaamte aan. Grote hilariteit 

ontstond wanneer je ineens veranderde in een “spy” of als “invisible” door moest gaan. 

Bezweet en vermoeid zijn we  verder de wereld ingetrokken. Om even bij te komen 

hadden we een korte stop in oranje Nederland. Na korte instructies van een van de 

reisleiders gingen de volkeren weer op pad.  

Op zoek naar Duitsland. Bij wijze van grens stempel kreeg je hier een worst mee die 

weer vertoond moest worden als je in Vietnam aan kwam. In Vietnam kreeg je een 

loempia mee waarmee je vervolgens Zuid-Amerika mee in kwam. Vervolgens moest nog 

het land Noord-Amerika bezocht worden op vertoon van een leeg cq vol bier/fris blikje. 

Als men dan veilig in de SooS was aangekomen werd je beloond met punten. 

Uiteindelijk was de rust weer te vinden in de SooS, het thuisfront Holland, waar 

uiteraard op zijn typisch hollands nog wat nagepilst werd. 

Al met al een zeer geslaagde avond. 

 

Jentske. 
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HHeett  ssttaarrttppuunntt  aaaann  hheett  eeiinnddee  vvaann  jjee  ssttuuddiiee!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

WAT KUN JE VERWACHTEN VAN AFSTUDEREN VIA X-PONENT? 

 

IInntteerreessssaannttee  ooppddrraacchhtteenn  

GGrroottee  ooppddrraacchhttggeevveerrss  

OOppttiimmaallee  bbeeggeelleeiiddiinngg  

RRuuiimmee  vveerrggooeeddiinngg  

PPrreettttiiggee  wweerrkkoommggeevviinngg  

CCooaacchhiinngg  OOnn  TThhee  JJoobb  

UUiittddaaggeennddee  ccaarrrriièèrreessttaarrtt 

 
 
 
 
 
Ons telefoonnummer is 0164-260470 of surf eens naar onze site. Je kan uiteraard 
ook een e-mail sturen naar afstuderen@x-ponent.nl 

 

wwwwww..xx--ppoonneenntt..nnll 
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Het 16 maart Feest 
 

Na het eerste knallende feest in Oktober vorig jaar was er ook het tweede swingende 

feest van 16 maart.  

In de hal zorgden Dj Guus en de Goedt Fout show voor een gezellige huiskamersfeer. 

Veel feestgangers zijn genomineerd maar waarvoor……..geen idee! De schalen met kaas 

en worst zorgden voor de “finishing touch”. 

 

In de kelder zetten de NOVA-dj’s Andries en Bertho de trend voor een heerlijke 

“Dance Night”. Dj Didier ronde de avond af met een spetterend optreden. Lekker uit je 

dak in de kelder dus………… 

 

En kon je nergens anders je plekkie vinden dan was er altijd nog de Koffie Corner met 

de relaxte geluiden van goede loungemuziek. Uitzakken op de bank, bijkletsen met oude 

bekenden, fotoplayen, bodempje leggen voor de rest van de avond of genieten van de 

Breezers & cocktails, het kon allemaal in de Koffie Corner. 

 

Het is natuurlijk allang bekend: zonder medewerkers geen feest!! En wat een ploegen! 

Allemaal hadden ze hun best gedaan om op te vallen. De ene in jaren ’70 outfit en de 

andere in schotse kilt (al dan niet daaronder gekleed daaronder volgens de eeuwenoude 

traditie). En dan de barbazen, in Teletubbie tenu…..geweldig!! 

 

Volgens ons was het een geslaagd feest en we hebben dan ook een onwijze avond gehad, 

tot volgend feest!!!! 

 

Janneke Stam 
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NOVAlender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachvolleybal 
 

Dinsdag 29 mei gaat NOVA weer beachvolleyballen. Vanaf 17u00 word je verwacht op 

het strand van scheveningen om vervolgens met z’n allen te kunnen gaan sporten. De 

kosten van dit toernooi zijn fl 5.-, maar dan heb je wel een hele middag sporten en een 

hapje en een drankje. Wil je heel graag aan mee doen schrijf je dan snel in in het 

Sop(S45). 

 

 

Heineken Excursie 
 

Als je de vorige dag net wat sportief hebt gedaan kun je op woensdag 30 mei relaxed 

meegaan met de Heineken Excursie. Deze excursie zal plaatsvinden in de brouwerijen 

van Den Bosch. Heb je wel zin in een gezellige rondleiding en ben je boven de achttien 

jaar schrijf je dan snel in in de SooS. De excursie zal om 14u00 in Den Bosch beginnen 

dus kijk je rooster na en schrijf je dan snel in.
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Uit de oude Doos; “Intilligentietest”  

(WP 4 jaargang 94/95, de redactie) 

 
Iedereen twijfelt wel eens aan zich zelf. Een overbekende gedachte die regelmatig 

tijdens een college bij mij opkomt is dan:’ Ben ik dan nou zo stom, of snapt niemand hier 

iets van?”. Soms heb je dan geluk dat er iemand naast je zit, die je dan gerust kan 

stellen met het feit dat hij/zij er ook geen donder van begrijpt. Maar vaker heb je pech 

en blijft je probleem onopgelost. Deze test is voor die mensen die nog steeds met het 

onopgeloste probleem, of ze al dan niet stom zijn, zitten. Voor iedere vraag kun je 1 

punt krijgen. De antwoorden vind je in deze WP. 

 

1. Iemand gaat 12 uur slapen. Hij zet de wekker en wordt vervolgens om 13:00 uur 

wakker. Hoeveel uur heeft hij geslapen? 

 

2. Hoeveel maanden hebben 28 dagen? 

 

3. Een dokter geeft je drie tabletten en zegt: “Neem elk halfuur een tablet in.” Hoe 

lang doe je ermee? 

 

4. Hebben ze in Duitsland ook 5 december? 

 

5. Een boer heeft 16 schapen. Allen, met uitzondering van 9, gaan dood. Hoeveel 

levende schapen houd hij over? 

 

6. Ergens staat een huis. Elke zijde heeft uitzicht op het zuiden. Erf loopt een beer 

langs. Welke kleur heeft de beer? 

 

7. Wiens potret stond op het f5,- Biljet? 

 

8. Is het in de Sovjet-Unie toegestaan, dat een man met de zus van zijn weduwe 

trouwt? 

 

9. Kan iemand die ten westen van de Mississipie woont, ten oosten begraven zijn? 

 

10. Hoeveel dieren nam Mozes mee in zijn ark. 

 

11. Deel 30 door een ½ en tel er tien bij op. Uikomst? 

 

12. “ Je bent mijn zoon, ik ben niet je vader”. Wie heeft dat gezegd? 

 

13. In 1912 werd een gouden munt gevonden met het opschrift 46 v.Chr.. Hoe oud is 

deze munt? 

 

14. Heeft een nachtwaker recht op pensioen, als hij overdag sterft? 
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15. Iemand gaat een donkere kamer in met een lucifer. Hij wil licht. Er is daar een 

olielamp, een kaars en een openhaard. Wat zal hij als eerste aansteken? 

 

16. Iemand heetf een kast met 50 rode en 50 zwarte sokken, die door elkaar liggen. Het 

is pikdonker. Hoeveel sokken moet hij minstens pakken om zeker een gelijkgekleurd 

paar mee te nemen? 

 

17. Een dokter in Nijmegen heeft een broer in Maastricht, maar die broer heeft geen 

broer in Nijmegen. Hoe zit dat? 

 

18. Er is ergens een put van 20 meter diep. Helemaal onderin zit een slak, die naar boven 

wil klimmen. Overdag stijgt hij 5 meter, maar ‘s nachts zakt hij weer 4 meter. Na 

hoeveel dagen heeft hij de rand van de put bereikt? 

 

Voor antwoorden en score onder aan bladzijde 15. 

 

 

Discussie avond. 

 
Woensdag 11 april was elk NOVA-lid uitgenodigd om een avondje te discussieren over 

NOVA in de SooS. Het doel van deze avond was: het bespreken van een aantal 

onderwerpen die binnen de vereniging spelen, zodat er duidelijk wordt wat de NOVA-

leden willen met de vereniging. 

 

De onderwerpen die besproken zijn:  

  - Hoe staat NOVA tegenover de MTS’ers die op de TH komen 

  - NOVA en haar leden. 

  - De geïnvesteerde  fl. 10.000,- van de RvC. 

  - 1 of 2 feesten binnen de TH. 

 

 

Hoe staat NOVA tegenover de MTS’ers die op de TH komen. 

Er komen volgend jaar hoogst waarschijnlijk MTS’ers op de TH. Deze zullen niet aan de 

TH verbonden zijn, maar wel in de TH lessen volgen. Wat wil NOVA met deze MTS’ers, 

mogen ze lid worden, mogen ze de SooS in of zijn ze helemaal niet welkom? 

 

Tijdens de  discussie over de MTS’ers werden veel mogelijkheden naar voren gebracht. 

Een aantal leden vonden dat de MTS`ers gewoon de SooS in mogen, omdat niet leden 

ook de SooS in mogen.  

De vraag ontstond of de sfeer zou veranderen binnen NOVA als er MTS’ers in de SooS 

worden toegelaten. De meningen waren verdeeld. De sfeer zou niet meer zo zijn als het 

nu is.  Maar aan de andere kant, zou het niet een nieuwe groep actieve leden kunnen 
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opleveren? Het kan ingewikkeld worden als we de MTS’ers willen wijgeren, want dan zou 

er een actief-deurbeleid gevoerd moeten worden. 

Als we er voor kiezen om de MTS’ers lid te laten worden, dan moeten er ook statutaire 

veranderingen  plaatsvinden. 

Na een lange discussie stuitte we op het volgende probleem: NOVA is verbonden aan de 

TH. Dit betekend dat de TH alleen sponsoring geeft aan mensen die verbonden zijn aan 

de TH en niet aan mensen die verbonden zijn aan de MTS. Het SooS-gebouw is van de 

TH die NOVA in bruikleen heeft. Zal NOVA MTS’ers toelaten, gaat de TH nadenken of 

zij NOVA nog wil sponseren en SooS-huur moet gaan rekenen. Op deze manier zal NOVA 

een groot inkomen missen. Dit is van dusdanig belang dat we moeten afwachten wat er 

verder concreet gaat gebeuren met de MTS, (misschien is de MTS ook wel 

geïnterresseerd in NOVA), en hoe gaan we dan om met de MTS`ers? 

 

 

NOVA en haar leden. 

NOVA heeft op moment ongeveer 600 leden en je ziet bij NOVA-evenementen een klein 

deel daarvan terug. Er zijn  veel “slapende” en  minder actieve leden. 

 

Duidelijk is dat het aantal actieve leden verhoogd moet worden. We moeten de leden 

proberen te betrekken bij de vereniging. De vraag is nu op welke manier we dat gaan 

aanpakken.  

Tijdens de DIAS worden elk jaar heel veel nieuwe studenten NOVA-lid, helaas zie je 

uiteindelijk weinig van deze mensen terug in de SooS. Is de drempel om lid te worden 

van NOVA erg laag? Is het goed om deze drempel te verhogen of is dat juist instrijd 

met de doelstelling van NOVA? Moet de manier van leden werven anders worden 

aangepakt? Een van de iedeeën is om de deelnemers van de DIAS te laten zien wat 

NOVA is.  En pas na de DIAS kunnen de mensen lid worden. Een goede manier om nieuwe 

leden betrokken te laten worden is om ze aan het begin van het jaar een SooS of iets 

anders te laten organiseren. 

Zo leren ze vrij snel NOVA kennen en ontstaat er kontakt tussen de eerste jaars en 

oudere jaars. 

Naast deze bovenstaande ideeën is het nog steeds belangrijk dat oudere jaars proberen 

de eerste jaars erbij te betrekken. 

 

 

De extra fl. 10.000,- van de RvC. 

Als de RvC fl. 10.00,- extra investeerd, waar moet dat ingestoken worden? 

 

Het is moeilijk om iets concreets te verzinnen om met het geld te doen, waar iedereen 

het wel mee eens was, is dat het geld moet uitgegeven worden aan activiteiten aan het 

begin van het jaar om zo de nieuwe leden binnen NOVA te kunnen laten integreren en 

zelfs actief laten worden. Activiteiten zoals karten en bowlen geven een groepsgevoel. 

Een ander geopperd idee is om een keer een sportdag te organiseren. Dan heb je meteen 

de hele TH erbij betrokken. 
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Om nieuwe leden meteen actiever te krijgen kan je op het inschrijfformulier een aantal 

commissie mogelijkheden neerzetten die de nieuwe leden aan kunnen kruisen om te gaan 

doen. Dan zijn ze vanaf het moment van het inschrijven meteen al betrokken bij de 

vereniging. Het bestuur zou dan die mensen in de loop van het jaar kunnen benaderen om 

ze te vragen voor een bepaalde commissie. 

 

1 of 2 NOVA feesten in de TH. 

Tegenwoordig wordt het voor NOVA lastiger om een feest quitte te draaien. Dit ligt 

vooral aan de bands waarvan de binnen korte tijd de prijzen gigantisch zijn gestegen. 

Daarbij komt dat het bezoekers aantal op zo`n feest ook niet altijd even hoog is. 

Willen we nog doorgaan met twee feesten geven, of doen we er verstandig aan om het 

terug te brengen naar een feest? 

 

Iedereen was het er bijna overeens dat een groot feest leuker is dan twee kleinere. Als 

oplossing werd voorgedragen om een groot feest te geven in de TH en verder kleinere 

feesten in de SooS. 

Zo spaar je alvast veel kosten en hou je toch de leuke sfeer om het feest heen, wat wel 

degelijk als belangrijk wordt gezien. Het is belangrijk dat de feesten die worden 

gegeven ook zo zijn dat mensen terug komen, anders raak je in een negatieve spiraal wat 

betreft de bezoekers.  

 

Dit stukje is een zo volledig mogelijk beschrijving van de avond. Voor bestuur en RvC is 

het een nuttige avond geweest. Er zijn behoorlijk veel goede ideen naar voren gekomen. 

Hartelijk dank allemaal!!!!! 

 

Groeten, 

 

Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1 Twaalf uur. 2. Alle maanden hebben 28 dagen. 3. Een uur 4. Ja, natuurlijk 

5. Negen schapen. 6. Een witte beer. 7. Vondel. 8. Arme zus: ze zou een dode moeten 

trouwen. 9. Levend en tegelijk dood zijn, gaat niet samen. 10Mozes? Was het niet 

Noach? 11. Zeventig. 12. Je moeder. 13. Ze wisten in 46 v.Chr. nog niet dat Christus 46 

jaar later geboren zou worden. 14. Wat heeft die dooie aan zijn pensioen? 15. De lucifer. 

16. Drie sokken. 17. De dokter is een vrouw. 18. Zestien dagen. 
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W.B.J.N.W? 
 

Volledige naam:     Koos Goekoop 

 

Bijnaam:      KSooS 

 

Geboortedatum:     12-02-1982 

 

Geboorteplaats:     Dirksland 

 

Studierichting:     Technische Natuurkunde 

 

Kamers:      Ja, in Den Haag aan het Zuiderpark 

 

Ik studeer omdat:     Ik niet wil werken 

 

Nova-lid sinds:     Dias 2000 

 

Actief lid:      Ja, SooS-com 

 

SooS Gemiddelde:     Elke dag 

 

Kantelfrequentie:     In meters uitgedrukt? 

 

Favo biertje:      Hoegaarden wit bier 

 

Hobby’s:   Muziek maken, naar de SooS gaan en bier 

drinken 

 

Muziekstyle:      Zolang het maar geen gabber piet is 

 

Maxima…:      Likken en Slikken 

 

Fantasieën:       Mijn over buurvrouw in een string 

 

Welk liedje beschrijft je het meest:  Ik ben een vrachtwagen chauffeur. (Van Ski -

hut 3?)   

 

Grootste blunder:     Niet met de wispo mee geweest 

 

Wat is je sterkste punt:    slap ouwehoeren 

 

Wat is je zwakste punt:   Na gezellig een biertje drinken volgt er nog 

een en nog een en .. 
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W.B.J.N.W? 
 

Volledige naam:    Piet v.d. Bosch 

  

Bijnaam:     Niet dat ik weet 

 

Geboortedatum:    07-02-1983 

 

Geboorteplaats:    Leidschendam 

 

Studierichting:    TBK 

 

Kamers:     Voorlopig nog niet 

 

Ik studeer omdat:    Moeilijke vraag 

 

Nova-lid sinds:    Begin dit jaar 

 

Actief lid:     Ja, SooS-Com 

 

SooS Gemiddelde:    Genoeg (zie vorige vraag) 

 

Kantelfrequentie:    Niet te weinig, niet altijd te veel, gewoon 

      gezond 

 

Favo biertje:     Komt tijd, komt Grolsch 

 

Hobby’s     Tijdloos genieten 

 

Muziekstyle:     Alt, Rock 

 

Maxima…:     Of Bea? Doe maar Maxima 

 

Welk liedje beschrijft je het meest:    Loser van Beck of……..Weet ik veel! 

 

Grootste blunder:    Mijn geboorte 

 

Wat is je sterkste punt:   Niet heel veel 

 

Wat is je zwakste punt:   Heb je even? 
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NOVA-weekend 2001 

 
Volgende week is het weer zover, van vrijdag 18 mei tot en met zondag 21 mei gaat 

NOVA weer naar Alphen. Dit is het kleine legendarische dorpje in Noord-Brabant. We 

slapen in kampeerboerderij “de Kiek” die helemaal is omgebouwd naar onze behoefte: er 

zit een bar in. Verder is er een groot grasveld en een stuk bos. Twee jaar geleden is 

NOVA hier ook naar toe geweest en dit was een groot succes. Ook dit jaar willen we 

weer een leuk weekend neerzetten. Vrijdagavond gaan we gezellig met z`n allen rond 

een kampvuur biertjes drinken waarna we ons aan een nachtelijk avontuur gaan wagen. 

Op zaterdag gaan we zeilen en kanoën in de Bieschbos. Dit is een mooi gebied om lekker 

op het water te dobberen en te genieten van het natuurlijke schoon om ons heen. Voor 

de fanatiekelingen is er natuurlijk wel de kans om lekker te zeilen of te gaan peddelen. 

 ’s Avonds kunnen we na het eten uitrusten in de Kiek. Verder gaan we natuurlijk de 

beest uithangen en wordt het gewoon heel gezellig.  

Tijdens het weekend zullen we niks te kort komen, er zal genoeg voedsel aanwezig zijn. 

Kortom, het wordt net als vorig jaar weer een geweldig weekend. En dit alles kunnen we 

regelen voor fl. 100,- de man. Het weekend begint vrijdagmiddag rond een uur of vier en 

eindigt zondag in de loop van de middag.  

Wil je mee bel dan 070-3401810 

 

Tot de 18e!  

 

De weekendcommisie,  

Daniel Mulder, Michiel Prins en Jurriaan Bakker 
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Verjaardagen 
 
Juni Juli Augustus 
2 Remko Kreton 1 Peter Ebeli 1 Martine Draak 

2 Erik van Emst  1 Jeroen van Hulsteyn 1 Jeroen van de Geer 

4 Sander Blom 2 Chris Dijkstra 2 Martin Docters van Leeuwen 

4 Jeroen van hartingsveldt 2 Arnaud Jasperse 2 Michiel Prins 

5 Frans Bouts 2 Bastiaan Grebe 3 Daniel Mulder 

5 Martin Franx 4 Niek Beukema 3 Marcel Langelaan 

5 Sander Dijslag 4 Michiel Geuzebroek 4 Niek Nielsmoog 

5 Frans Tilma 4 Paulus van der Meer 5 Jacco van Buuren 

7 Jasper Houtman 4 Albert Stoop 6 Wouter Boerefijn 

7 Jentske Kooistra 5 Esther Fokkema 6 Heinco den Hollander 

8 Nico Colijn 5 Marion Stoppelenburg 6 Youri Nattekaas 

8 Mans Matulewicz 6 Sylvian van Paassen 8 Eelke van Dun 

9 Mark Vleitsra 6 Gerben van Wieringen 8 Ronald Posthumus 

11 Bastiaan Hoek 8 Koert Meun 9 Rene Beltman 

11 Christine Pijper 8 Bennie Timmerman 9 Julius van Roemburg 

13 Michiel Borst 10 A. (Johny) Brandeberg 10 Ruud Dingenouts 

13 Martin van Dijk 10 Daan Hoffmans 10 Egon den Hollander 

13 Arnout Zandvliet 11 Jeroen Sigter 11 Erik Verloop 

14 Richard Verhoeff 12 Ron Hogedoorn 12 Jeroen Elings 

14 Monique Schutten 12 Roel de Jong 12 Jurgen Heinze 

14 Conradi Rowan 12 Erik Moret 13 Emiel van den Berg 

14 Ron van Luyk 14 Niels de Jongh 13 Anton van Bohemen 

15 Erik Noort 15 Stephen van Bree 13 Carin Bouwman 

16 Martijn Blommers 15 Leon Renaud 13 Wiebe de Vos 

16 Edwin Eersel 15 Martijn Boogaard 14 Michel Driessen 

16 Dick van Leeuwen 16 Lowie van Zijl 14 Arjen van Leeuwen 

17 Remco Mank 16 Dennis Opdam 17 Chris Duin 

18 Sikke Hempenius 16 Patrick van der Knaap 17 Vincent de Roode 

20 Sjaak van Rutten 16 Renske van der Heide 17 Maru Vis 

21 Johan Teouwborst 17 Jannneke Stam 18 Thomas van Hemert 

22 Nancy Minguel 17 Ronald Vlielander 18 Frits Rijneveld 

22 Dennis Neerschorten 18 Menno Tollenaar 18 Adriaan Versteeg 

23 Hilmar Burghgraaff 21 Timon Wijs 19 Paul Bishop 

23 Roel Pronk 22 Joep Schiereck 19 Bas Harding 

24 Mohamed Bolahir 22 Michael de Brabander 20 Steve Antoniadis 

25 Mark Knaapen 23 Bart Hendriks 20 Nicolette Wassenaar 

25 Edward van Ruijven 24 Dennis Bos 21 Bob van Dijk 

27 Bert de Vries 25 Mervyn Fransen 21 Ronald van Dijk 

28 Marc van der Berg 27 Joost Keijzer 23 Maurice Badal 

29 Mark van den Bos 28 Ryanne Dijkgraaf 23 Chris van Hulze 

30 Marcel van der Zwan 28 Martijn van Eck 24 Marco Tegelaar 

30 Roeland van Dijk 28 Amy Lumley 25 Wouter Prins 

30 Maurice Duyndam 28 Marlous van Meurs 26 Martin Akkermans 

30 Fatih Uzun 28 Peter Toxopeus 27 Hugo Dorsman 

  28 Peter Veerman 27 Hildert van der Hoeven 

  30 Bas Boentekoe 28 Martin Beck 

  31 Sabine Niekerk 28 Sander van Ijselmuide 

  31 Marc Spoorendonk 28 Rolf Verlaan 

    29 Erik Langstraat 

    29 Waldi Moen 

    30 Marco Huijer 

    30 Ramon Slief 

    31 Ytzen Kuiken 

    31 Ralph Peelen 
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Colofon 
 

Correspondentie adres: 

Studentenvereniging NOVA 

t.a.v. Word Pervert 

Lange Kleiweg 80 

2288 GK Rijswijk 

070-3401810 

 

Maar we zijn natuurlijk ook te bereiken in ’t SOP (S45) of via de NOVA-bus in de Aula 

 

Internet: 

- http://www.sv-nova.nl/ 

- email: wp@sv-nova.nl 

 

Doelstelling: 

De Word-Pervert (WP) is het kwartaalblad van de Studentenvereniging NOVA, door en 

voor haar leden. Het blad informeert over bestuurlijke aangelegenheden, (aankomende) 

evenementen en verdere NOVA-activiteiten. Verder heeft de WP als doel haar lezers 

te vermaken. Een aantal vaak terugkomende rubrieken zijn: Bestuursbesluiten, NOVA-

lender en de “Wie Ben Jij Nou Weer”. 

 

De geplaatste advertenties in dit blad kunnen ter promotie van NOVA-activiteiten 

dienen, maar kunnen het reclame-boodschappen van NOVA-sponsors zijn. 

 

Redactie: 

Paul van der Steen 

Juriaan van Leeuwen 

Het Bestuur 

 

Oplage: 

Ca. 600 exemplaren 

 

Drukkerij: 

De huisrepro van de TH-Rijswijk 

 

Met dank aan: 

Arne den Heijer 

Piet v.d. Bosch 

Koos Goekoop 

De Weekend-Com 

De Feest-Com 

Het Bestuur 

http://www.sv-nova.nl/
mailto:wp@sv-nova.nl
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