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Voorwoord 
 
Koeiedag,  
 
Hier is dan de eerste WP van dit jaar. De vakantie zit er (al een tijdje) op, en vol 
goede moed gingen we weer naar school. Misschien overleef je het nog, maar de 
kans is groot dat de moed je nu al in de schoenen is gezakt. Dat is totaal niet 
erg, want na het lezen van deze WP zie je het licht aan de horizon weer 
verschijnen, worden alle bomen groen, en kan je opeens de hele wereld weer aan, 
denk ik... 
 
Hierbij wil ik gelijk even Paul van der Steen bedanken. Paul heeft enkele jaren 
voor de WP gezorgd, en is hier sinds dit jaar mee opgehouden. Dus in het vervolg 
hoef je Paul niet meer te ontwijken, omdat je bang bent dat hij weer wil vragen 
wanneer je dat stukje eindelijk eens in gaat leveren… nee, dat doe ik nu  
 
Dit nieuwe studiejaar is er een lid bijgekomen in de WP-Com. Zijn naam is Peter 
van Zonneveld, en hij zal zich gaan voorstellen in de WBJNW, hier verderop in 
de WP. Dus samen met hem, en het NOVA-bestuur zullen we ook dit jaar 
proberen om elke keer een WP in elkaar te zetten. Het liefst ook een beetje met 
jullie hulp, want we zouden het leuk vinden als ook jullie je inspiratie in de WP 
dumpen. Mail ons (nova@thrijswijk.nl) met ideeën, 
suggesties en jullie artikeltjes, en wij zullen kijken of we de WP daarmee nog 
“kleurrijker” kunnen maken. 
 
Leef je uit 
 
Dookie 
 
Juriaan 
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Disputenflits 
 
Elke keer maar iets schrijven door die 
daabse WP. En elke keer maar weer iets 
kunnen verzinnen. Want verzinnen kan je 
het noemen. Tegenwoordig moet je 
alleen maar afgaan op geruchten, omdat 
alle disputen niet zo vaak bij elkaar zijn. 
Zo gaat er een gerucht dat een bepaald 
dispuut de woorden Wordt Pervert wel 
heel serieus namen. Dit dispuut had zijn 
spaarpot/-varken leeggeplunderd om een 
echt varken / pot te kopen. De 
Dinoriders zouden in ieder geval als 
biggen tekeer zijn gegaan. Ik hoop dan 
ook dat er een mooie foto van deze 
blonde god (die, %^&%$@##, haar 
dikke aars op de Van Mastenbroektafel 
durfde neer de ploffen) in de WP is 
terug te vinden!!!!!! 
 
Verder nog andere geruchten die 
hieronder even in chronologische 
volgorde zijn gezet. 
 
Dionysos 
The Dinoriders zijn vrijdag 5 oktober 
’01 ingewijd tot een officieel dispuut van 
Nova. Ik denk dat dit dispuut zichzelf 
verder in deze WP wel voorstelt. Zo 
niet, dan gebeurd dat de volgende WP. 
Wel wil ik even zeggen dat het niet 
stoer is om een fles drank achterover te 
slaan, als dat aan je gevraagd word. Je 
mag gerust weigeren, hoor. 
 
Necessietas: 
Bestaat 27 november 5 jaar en dat is 
een lustrum. Natuurlijk zal dit gevierd 
worden, maar waar…..Ook waren voor het 
eerst sinds 3 dispuutsavonden weer eens 
met 7 mensen SooS. (gezellig hè, 
Hildert) 
 
 

Callisto: 
Ze wouden het nog een beetje geheim 
houden, maar de paparazzi’s van de flits 
wisten het als eerste. Callisto heeft een 
nieuw lid en wel Ilona. Is dit een eerste 
stap naar het verticalisme*, om zo de 
naam van het damesdispuut in leven te 
houden, of vinden ze haar gewoon 
aardig?  
“Jammer. Ilona had ook een eigen 
dispuut kunnen oprichten, dan waren die 
roze blouses tenminste snel 
uitgestorven.” (citaat: Blauw 
Genootschap) Ze kunnen nog geen eens 
een echte meter maken. Althans, het is 
wel een mooie meter, maar er zitten 
alleen 2 gaten te weinig in. Dat zijn dure 
biertjes, want een meter blijft het 
zelfde kosten in de SooS. 
 
Concordes inter Pocula 
Ik ben zelf getuigen geweest van een 
heuse reünie in Eindhoven op Marloes d’r 
verjaardag en het was heel gezellig. Dat 
betekent dat de CIP’pers nog steeds wel 
contact hebben (behalve Rick), alleen ze 
laten het tijdens de dispuutsavond dan 
wel weer een beetje lafjes hangen. 
Alleen Stigter, die na een jaar 
penningmeesterschap weer terug mocht 
bij CIP, had er zin in en was aanwezig. 
Zo is er verder niets meer over CIP te 
vertellen. Ja, ik kan zeggen dat van het 
verticalisme* waar zij ooit naar 
streefden, al helemaal niets van terecht 
is gekomen, laat staan dat Callisto dat 
zou kunnen!!! 
 
Peccavi: 
Was met 1 luttelig persoontje aanwezig 
op de dispuutsavond en veel succes met 
het organiseren van D-day 2002.  
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Droesba 
Tijdens de dispuutsavond rijkelijk 
aanwezig en heel gezellig dat ze er 
waren. Laura is in verwachting van haar 
tweede kind, gefeliciteerd Laura!! 
 
Blauw Genootschap 
De druivenplant die blauw tijdens de JV 
aan het bestuur cadeau hadden gegeven 
doet het zeer goed, dit is een teken dat 
het bestuur een goed jaar staat te 
wachten. Het is zeker een goed 
druivenjaar. 
Dit apendispuut schijnt ook een nieuwe 
voorzitter te hebben, maar dat is voor 
hun zelf groter nieuws dat voor ons “niet 
Blauwérs”. 

Mekepted: 
Moet ook even genoemd worden, want ze 
mochten afgelopen “ter land, ter zee en 
in de lucht” niet eens meedoen, want ……. 
Ik weet het eigenlijk niet meer. Volgens 
mij hadden ze gewoon geen zin!! 
 
Later, Heijer 
 
* onder het verticalisme wordt verstaan 
dat er elk jaar weer nieuwe leden 
aangetrokken worden om zo de naam van 
het dispuut binnen NOVA in leven te 
houden. Het dispuut zal dan na enkele 
jaren nog steeds actief zijn en niet 
doodgebloed zijn zoals andere disputen.

 
 

 

Bestuursbesluiten 
 
 Ook dit jaar wordt er niet gerookt in het Sop. Het naleven van dit besluit is niet zo 

moeilijk met een compleet niet-rokend bestuur (overigens ook een vrijgezellen 
bestuur).  

 Dit jaar zal er “slechts” een feest in school zijn en wel op vrijdag 22 maart. 
Hiertegenover staan twee kwartaalfeesten in de SooS.  

 Er zijn nieuwe banken voor het balkon gekocht. Deze mogen niet als duikplank en als 
werkbank gebruikt worden. Tevens mogen ze niet in de SooS gezet worden. 

 Buiten de openingstijden is de SooS gesloten.
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Groeten uit Glasgow 
 

Voor de genen die mij niet kennen:  ik ben Wiebe de Vos, Novalid en oud 
Novagraaf. Eind vorig semester heb ik te horen gekregen dat ik officieel mocht 
gaan stagelopen in Glasgow. Bij The Institute of Photonics aan de University of 
Strathclyde in Glasgow (Schotland) Momenteel ben ik 10+ weken in Glasgow en heb 
natuurlijk al het een en ander meegemaakt en gezien. En ben, mag ik wel zeggen 
rijkelijk aan’t genieten van de Glasgowiaanse (Schotse) cultuur. Jurriaan vroeg me 
daarom ook een stukje te schrijven voor de WP. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet 
een echt schrijfwonder ben, maar ik ga het in ieder geval proberen. 
 
Glasgow is van ouds een industrie stad, 
maar daar is momenteel niet al te veel 
van te merken. Behalve als je richting 
the East side gaat (armere gedeelte van 
Glasgow.) 
Als je als student en SooSganger naar 
Glasgow komt wil je natuurlijk kennis 
maken met de rijke cultuur van Glasgow. 
Dus het Nachtleven… 
Je hebt hier verschrikkelijk veel Pubs 
en clubs, combinaties van 
bar/restaurant en wat al niet meer. Er 
zijn eigelijk te veel leuke plekjes om in 
19 weken te bezichtigen. De mensen 
hebben hier een hoge standaard van 
leven. Het biertje is dus iets duurder, 
maar daar krijg je wel een schuimloze 
pint voor terug (ongeveer 0,5 liter.) Een 
biertje kost je meestal tussen de £ 
2,20 en £ 3,00, maar tussen 5 en 8 uur 
zijn in de meeste pubs acties met drank 
prijzen 2 voor de prijs van 1. 
Je hebt hier 3 hoofd soorten bier: cider 
(of te wel kattenpis), Lager… lekker 
biertje en Ale… ook goed te drinken.  
Je hebt een diversiteit van hier tot 
Tokio als het gaat om de pubs en clubs. 
Ouderwetse brown pubs, Ierse pubs, 
lounge pups, juppy pubs, puppy pubs, 
modern pubs etc. etc. Zoals ik al zei te 
veel om op te noemen. 
In Glasgow kunnen we het pubben een 
beetje uitbreiden met cultuur, de 

pubcrawl. Een route uitstippelen en dan 
in iedere pub een drankje nuttigen. We 
kunnen het dan nog spannender maken 
met, traditioneel, PubGolf… Ik zal het 
even uitleggen. Zoals je weet heb je bij 
golf 18 holes. Dus men neme 18 Pubs. De 
gene met de minste slagen wint met golf. 
Dus… de gene met het minst aantal 
slokken heeft gewonnen. Maar hoe gaan 
we dat doen? We geven ieder drankje 
een aantal punten, het gemiddeld aantal 
slokken dat je kan nemen, 
alcoholconcentratie meegenomen. Dus 
een whisky, rum of tequila is het hoogst, 
gevolgd door pint en da zo maar door. 
Wanneer we fris gaan drinken worden 
dit minpunten per slok.  
Men neme dus in iedere pub een 
drankje… proberen het met zo min 
mogelijk slokken weg te werken… en 
proberen met zo min mogelijk slokken op 
de 18e hole te halen. Tot nu toe ben ik 
net verder gekomen dan de 14e hole… en 
je kon me weg dragen. 
Maar goed, voordat iedereen gaat 
denken dat ik daar net zo verder ben 
gegaan als in Den Haag. Je hebt 
natuurlijk ook andere culturele 
aangelegenheden, veel musea, oude 
huizen, een rijke cultuur en natuurlijk 
veel geschiedenis. 
Wanneer we buiten Glasgow gaan kijken 
zitten we midden in de natuur, met 
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prachtige bergen, heuvels, meertjes en 
beekjes heerlijk om uit te rusten met 
een kater. 
Voor de Shop-aholics onder ons: Glasgow 
is naast een culturele stad ook een 
winkel mekka. Met o.a. grootste 
winkelcentrum van Groot Britanie, 
grootste winkelcentrum van Schotland 
en diverse andere. Je hebt heeele lange 
winkelstraten met gezellige winkeltjes 
met meestal straatmuzikanten of 
straatartiesten. Je kunt hier dagen 
vullen met alleen winkelstraatjes lopen 
en terrasjes pakken. 
De romantici komen ook aan hun trekken 
in Glasgow. Wat is er romantischer dan 
lopen langs Victoriaanse huizen met 
prachtige tuinen, langs de Clyde (een van 
de rivieren die door Glasgow heen loopt) 
of een rondvaart in Glasgow, busritje, 

restaurantje aan Goerge Square en ga 
zo maar door. 
 
Er is nog veel meer te vertellen over 
Glasgow, dus laat ik maar ophouden. Laat 
ik het zo zeggen:  “Je weet pas wat het 
is als je er geweest bent.” Ik heb hier in 
ieder geval de tijd van m’n leven, en m’n 
portemonnee ook…lol 
 
Dus aan alle mensen die ik pas weer na 
de kerst zie: “De groeten uit Glasgow en 
tot Gauw.” 
 
Wiebe de Vos 
 
Wiebe.de-voss@strath.ac.uk 
Institute of Photonics 
Universaty of Strathclyde 
Glasgow
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Nieuw Bestuur 
Hallo allemaal! 
Aan mij de simpele taak om mijzelf 
eventjes in een paar regeltjes voor te 
stellen. Dat is niet zo moeilijk want ik 
stel helemaal niet zo veel voor. Ik ben, 
zoals dat heet, geboren en getogen in 
Schagen. De stad met de West-Friese 
markt, Gerard Joling, Karin Bloemen, 
Gijs Staverman, Eric Koller en natuurlijk 
Jurriaan Bakker. In Alkmaar heb ik 
succesvol het Gymnasium afgerond. Heb 
ik dan een talenknobbel zou je denken, 
maar nee hoor, gelukkig had ik een 
daverende 3.7 voor mijn eindexamen 
Latijn. Dit trouwens na nog eens een 
landelijke ophoging van maar liefst een 
halve punt. In die tijd woog ik zo`n 15 
kilo`tjes lichter dan nu en was ik een 
vervent tafeltennisser. Indertijd ben ik 
ook kampioen van de Landelijke A (de 
hoogste jeugdklasse) geweest. Maar 
goed de tijd gaat voorbij…. Intussen 
speel ik nu regionaal een balletje in de 1e 
klasse van de senioren, alles op z`n 
gemakkie en plok plok zeg maar.  Na het 
Gymnasium ben ik in Delft beland. Hier 
heb ik een jaar Technische Bouwkunde 
en een jaar Technische Natuurkunde 
gestudeerd. In Rijswijk zit ik nu twee 
jaar en ik heb stage gelopen bij Fontijne 
Holland B.V. en bij de A.V.R. in 
Rotterdam. Bij deze laatste heb ik 
samen met Sander Buhling een jaarlijkse 
winstmargevergroting bewerkstelligd 
van minimaal 2 miljoen hollandse 
florijnen. Hier heb ik geen 10% aan over 
gehouden maar wel een computer!  
Welnu, genoeg verteld. Hopelijk hebben 
jullie nu een totaalbeeld van die norse 
voorzitter der NOVA… Op een 
spetterend vervolg van dit NOVA-jaar 
en tot SooS !!!  
Jurriaan Bakker-Voorzitter der NOVA 
  

He hallo allemaal, 
Het begon voor mij allemaal op een 
warme zomerdag zo’n 18 jaar geleden, 
om precies te zijn 26 augustus 1983, op 
deze mooie dag werd ik geboren te 
Rotterdam en heb ik de naamen Martin 
Akkermans meegekregen. In deze mooie 
stad aan de Maas heb ik mijn gehele 
leven gewoond, totdat ik de afgelopen 
zomervakantie ben verhuisd naar een 
leuk NOVA huisje namelijk de 
schoutendreef in Den Haag. 
Sinds de JV mag ik voor NOVA de 
secretaris spelen. Naast dat dit inhoudt 
dat ik van al onze leuke (vooral lange) 
vergaderingen de notulen mag maken, is 
het ook mijn taak om een paar leuke 
sponsors te binnen te halen en te 
behouden. Naast deze taken ga ik me 
ook met de media-commissie bemoeien 
en ben ik bezig om een NOVA-
hockeyteampje te verzamelen. Zodat we 
eens per maand een wedstrijdje kunnen 
spelen. Waarin wij dan waarschijnlijk 
vooral in de derde helft veel indruk op 
onze tegenstanders zullen maken.  
Voor de rest wil ik alleen nog even kwijt 
dat ik erg veel zin en vertrouwen in de 
rest van het jaar heb afgaand op de 
ervaringen in het eerste kwartaal. 
Tot SooS en de groeten,  
Martin Akkermans 
Secretaris der NOVA 
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Hallo, 
 
Ik ben Jort Meek de nieuwe 
penningmeester van NOVA.  Jentske 
vroeg mij op een van die dagen dat ik in 
de SooS was (ongeveer 5 in de week) of 
ik even mee wou komen naar het kantoor. 
Ze zei dat ze het over mijn flipper 
gedrag wou hebben, omdat ik volgens 
haar verslaafd was. Nadat ze dit 
gevraagd had moet ik wel erg raar 
hebben gekeken, want zo vaak deed ik 
dat toch niet. Gelukkig zat ze maar wat 
te narren en zei dat ze me iets 
belangrijks wou vragen. Je raadt het 
natuurlijk al ze vroeg of ik het nieuwe 
bestuur wilde plaatsnemen. Dus 
zodoende zit ik het bestuur van 2001-
2002.  
Maar nu wat over mezelf, Ik ben 
geboren op 27 februari 1983 in 
Leeuwarden  en dus 18 jaar jong. In 
Leeuwarden heb ik 5 jaar heb gewoond 
en ben vervolgens na nog een tussen stop 
in Noordwijk gaan wonen. Ik zit nu 
gelukkig ook sinds een half jaar op 
kamers in de Oudemansstraat. Ik ga 
elke vrijdag nog wel naar huis, omdat er 
ook gewerkt moet worden en als ik daar 
dan toch ben kan m’n moeder ook wel een 
wasje voor me draaien. Dit jaar heb ik 
naast het beheren van de penningen ook 
de taak op me genomen om een nieuwe 
NOVA band op te starten. Dus als je 
interesse hebt om ook deel uit te maken 
van deze band mail dan gerust of kom 
langs. 
 
Gegroet, 
Jort Meek 
Penningmeester der NOVA 
 
 
 
 

Hoi, 
 
Ik ben Rogier van Houten en ik heb dit 
jaar de taak van Voorzitter 
Evenementen. Ik ben 20 jaar en kom uit 
Maasland, een klein dorp in de buurt van 
Vlaardingen. Ik doe Elektrotechniek en 
zit nu in H2. 
Mijn hobby’s zijn uitgaan en feesten en 
ik drink ook graag een biertje in de 
SooS. 
Als Voorzitter Evenementen heb je de 
taak om alle commissies te begeleiden 
die iets organiseren voor Nova. Dit zijn 
onder andere de WISPO-commissie, 
feest-commissie, survival-commissie, 
Nova-weekend-commissie en nog een 
aantal commissies. Meestal heb je een 
keer per week een vergadering met de 
commissie van een bepaald evenement. 
Ik probeer er voor te zorgen dat dit een 
goed jaar qua evenementen wordt. 
 
Groeten Rogier van Houten 
Voorzitter Evenementen der NOVA 
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Hoi, 
 
Ik zal me als gastheer van de SooS even 
netjes voorstellen aan iedereen. Ik ben 
Koos Goekoop en ben sinds Jentske mij 
benaderd heeft bijna bestuur en sinds 
de JV bestuur van NOVA. Toen Jentske 
mij vroeg op die beruchte datum wist ik 
gelijk dat ik natuurlijk super graag 
bestuur wou worden van NOVA, maar zij 
door een afwerend Nou ik moet het nog 
wel even aan mijn ouders vragen dat ik 
er heel misschien wel zin in had en een 
paar weken later zat ik samen met Jort 
als Bbtjes bij mijn eerste 
bestuursvergadering. Daar werden 
allemaal enge dingen besproken zoals de 
weekstaten waar ik eigenlijk nooit aan 
had gedacht om het daar over te gaan 
hebben. Toen was het begin september 
nog een beetje uitgeput van de DIAS 
stonden we in de SooS en nu? Hoeveel 
van wat moet ik hebben? Wordt het 
vandaag wel gezellig in de SooS? Heb ik 
wel genoeg mensen voor achter de bar? 
Nu een kwartaal verder weet ik het 
antwoord op deze vragen, want ik heb 
een te gek kwartaal gehad. Hiervoor wil 
ik onder andere de SooS-com (Tom, Piet, 
Remco en Youri) bedanken voor de hulp 
en natuurlijk de rest die af en toe hun 
handen uit de mouwen steken om de 
SooS er goed uit te laten zien. 
Nu verder over mezelf. Ik ben op 12 
februari 1982 geboren en ben dus, jawel 
19 jaar. 
Ik kom oorspronkelijk uit Goedereede. 
Waar ligt dat? Goedereede ligt op 
Goeree over Flakkee wat het eiland 
boven Zeeland is. Omdat dat nog al een 
eindje reizen naar de SooS is ben ik op 
kamers gaan wonen in Den Haag aan het 
Zuiderpark waar ik te gekke buren heb. 
(Bart, Taco en Jentske). Mijn grootste 
hobby naast pils happen in een café is 

muziek maken. Ik speel bugel in een 
fanfare orkest, maar ook trompet in een 
big band en in een dweil band (blaas 
kapel). 
Wat ik allemaal van plan ben. 
Ik wil nog meer gezelligheid in de SooS, 
dan dat er al is. Zo wil ik een ladder 
competitie klaverjassen opzetten met 
als start donderdag lesweek 2 met een 
klaverjas SooS.  Ook komt er als het 
goed is, want ik ben al heel lang bezig 
een pool tafel in de SooS. 
Natuurlijk ben ik altijd in voor leuke 
ideeën en ben daarvoor ook bijna altijd 
bereikbaar, maar altijd tijdens 
openingstijden van de SooS Dinsdag van 
14:30 tot +/- 19:00 uur en op Donderdag 
vanaf 12:10 tot laat. 
Ik hoop jullie vaak te zien in de SooS en 
dat jullie het naar jullie zin hebben. 
 
Tot SooS, 
 
KooS Goekoop SooS baas der NOVA 
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Inauguratie Dionysos 
 
Vrijdag 5 oktober was het zo ver, het 
nieuwe dispuut Dionysos werd 
geïnaugureerd. De dispuutsleden zijn 
Job, Remco, Daniel, Koos en Martin. 
Jort kan er niet bij i.v.m. zijn 
penningmeesterschap. Koos en Martin 
zullen het dit jaar ook rustig aan doen 
aangezien ook zij in het bestuur van 
NOVA zitten. 
De naam Dionysos is afkomstig van een 
Griekse God. Dionysos is 
de zoon van Zeus en 
staat eigenlijk voor 
alles wat God verboden 
heeft namelijk de 
drank, ruige feesten en 
extase.  
Extase was dan ook het 
thema van deze avond, 
de SooS was hierop ingericht. De zaal 
werd afgedekt met wit zeil en door de 
hele SooS hingen vage lampen te 
knipperen en te schijnen. Rookmachines 
blies de ruimte vol met rook, waccine 
lichtjes brandden en ook brandde er een 
aantal wierrook staafjes die een sterke 
geur afgaven.  
Het nieuwste dispuut Ambrosius, zou de 
inauguratie verzorgen en had een aantal 
opdrachten voor ons verzonnen. Maar als 
eerste moesten we allemaal onze 
broeken uittrekken en een panty 
aandoen. Dit omdat we nog geen 
dispuutkleding hadden. Deze panty's 
kriebelde en jeukte als de neten en het 
zag er ook nog eens stom uit. De eerste 
opdracht hield in, het logo van 
Ambrosius planten aan de overkant van 
de sloot. Er werden een aantal planten 

mee gegeven en daar gingen we, al 
fluitend het deuntje van eigen huis en 
tuin, naar de andere kant van de sloot. 
Een deel van de aarde was daar 
omgeploegd en daar stond het 
Ambrosius logo, nu alleen de plantjes er 
nog netjes in zetten. Mission 
accomplished, op naar de volgende 
opdracht. Bij deze opdracht werd het 
hele dispuut naar buiten bij de haspel 

gestuurd. Binnen 
werd iets meer 
verteld over de 
opdracht. Een voor 
een werd men naar 
binnen geroepen en 
metst men een fles 
sterke drank (lees: 
koude thee) 

opdrinken. Het idee hier achter is me 
niet helemaal duidelijk geworden. Na de 
koude thee kregen we wat beter spul 
voor onze smaakpupillen, dit was een wat 
sterker drankje wat opgedronken moest 
worden. Enfin dat hadden we gedaan en 
ook deze opdracht was afgerond.  
Nu werd er een pauze ingelast en werd 
er genoten van het wel bekende 
Heineken dat overvloedig uit de tap 
stroomde.  
Na de pauze volgde de laatste opdracht, 
vla likken met je armen op de rug. Koos 
was er als de kippen bij en begon meteen 
te likken. Toen alle vla weg was werd er 
goedkeuring gevraagd aan alle overige 
aanwezige dispuutsleden. Nou dat was 
oké en nu werd er, onder het genot van 
een lekker biertje (leffe blond), 
nagepraat over de avond.   

 
Daniël Mulder 
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SG Lagerhuis groot succes 
 
Wellus, nietus !!! Op deze manier je mening verkondigen is niet de beste  weg die 
er is. Maar wat is dat wel de goede ? Het antwoord op deze vraag is ruimschoots 
duidelijk na de eerste editie van het SG Lagerhuis, die dinsdagavond 16 oktober 
plaatsvond in de Soos. 
 
Paul van den Berg, bedenker van de 
Studium Generale-projecten, 
verwezenlijkte het t.v. programma "Het 
Lagerhuis" van Paul Witteman in een 
aangepaste versie op de TH Rijswijk. 
Debatteren is bij uitstek een goede 
manier om duidelijk te maken wat je 
mening eigenlijk is, ook voor jezelf. De 
uitdaging is om je mening kort te 
verwoorden, en om met de juiste 
argumenten te reageren op anderen. 
 
Na een goede voorbereiding met de 
juiste hoeveelheid chinees, drank en 
gezelligheid, volgde een uitleg van de 
spelregels en kon het debat beginnen. 
Met de stelling "De bombardementen op 
Afghanistan zijn niet langer functioneel" 
kwam de discussie op dreef. Het was 
eerst wat onwennig om zo maar op te 
staan om even te zeggen wat jij er dan 
wel niet van vindt. Maar over deze 
drempel was iedereen zo heen. 
 
Wat het belangrijkste was: het was niet 
saai. Dit klinkt misschien een beetje 
raar,  
 
maar het gevaar bij dit soort 
activiteiten is, dat je na een kwartier 
liever in je bed ligt dan naar een slap 
gesprek te luisteren. Maar slap was het 

eerste SG Lagerhuis allerminst. Goed 
onderbouwde meningen vlogen over en 
weer, de pauzes tussen zinnen waren ver 
te zoeken en het enige waardoor een 
spreker wel zijn mond moest houden was 
"De klok" (met dank aan Ångström). De 
mensjes vermaakten zich uitstekend. 
 
Onder de aanwezigen waren: jurylid van 
de dag Jeannette Blokland, 
discussieleider Paul van den Berg, een 
flink aantal studenten, een compleet 
docentenpanel onder aanvoering van de 
altijd spraakzame Leon Koeleman, 
studentenvereniging NOVA, en 
studieverenigingen Ångström, 
Bedrijfskundig Genootschap, Equinox en 
Impuls. Al met al zo'n 40 man, allen 
gekomen voor een goed debat. En de 
conclusie is wel dat het gelukt is. Een 
hele leuke avond, leerzaam en zéker 
voor herhaling vatbaar.  
 
Het tweede SG Lagerhuis is gepland op 
dinsdag 27 november vanaf plusminus 19 
uur. Opnieuw voorafgegaan door een 
maaltijd vanaf 17u30.  
 
Voor meer info ga je naar 
http://studiumgenerale.thrijswijk.nl  
 
Tot dan! 
Ciao Ben Timmermans
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Uit de oude doos 
 
Waarnemingen in een urinoir 
 
Afwezige type: Plast tegen de Euromast, en stopt de verkeerde paal terug in 

zijn broek. 
Bijgelovige type: Pist niet op vrijdag de 13e,. omdat hij bang is dat de WC-bril 

naar beneden valt als hij staat te lozen. 
Charmante type: Haalt met een sierlijke zwaai zijn wapen uit zijn pantalon, en 

plast vervolgens met een sierlijk boogje tegen de muur. 
Economische type: Wacht tot hij moet poepen, doet dan beide dingen tegelijk, 

en kijkt daarbij de toto uitslagen na. 
Frivole type Pist op en neerwaarts. probeert een vlieg te raken, wordt 

nooit volwassen. 
Geniepige type: Laat stiekem een scheet, snuift demonstratief in de lucht, 

en kijkt daarna zijn buurman vernietigend aan. 
Gore type: Pist over zijn handen, omdat hij zijn kauwgom aan het urinoir 

wil plakken. Pakt vervolgens een nieuwe. 
IJdele type:   Opent vijf knopen, terwijl 2 ruim voldoende is. 
Intelligente type: Pist zonder zijn apparaat vast te houden, schikt onderwijl 

zijn das goed. 
Luidruchtige type:  Fluit luid, gluurt over de afscheiding om een glimp van zijn 

buurman’s wapen te krijgen. 
Nette type: Maakt met een haaknaald zijn gulp open en haalt vervolgens 

met een vork zijn wapen uit zijn broek Gebruikt een vizier 
om vooral niet te missen en droogt zijn geval onder de föhn. 

Nieuwsgierige type:  Kijkt bij zijn buurman om te kijken hoe hij het doet 
Ontevreden type: Staat een poosje, bromt, laat een scheet, tracht te pissen, 

mislukt, laat nog eens scheet en loopt uiteindelijk mopperend 
weg. 

Onverschillige type:  pist in de wasbak, of de urinoirs nu wel of niet bezet zijn. 
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Vervolg waarnemingen in een urinoir 
 
 
Prikkelbare type: Broek is gedraaid, kan zijn gulp niet vinden, scheurt in zijn 

drift zijn broek kapot en raakt volkomen buiten zichzelf. 
Schele type: Kijkt in de linkerhoek van de pispot en zeikt zijn buurman in 

de schoenen. 
Slordige type: Pist via zijn broek in zijn schoenen, loopt met een open gulp 

weg en corrigeert de positie van zijn apparaat tien minuten 
later. 

Sociale type: Gaat met zijn vrienden mee pissen, of hij nu moet of niet, 
zegt dat het hem toch niets kost. 

Sterke type: Slaat met zijn apparaat tegen de zijkant van de pisbak om 
de druppels te verwijderen. 

Stoere type: Knijpt net zolang de kop dicht tot de druk het hoogst is en 
kijkt trots zijn buurman aan of hij wel ziet, dat de spatjes 
hem tegen zijn broek aankomen. 

Vergeetachtige type: Plast alleen als het in zijn agenda staat. Zoniet, dan vergeet 
hij toch in zijn broek te passen. 

Verlegen type: Kan niet pissen als er iemand kijkt, doet alsof en komt later 
terug. 

Verstrooide type: Opent zijn vest, pakt zijn stropdas en pist in zijn broek. 
Vrolijke type: Vertelt terwijl hij plast een schuine mop, lacht zonder 

ophouden, en schudt zijn apparaat alsof hij aan de bel trekt. 
Wetenschap type: Kijkt bij het plassen op de grond om de belletjes te tellen, 

gebruikt het getal bij de toto, en verliest. 
Zwakke type:   Zoekt vertwijfeld tussen hemd en broek en geeft het op. 
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Kennismakingsavond 
 
Op papier begon het om vier uur, de 
praktijk wees natuurlijk anders uit. Er 
was zelfs een heel programma voor ons 
(eerstejaars) . Met teams die al 
gemaakt waren moesten er een aantal 
spelen worden gespeeld. Alleen je had 
wel overal een goede oriëntatie voor 
nodig en je evenwicht moest ook wel 
goed zijn. Vanzelfsprekend werd er veel 
vals gespeeld.  
Siamees paaltjesvoetballen was een 
grote beukpartij. Jouw enkel aan 
iemands anders zijn/haar enkel 
vastgebonden, en dan maar 
paaltjesvoetballen. Veel geduw en veel 
getrapt (natuurlijk tegen de bal). Het 
zag er een beetje spastisch uit.  
Er was ook een soort van trimbaan 
gemaakt waar je met ski’s overheen 
moest gaan. De oriëntatie ontbrak al 
snel bij veel mensen en sloegen na een 
jägermaster het halve parcours over. 
We gingen ook sok worstelen op een 
luchtkussen. De bedoeling was om elkaar 
sokken af te pakken. Hopelijk kreeg je 
niet iemand met stinkvoeten. Het kan 
toch nooit zo stinken als sommige 
leraren moet je maar denken. Het 
laatste onderdeel leek een ramp (was 

het ook een beetje.) Een biertje 
opdrinken en dan geblinddoekt tien keer 
om een paaltje heen draaien en dan tien 
meter verder naar een paaltje rennen en 
dan weer terug. Bijna was er iemand in 
de sloot gevallen. Bijna, jammer genoeg.  
 
Het barbecuen ging erg goed, niet eens 
een foodfight. Nadat we lekker gegeten 
hadden gingen we feesten. Er was 
natuurlijk ook een tapwedstrijd. De jury 
had wel veel bier om te drinken, maar 
dat vonden ze vast niet erg. Nu weet 
tenminste iedere eerstejaars die naar 
de KA is geweest hoe je een biertje 
moet tappen en hoe je hem moet 
serveren. Het viel nog wel mee het 
aantal vingers schuim per biertje dat 
getapt werd. Na de tapwedstrijd ging 
het feest gewoon weer door. De sfeer 
zat er toen goed in. Lekker dansen 
natuurlijk. Dat ging bij mij even zo 
spastisch als het paaltjesvoetballen. 
We hebben volgens mij niks gewonnen 
maar dat was ook niet essentieel. Dat 
vond ik ook helemaal niet erg toen ik 
wankelend ’s avonds naar het station toe 
liep. Een ding is zeker, het was een 
behoorlijk toffe KA.

 
Peter van Zonneveld 
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Ingekomen post 
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Korting!!! 
 
De meesten van jullie zullen het ondertussen al wel gehoord hebben, de 
consumptieprijzen zijn hoger geworden! Op de afgelopen jaarvergadering (JV) is een 
prijsverhoging voorgesteld en goedgekeurd. Voor iedereen die niet aanwezig was en 
als nog de motivatie wil weten, zie hier dit stukje. 
 
Deze zomer is, ingegeven door de hoge 
inflatie en naderende euro, berekend 
wat Nova overhoud aan de consumpties 
die zij verkoopt. Het bleek dat de marge 
de laatste paar jaar een stuk kleiner was 
geworden. Hier zijn twee oorzaken voor, 
een andere BTW regeling en 
prijsverhogingen van bier door Heineken. 
Sinds de laatste prijsverhoging in 1996 
moet Nova over het verkoop bedrag 
i.p.v. het inkoop bedrag BTW betalen en 
is de inkoopprijs van een fust bier 
gestegen van 123,33 naar 140,86 gulden. 
Het gevolg is dat Nova nu aan een 

biertje 27 cent minder inkomsten heeft 
dan in 1996. Dit is op jaarbasis een 
groot verschil. Het is dan ook gebleken 
dat Nova minder financiële speelruimte 
heeft, en als gevolg van verdere 
prijsstijgingen in de toekomst nog 
minder geld kan besteden aan leuke 
evenementen voor de leden. Om dit 
tegen te gaan is op de afgelopen JV 
besloten om de prijzen te verhogen. Om 
iedereen aan de nieuwe prijzen te laten 
wennen is er tot het einde van het jaar 
korting, kortom de oude prijzen blijven 
gehandhaafd tot 31 december 2001.

 
De berekening: 
Fust prijs 1996   = 123,33 
Fust prijs 2001   = 140,86 
 
Kostprijs per glas 1996  = 123,33 / 180 = 0,68 * 1,175 (17,5% BTW over inkoop) 
 = 0,80 
Kostprijs per glas 2001 = 140,86 / 180 = 0,78 + (0,19 *1,50) 19% BTW van 1,50  

= 1,07   
 
Winst per glas 1996 = 1,50 – 0,80  = 0,70 
Winst per glas 2001 = 1,50 – 1,07 = 0,43 –  
     = 0,27 
 
Dit betekend dat er nu per biertje 27 cent minder overblijft dan in 1996. Er waren 
vragen tijdens de JV gekomen over het feit dat er in 1996 een computap is aan geschaft 
en dat daarmee 200 biertjes uit een fust komen, er waren mensen die dachten dat dit 
een gunstig effect had op het verschil, dan nu een berekening met 200 biertjes per 
fust: 
Kostprijs per glas 1996  = 123,33 / 200 = 0,62 * 1,175 (17,5% BTW over inkoop) 
 = 0,72 
Kostprijs per glas 2001 = 140,86 / 200 = 0,70 + (0,19 *1,50) 19% BTW van 1,50  

= 0,99  
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Winst per glas 1996 = 1,50 – 0,72  = 0,78 
Winst per glas 2001 = 1,50 – 0,99 = 0,51 –  
     = 0,27 
 
Kortom het verschil per biertje blijft 27 cent, en dus tijd om te verhogen.  
De nieuwe prijzen zien er als volgt uit: 
 
Bier & fris   1,76  gulden => 0,80 euro 
Pul bier   3,52 gulden => 1,60 euro 
Kan & ½ meter Bier  11,68 gulden => 5,30  euro 
Meter bier   21,16 gulden => 9,60  euro 
Breezers   4,08 gulden => 1,85 euro 
Martini & wijn  2,31 gulden => 1,05 euro 
Bitter bal / loempia’s  2,86 gulden => 1,30 euro 
Broodje fr, kr of ks 1,76 gulden => 0,80 euro 
Kaas soufflé   1,10 gulden => 0,50 euro 
    

Dias 2001 
 
En dan schrik je wakker, kijkt op de 
wekker en denkt waarom doe ik dit. 
Vervolgens draai je je nog eens lekker 
om, iets wat de afgelopen week niet 
kon. Half slapend, half wakker dringt 
het tot je door dat het schooljaar 
weer is begonnen. Het is zondag 2 
september en zonder dat je precies 
weet waardoor het komt draai je je 
moe, maar zeker voldaan nog een keer 
om en denk je terug aan wat je de 
afgelopen weken hebt gedaan. 
 
Het is een week voor de Dias en nadat 
alle vakantie verhalen in geuren en 
kleuren de ronde hebben gedaan begon 
het tot ons besef (het intussen XDC en 
Dennis) door te dringen dat het nu heel 
snel dichter bij komt. Dus maar aan de 
slag met de aanwezige crew-members 
om eens te bedenken hoe de bar er uit 
moet gaan zien. Natuurlijk zijn er ook 
wat materialen nodig om  te bouwen dus 

die konden gehaald worden. De oud-
mentoren waren al druk in de weer met 
het treffen van voorbereidingen voor de 
mentoren. Al met al een betrekkelijk 
rustig weekje. 
 
Zondag 26 augustus: De eerste 
dag dat iedereen mentoren, crew, DC en 
XDC allemaal bij elkaar zijn met z’n allen 
vertrekken naar het strand om daar met 
z’n alle van het lekkere weer te 
genieten. Beetje voetballen, beetje 
bijpraten, beetje frisbeeën. Vervolgens 
met z’n alle naar een naar nabijgelegen 
park gelopen. Goed ik geef toe dat we 
sneller hadden kunnen zijn ware het niet 
dat we de toeristische route hadden 
genomen. 
In het park alles klaar gezet voor een 
lekkere BBQ (barbecue) gaat het enorm 
plenzen. Hmmm noodplan, hebben we een 
noodplan? André belt even….Ja we 
hebben een noodplan. Verhuist naar de 
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garagebox van André’s ouders (bedankt) 
en daar ge-BBQ’t. Natuurlijk regende 
het niet meer en deed de zon zelfs een 
verwoede poging zijn stralen te laten 
zien. Een hapje en een drankje gedaan 
en naar huis. 
 
Maandag 27 augustus: Het komt nu 
allemaal heel snel dichterbij. De 
mentoren zijn al druk doende met het 
bouwen van de wasstraat en de crew met 
de bar. De bar op zich was geen 
probleem, dat moest een A-team busje 
worden zo gezegd zo gedaan. Vervolgens 
moest er nog een Sheriffauto annex DJ-
stand gemaakt worden. Men neme een 
afgekeurde auto (bedankt Ingmar) zage 
het dak er af, wat platen erop et voila. 
 
Dinsdag 27 augustus: Nog een dag 
en dan staan ze voor de deur. De hele 
dag (al vanaf de week de voor, maar nu 
constant) gaat de telefoon met de 
meest uiteenlopende vragen: mensen die 
zich nog in willen schrijven, mensen die 
vragen of ze een skippybal moeten 
meenemen, etc.,etc. 
Het lijkt nu toch echt te gaan beginnen. 
De laatste checks vinden plaat voor het 
symposium, de rondleiding en natuurlijk 
de openingsstunt. Dan lekker naar de 
Mac een pilsje om “moed” in te drinken 
voor de komende vier dagen en naar 
bedje. 
 
Woensdag 28 augustus:  Snel even 
met z’n allen naar het zwembad om 
wakker te worden. Een boterhammetje 
naar binnen werken en de laatste 
dingetjes op orde brengen. Aangezien de 
deelnemers pas om negen uur naar 
binnen mogen vermaakt (?) het XDC de 
deelnemers onder tussen met “slijp een 
fiets door twee” act. Onder het mom 
van even kijken of de fietsen van de 

eerstejaars wel in orde zijn (Bart en 
Jeroen hoe vaak hebben jullie je al 
ingeschreven voor de Dias? En hoeveel 
fietsen heeft jullie dat al gekost?). 
Dan mogen de deelnemers naar binnen en 
is het gedaan met de betrekkelijke rust. 
Ik kan nu gaan proberen om te vertellen 
wat er gebeurt is tijdens de Dias zelf. 
Sommige dingen moet je meegemaakt 
hebben om ze te begrijpen. Daarnaast 
ben ik bang dat Nova mij niet zoveel 
pagina ruimte ter beschikking stelt om 
alles uit de doeken te doen dus zal ik 
alleen een korte beschrijving geven. 
 
Een spetterende opening; maar waarom 
een lange zwarte jas aan terwijl het 
bloed heet is en iedereen in een korte 
broek loopt. 
Foputo; als je alle foto’s uitknipt krijg je 
dan een schuifpuzzel. 
Jong voor oud; Ja oma dat spelletje met 
al die balletjes en dat stokje (lees keu) 
is bingo 
Eten bij Phoenix; betrekkelijk normaal. 
Guido Weijers; mooi stukje cabaret 
maar wat was het verband tussen Niels 
Holkerson en gabber? 
Podium pret; als iemand weet wat Dennis 
en ik op het podium gedaan hebben moet 
je het maar zeggen, maar tellen kan 
Dennis heel snel. 
Survival; iedereen vroeg z’n bed uit (de 
deelnemers lagen er nog geen uur in), 
verdwalen in het park (heeft überhaupt 
iemand alle posten gedaan), soepie, 
vuurtje bij de SooS en naar bedje. 
 
Donderdag 29 augustus: Rondje rond 
de Darling Market en door de fameuze 
wasstraat. Naar groot genoegen van alle 
deelnemers en de werklui van de nabij 
gelegen bouwplaats waar de hekken 
vandaan kwamen. 
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Vervolgens boterhammetje, groepsfoto 
en het symposium en de rondleiding om 
de deelnemers toch een klein beetje 
voor te bereiden op het leven op de 
THRijswijk. 
Het volgende onderdeel de teamkamp: 
waarom bootjes plakken als toch 
iedereen zwemt vraag ik me elk jaar 
weer af. Waarom Skippyballen raggen 
als je er ook mee kunt skippyballen 
(Angstrom ;-)). 
Vervolgens BBQ-en in de fietsen kelder 
van school omdat het zou gaan regenen 
(kan iemand mij vertellen wat dat is met 
BBQ, DIAS en Regen?). Vervolgens leer 
je bij het volgende onderdeel hoe 
kippenpootjes van een kip gerukt worden 
en noemen ze het zelfverdediging. 
Dan met 200 man weer richting TH, dat 
is altijd een uitdaging. Daar aangekomen 
wil het XDC ook laten zien dat zij wat 
met multimedia kunnen (mijn laptop is 
nog steeds geïnfecteerd met een virus 
dat DiAs00 heet) tijdens de MR. Dias 
verkiezing. 
Een mooie afsluiter van de donderdag 
avond is elk jaar weer de Nova stunt. 
Wat moet ik alleen met al die pingpong 
ballen die nog in mijn zak zitten? 
 
Vrijdag 30 augustus: Stond zoals 
gewoonlijk in het teken van de Dias 
Stunt. Het bouwen van een Mappa 
Mundo huisje. Hierbij moest je door het 
doen van spelletjes materiaal vergaren 
om een huisje mee te bouwen. Sommige 
deelnemers hadden al snel door dat het 
buigen van de regels (lippenstift kopen 
en zelf lip afdrukken op je Shirt maken) 
mogelijk is. Helaas was niet alles zo 
buigzaam (sorry slager). 
Het laatste onderdeel volleyballen is elk 
jaar weer erg geliefd onder de leraren. 

Als de eerstejaars afgemat zijn van 2,5 
dagen DIAS komen zij even langs om te 
laten zien dat zij beter kunnen 
volleyballen, een beetje flauw om zo te 
winnen. 
Dan ineens is de sluiting daar. De 
bamiresten liggen nog bij de randjes van 
de bar (HMMM i.o.v. XDC ?!) en opeens 
zoeft er een bel op enkele centimeters 
van je hoofd naar beneden en is het 
afgelopen. Een jaar lang voorbereiding is 
ineens in drie dagen voorbij. De beste 
start van je studie? Dat weet ik niet, 
wel de mooiste!! 
 
Het einde nadert maar ik heb nog een 
paar dingetjes op mijn hart: 
Mentoren, crew, XDC, Norbert, 
Studentenvereniging NOVA, de 
studieverenigingen Impuls, het 
Bedrijfskundig genootschap en 
Angstrom, Personeel van de THRijswijk, 
de heer Michalides, de Burgemeester 
van Rijswijk, de stichting Mappa Mundo, 
de sponsoren, Qiëlle (waar heeft onze 
secretaresse toch gezeten het hele 
jaar) en iedereen die ik onverhoopt 
vergeten ben; Hartelijk bedankt voor 
een onvergetelijke Dias. 
Alle deelnemers van dit jaar verwacht ik 
terug te zien als kandidaat mentor 
(maak John, de nieuwe 
mentorenbegeleider helemaal gek met 
aanmeldingen) voor de Dias 2002. 
Dias-commissie 2002; Dennis Opdam, 
Nicolette Wassenaar, Guido van 
Willigenburg, John Slootweg en Bart van 
der Valk veel succes met de Dias 2002 
en geniet er van. 
 
Tot ziens, tot SooS, tot Dias, 
Jeroen Futselaar, Crew-baas Dias 2001 



-----------------S.V. NOVA----------------     

____________NO. 1  2001/2002___________Pag.25  

W.B.J.N.W? 
 

Volledige naam: Laura Smits 
 
Bijnaam: Laus 
 
Geboortedatum: 21 oktober 1982 
 
Studierichting: TBK 
 
Kamers: nee 
 
Nova-lid sinds: 2001 
 
SooS Gemiddelde: elke week 
 
Kantelfrequentie: nog aan het testen 
 
Favo biertje: Heineken 
 
Lekkerste eten: Indisch / loempia’s uit de SooS 
 
Hobby’s: zwemmen, dansen, lesgeven, rock’n rollen, roeien, uitgaan. 
 
Muziekstijl: divers 
 
Favo sport: dansen 
 
Welk lied beschrijft je het meest: Even aan m’n moeder vragen (hihi), maar vanavond 
heb ik hoofd pijn 
 
Grootste blunder: dat ik dit invul 
 
Waar ben je trots op: alle meiden op de TH-Rijswijk 
 
Wat is je sterkste punt:                  

(die heeft ze blijkbaar niet (red.)) 
 
Wat is je zwakste punt: Dat ik dit invul terwijl ik bier drink 
 
Laatste feest: mijn verjaardag!!!! 
 
Volgende W.B.J.N.W: Joyce Knops 
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W.B.J.N.W? 
 
Naam: Callisto, godin van de (mannen) jacht 
Volledige namen: Spinnie, Joky, Gajus, Monk, Soof, Tatum en Iloon 
Roepnaam: Callisto 
Verwekkingdatum: September 1999 
Geboortedatum: 5 oktober 1999 
Geboorteplaats: Rijswijk 
Studierichting: Homo universales 
Mijn kleur is: Baby Roze met Robuust Grijs 
De motto voor mijn bestaan is: 1) ‘This could be the day that I die’ en  

2) ‘Het is goed om fout te zijn’  
Nova lid sinds: december 1996 
SooS gemiddelde: zie persoonlijke (vink) lijstjes 
Favo drankje: Beachberry liqueur (Tanx Blauw) 
Lekkerste eten: pure chocolade en/ of melk chocolade en/ of witte chocolade en/ of 
crispy chocolade en/ of hazelnoten chocolade en/ of met mint gevulde chocolade en/ of 
met wat dan ook gevulde chocolade en/ of andere chocolade 
Hobby’s: eendjes voeren en mannen laten strippen 
Muziekstijl: Little Little Ducky 
Favo sport: Vitalisee, touwtje springen en eieren zoeken 
Welk liedje beschrijft jou het meest: Girls just wanna have fun 
Grootste blunder: 2 gaatjes te weinig 
Waar ben je trots op: dat wij het grote zusje zijn van Blauw 
Sterkste punt: het manipuleren van mannen 
Zwakste schakel: Kalligra 
Zwakste punt: we communiceren teveel 
 

NOVA =  
















 



n

i 0

Re  , X = ♂n 

Volgende W.B.J.N.W.: “Het blouwe Genoodsgap”  
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W.B.J.N.W? 
 

Volledige naam: Peter Robbert van Zonneveld 
 
Bijnaam: Peter, Pjotr, Pjot, dwerg 
 
Geboortedatum: 8 september 1984 
 
Studierichting: TBK 
 
Kamers: nee 
 
Nova-lid sinds: 2001 
 
SooS Gemiddelde: elke week twee keer 
 
Kantelfrequentie: Na een halve liter wisky zeker 
 
Favo biertje: Grolsch 
 
Lekkerste eten: Remco’s gebakken ei en loempia’s uit de SooS 
 
Hobby’s: muziek luisteren, skatebaorden, chillen met vrienden 
 
Muziekstijl: classic rock 
 
Favo sport: Curling natuurlijk!  
 
Welk lied beschrijft je het meest: Satisfaction 
 
Grootste blunder: Waarschijnlijk dat ik dit in vul 
 
Waar ben je trots op: op mijn moeder, lijkt me logisch  
 
Wat is je sterkste punt:  Naïeve blonde meisjes overtuigen om dit in te vullen                
 
Wat is je zwakste punt: Te makkelijk over te halen om naar de SooS te gaan 
 
Laatste feest: gisteren 
 
Volgende W.B.J.N.W: Taco (eerste jaars BK) of Remco Wischman
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Wispo 
 
Ook dit jaar organiseert Nova weer voor alle studenten van de TH Rijswijk de 
jaarlijkse wintersport vakantie. Dit jaar gaan we van vrijdag 25 januari tot 3 
februari skiën, snowboarden en feesten in VAL THORENS.  
 
Deze vakantie wordt jullie aangeboden 
voor € 349. Dit is inclusief vervoer, ski-
pas, verblijf, voedsel en een skitrui.  
We logeren deze vakantie in een 
appartementencomplex, gelegen boven in 
het centrum op loopafstand van 
uitgaansgelegenheden, winkels 
en pistes. 
Op 2300 meter is Val Thorens 
het hoogstgelegen skistation 
van Europa. Het is het 
voorbeeld van een modern 
skistation, waar de liften 
praktisch voor de deur van ons 
appartement beginnen en waar lange 
wachttijden een zeldzaamheid zijn. 
In Val Thorens kan je het hele jaar door 
skiën vanwege de aanwezige gletsjer. 
Het skigebied van Val Thorens, beschikt 
over een kwart van de totale 
liftcapaciteit van ‘Les Trois Vallées’  en 
is op zich al een zeer gevarieerd 
skigebied. Beginners zullen aan deze, 
120 km geprepareerde piste, dan ook 
hun handen vol hebben. De gevorderden 
kunnen zich uitleven op het oneindige 
skigebied ‘Les Trois Vallées’ met 600 km 
skipistes. Speciaal voor boarders is er 
een snowboardpark met o.a. een half-
pipe en boardecross. 
Val Thorens kan als 
wintersportbestemming beslist uniek 
genoemd worden, vandaar dat het al  

 
jaren zo populair is bij wintersporters. 
Het dorp telt maar liefst 30 bars en 3 
discotheken. Bovendien is er een 
verscheidenheid aan sfeervolle 
restaurants, winkelcentra, tennisbanen, 

een bioscoop, sportcentrum, 
en een zwembad. Val 
Thorens biedt dus 
uitstekende mogelijkheden 
om een geweldige vakantie te 
hebben. 
 
Vanaf lesweek 1 kan je ons 
vinden in de koffiecorner, 

waar wij de wintersport zullen promoten 
met onze wispostand. Als je nog vragen 
hebt of je wilt je inschrijven kan je 
langs komen bij onze stand. Mochten we 
niet aanwezig zijn, dan zijn er ook 
inschrijfformulieren te halen in het SOP 
of in de SooS. 
Op donderdag in lesweek 3 organiseren 
wij in de SooS een Pré-Wispo SooS. 
 
Tot Wispo, 
 
De Wispocom: 
Mark van den Bos 
Daniel Mulder 
Richard Groenewegen 
Xandrina Barendrecht
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Novalender 

NOVALENDER 2001-2002 
Kwartaal

2                 

Wk nr. ma di wo do vr za zo Datum

1   
 

Impuls-
SooS 

   
5 nov-
11nov 

2  Sport/Film 
Tappers
Avond 

Klaverjas
SooS 

   
12 nov-
18 nov 

3    
Pre wispo 

SooS 
Open Dag

Open 
Dag 

 
19 nov-
25 nov 

4  Lagerhuis  Ang-SooS    
26 nov-
2 dec 

5  Sport 
Sinter- 
klaas 

SooS    
3 dec-9 

dec 

6  Lagerhuis  SooS    
10 dec-
16 dec 

7    SooS Kerstdiner   
17 dec-
23 dec 

 Kerstvak Kerstvak Kerstvak Kerstvak Kerstvak   
24 dec-
30 dec 

 Kerstvak Kerstvak Kerstvak Kerstvak Kerstvak   
31dec- 
6 jan 

8 Toetswk Toetswk Toetswk Toetswk Après Toets   
7 jan-13 

jan 

9 Tentwk Tentwk Tentwk Tentwk Après Tent   
14 jan-
20 jan 

10 Tentwk Tentwk Tentwk Tentwk 
WISPO 
uitzwaai 

WISPO 
WIS
PO 

21 jan-
27 jan 

11 WISPO WISPO WISPO WISPO WISPO WISPO 
WIS
PO 

28 jan-3 
feb 

 
 
Dinsdag 13 november Sport/Film 
Deze dinsdag kan er weer gesport worden in de Marimbahal. Dus neem je sportspillen 
mee en ga mee sporten. 
‘s Avonds wordt er door Studium Generale een film vertoond. Waarna deze zal worden 
nabesproken. Deze keer is dat Independence Day. Voor meer informatie kun je kijken op 
studiumgenerale.thrijswijk.nl 
 
Donderdag 15 november Klaverjas-SooS 
Ook dit jaar hebben we weer een klaverjasavond. Op deze avond zal tevens de start zijn 
van een klaverjas laddercompetie die de rest van het jaar zal voortduren. Schrijf je 
voor deze avond als team in, in het SOP (S45) of in de SooS. 
 
Donderdag 22 november Pre WISPO SooS 
De WISPO-commissie zal deze dag uitleg geven over de wintersport en je kan je 
natuurlijk ook inschrijven. Dus kom langs en schrijf je in voor een leuke wintersport. 
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Dinsdag 27 November Lagerhuis 
Na het succes van de eerste keer zal ook deze 
avond weer een Lagerhuis worden gehouden. 
Eerst zal er in de SooS worden gegeten waarna 
er weer een heftige discussie zal losbarsten.  
 
Woensdag 5 december Sinterklaas 
Natuurlijk komt ook dit jaar Sinterklaas weer 
langs op de SooS. Ook dit jaar moet het grote 
boek van Sinterklaas weer worden bijgewerkt. 
Je kunt je roddels, blunders en goede dingen 
over personen weer kwijt op 
sinterklaas@thrijswijk.nl 
 
Vrijdag 21 december Kerstdiner 
Deze vrijdag is er weer het jaarlijkse 
kerstdiner. Het thema van deze avond is nog 
niet bekend, maar het zal weer heel gezellig 
worden. De kaarten voor het kerstdiner zijn 
tegen die tijd te koop.
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Verjaardagen 
Oktober                                               November                                           December 

1-okt Arjan Tervoort 1-nov Nico Persoon 1-dec Alvin Pijpaert 
1-okt Sjoerd Kuipers 1-nov Marius van der Made 2-dec Tom den Hollander 
1-okt Michel Stasse 2-nov John Slootweg 2-dec Ilona van Dijk 
2-okt Ben Zeelenberg 2-nov Arjan Blok 3-dec Wilco Leidemeyer 
3-okt Leonard Cusell 3-nov Mark Baak 3-dec Marcel Rijken 
4-okt Samuel Sierat 4-nov Rick Schutter 3-dec Jan-Peter Pauw 
4-okt Saskia Verkaik 4-nov Elise Pennewaard 3-dec Jason Mensingh 
4-okt Dennis van de Gaag 4-nov Jeroen Twilt 5-dec Albert Moret 
5-okt Bart van Bergen Henegouw 5-nov Peter Vilters 6-dec Bas Kooy 
6-okt Menno Barends 5-nov Eduard Andriessen 6-dec Pieter van Swieten 
6-okt Maurice Haring 6-nov Richard Janssen 7-dec Jeroen Ooms 
6-okt Henk Hogenes 7-nov Patrick Lips 8-dec Susan van Heijzen 
6-okt Richard Rijnbeek 7-nov Jeroen Devilee 8-dec Dennis van der Hulst 

10-okt Marielle van Rees 9-nov Job Veldkamp 9-dec Hein Frentz 
11-okt Bart van Let 9-nov Ronald Wolvers 9-dec Jeroen Bosker 
12-okt Justin Kooy 10-nov Theo van Diepen 9-dec Bas van de Laan 
12-okt Nikky Vavier 11-nov Martin Veenstra 10-dec Maarten Verzaal 
12-okt Stefan Hilgersom 11-nov Roeland Aeijelts Averink 11-dec Sander Meskers 
12-okt Bram Vergeer 11-nov Christiaan Jonker 11-dec Rob Hogendorp 
13-okt Leon Tas 12-nov Björn van Uffelen 11-dec Marcel Kooyman 
14-okt Ewoud van Rossem 12-nov Jennifer de Weert 11-dec Richard Kamer 
16-okt Richard Grootveld 12-nov Bianca Gluvers 11-dec Sebastiaan Spierenburg 
17-okt Gerben Bakker 14-nov Coen Swarts 12-dec Jerome Wezelenburg 
17-okt Michelle van Wieren 15-nov Freey Dongelmans 13-dec Jeroen Landers 
18-okt Lennaert Voshol 15-nov Ewin Sennema 14-dec Arie v.d. Meulen 
18-okt Bart Visser 16-nov Farid (Friet) Tabarki 15-dec Petra Stoppelenburg 
20-okt Hans Marquart 16-nov Foeke de Koe 16-dec Afrim Besten 
20-okt Ferdinant v Roode 16-nov Ramesh Dwarkasing 16-dec Harry van Amerongen 
20-okt Onno van der Spoel 16-nov Erwin Jobse 18-dec Lennart van der Lans 
21-okt Laura Smits 18-nov Ingenieur Erik Kruider 21-dec Remco Wischmann 
22-okt Adriaan Schellevis 18-nov Menno Wiebes 22-dec Remco Nieuwland 
22-okt Jan Pieter van Delft 19-nov Laura Craenen 23-dec Paul Koster 
23-okt Arjan van Rijsbergen 19-nov Marijn de Jonge 23-dec Ingmar Renirie 
23-okt Raymond Koehler 19-nov Mark Hoogendoorn 23-dec Sandra van der Valk 
23-okt Pieter Stroobach 23-nov Stefan Bader 24-dec Gijs van Schelven 
23-okt Xavier Deleye 24-nov Jiska van der Hoeven 24-dec Jaap Reijntjes 
24-okt Floris Heijnen 24-nov Rob van der Post 24-dec Floris Donker 
26-okt Niels Tillekens 25-nov Arne den Heijer 25-dec Boele Staal 
27-okt Vernon de Roo 26-nov Alex Krijger 26-dec Remy van Geene 
28-okt Gerke Stoevelaar 26-nov Bas Nuijten 26-dec Remco Smith 
29-okt Ronald van Haaren 28-nov Toon van Vugt 27-dec Arno Langenberg 
31-okt Adje Versteeg 29-nov Ruud Kovacs 27-dec Joost Schoonheim 

   29-nov David Rabeling 27-dec Damie van Leeuwen 
   29-nov Stephan Veldhuysen 27-dec Wouter Groen 
      28-dec Aike Rijsterborgh 
      29-dec Alexander Voorhorst 
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Colofon 
 
Word Pervert 
 
Correspondentieadres: 
Studentenvereniging NOVA 
t.a.v. Word Pervert 
Lange Kleiweg 80 
2288 GK Rijswijk 
 
Maar we zijn natuurlijk ook te bereiken in 
’t SOP of via de NOVA-bus in de aula. 
 
Internet: 
 
- http://nova.thrijswijk.nl 
- nova@thrijswijk.nl t.a.v. Word Pervert 
 
Doelstelling: 
 
De Word Pervert (WP) is het kwartaalblad 
van studentenvereniging NOVA, door en 
voor haar leden. Het blad informeert over 
bestuurlijke aangelegenheden, over 
(aankomende) evenementen en verdere 
NOVA activiteiten. Verder heeft de WP als 
doel haar lezers te vermaken. Een aantal 
vaak terugkomende rubrieken zijn: 
Bestuursbesluiten, NOVAlender en de 
“Wie ben jij nou weer?”. 
 
De geplaatste advertenties in dit blad 
kunnen ter promotie van NOVA 

activiteiten dienen, maar tevens kunnen het 
reclameboodschappen van NOVA 
sponsors zijn. 
 
Oplage: 
 
Ca. 600 exemplaren. 
 
Drukkerij: 
 
Huisrepro van de THRijswijk 
 
Redactie: 
 
Juriaan van Leeuwen 
Peter van Zonneveld 
Bestuur der NOVA 
 
Met dank aan: 
 
Heijer 
Wispo-com 
Callisto 
Laura Smits 
Daniël Mulder 
Ben Timmermans 
Wiebe de Vos 
Jeroen Futselaar 
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