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Voorwoord

Hallo NOVA-poppetjes,

Natuurlijk is er dit kwartaal weer veel gebeurd. Er zijn in al weer een hoop leuke
evenementen geweest, zoals de DIAS, de KA, de JV, het beachvolleybal, hierover kunnen
jullie leuke stukjes lezen in de rest van de WP. Ook is er dit jaar een bestuurswissel
geweest, dus ook het nieuwe bestuur zal aan jullie worden voorgesteld. Ook zijn de
gebruikelijke rubrieken weer van de partij, zodat jullie genoeg leesvoer hebben, dit
zijn o.a. de horoscoop, de dispuutflits en de NOVAlender.

Dit jaar zullen Arjan Hogendoorn, Irma Vink en Jolien Tiesma zorgen dat de WP 4x
per jaar verschijnt. Wij kunnen jullie hulp natuurlijk goed gebruiken, dus als je iets
leuks te vertellen hebt…. Pak je pen, typ een stukje en mail of geef het aan een van ons.
Mailen kun je doen naar nova@thrijswijk.nl t.a.v de WP.

Wij hopen dat jullie een leuk en gezellig eerste kwartaal beleeft hebben, en dat jullie
de komende toetsweek met succes kunnen afsluiten, maar vergeet vooral de gebruikelijke
gezellige dingen niet!

Groetjes, de WP-com
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Dispuutsflits

Beste trouwe lezers,

Daar is die dan weer, de o zo vertrouwde dispuutsflits. Ook in dit schooljaar heb ik de
eer om verslag te doen van wat er binnen dispuutsland allemaal gebeurd. Iedereen
heeft weer een lange zomer achter de rug en de meeste disputen hebben toch wel het
een en ander ondernomen deze periode. Allereerst voor de allerjongste onder de lezers,
oftewel de eerstejaars, een uitleg van het begrip dispuut binnen NOVA.

NOVA kent verschillende disputen in verschillende samenstellingen. Het ene dispuut
bestaat al een jaar of vijftien en ziet elkaar nog wel eens, terwijl het andere dispuut
misschien de vijf jaar nog niet haalt en ook doodgebloed is. Zo zijn er herendisputen, is
er een damesdispuut en zijn er vele gemixte disputen. In totaal kent NOVA zo’n 20
disputen. Maar wat houdt een dispuut nu precies in?  De definitie van dispuut volgens
de Dikke van Dale is als volgt:

dis·puut (het ~, -puten)
1 theoretische discussie => redetwist, twistgesprek
2 studentengezelschap voor studie en discussie
3 onderafdeling van een studentenvereniging

Bij NOVA houdt dit ongeveer hetzelfde in, maar zou je het redetwisten en
twistgesprekken wel een beetje weg kunnen laten en zou je bij de definitie nog iets van
onwijs gezellig en bier enzo kunnen invullen.

Goed, dat is dan bekend. Dan de verschillende disputen. Zoals gezegd, er zijn disputen
in vele vormen en maten. Ik zal alleen de disputen behandelen, welke nog enigszins
actief zijn of die in ieder geval moeite doen om actief te lijken en natuurlijk de nog
echt actieve disputen. Mede mogelijk gemaakt door, en dus met dank aan A. den H. en
J.T.

Ratio Incognito
Ratio streeft ernaar om ieder jaar naar Oxford te gaan, hier woont Jacco namelijk.
Deze behoefte voldoen ze echter niet jaarlijks, terwijl dit jaar toch de laatste kans is
aangezien hij vertrekt daar. Een andere jaarlijkse bezigheid van Ratio Incognito is
mountainbiken in het samenzijn met CIP en Neccie.

Neccesitas
Een hoop nieuwtjes in de relationele sfeer binnen Neccesitas. Guus gaat binnenkort
trouwen. Natasha wordt/is moeder evenals Mark vader wordt. Ook nog een nieuwtje
over Heijer, hij heeft inmiddels zijn rijbewijs gehaald! Daarnaast heeft Neccesitas
Niek Beukema van Ratio Incognito geadopteerd als verloren vriend, aangezien hij bij
z’n eigen vrienden niet voldoende bevredigd werd. Ook zal dit clubje in oktober een
weekendje weg gaan.
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Concordes Inter Pocula
CIP is afgelopen september op dispuutsweekendje geweest naar Drenthe. Hierbij is één
persoon van neccesitas mee geweest in verband met de onderlinge verbroedering. Emiel
gaat binnenkort trouwen en wordt ook nog eens 30, één ding staat als een paal boven
water voor hem, er zullen géén kinderen aankomen. Wouter en de nieuwe voorzitster
hebben ook een vruchtbaar jaar voor de boeg.

Blauw Genootschap
Maarten is als eerste vader geworden en een tweede kleine blauwe telg staat eraan te
komen, en wel als gevolg van het werk van Ronnie. Blauw gaat dit jaar een ‘mooie
pooierboot huren samen met een ander dispuut. Daarnaast hebben ze grote plannen
voor het organiseren van een SangriaSooS, waarvoor ze al enigszins hebben geoefend.

Callisto
Deze lekkere meiden hebben een artistieke inval gehad. Dus als je goed oplet kun je ze
wel is in een parkje met wat verf zien kliederen. Daarnaast doen ze ook iets met koe-
knuffelen. Dit schijnt een erg rustieke bezigheid te zijn, waarbij je tegen je eigen aura
oploopt. Ilona is na verscheidene tegenslagen toch nog afgestudeerd en heeft dit uiteraard
feestelijk gevierd. Aangezien verschillende meiden reeds op leeftijd zijn, klapperen de
eierstokjes er op los en kunnen we binnenkort een uitbreiding verwachten.

Ambrosius
Schitteren in het niets zijn en doen er volgens mij ook redelijk moeite voor! Ga er
verder geen woorden aan vuil maken en kostbare ruimte aan verspillen!

Dionysos
Deze stoere mannen kunnen zich eindelijk compleet noemen, DJ en Brokkie zijn na een
jaar bestuur weer volledig inzetbaar voor Dionysos. Zij kunnen zich gelijk bewijzen
door een nog niet geëvenaard weekendje weg te organiseren. Jasper en Jason daarentegen
hebben zich in een zekere hoek opgesteld waar de klappen vallen, dit na een groots
falen van beide. Komend jaar zal er na de geslaagde edities van de afgelopen jaren
wederom een DionySooS aankomen, de datum is nog niet zeker maar volgt snel. Dit jaar
viert Dionysos tevens zijn eerste lustrum. Dit zal dan ook zeker niet onopgemerkt
voorbij gaan. Op dit moment is de sollicitatieprocedure gaande voor de lustrumcommissie.
Het jaarverslag dat Dionysos dit jaar heeft aangeboden aan het bestuur heeft zelfs de
grootste androloempiaan met jalozie tegemoetgezien. Ditmaal namelijk niet enkel een
verslaggie op vilt maar een heus rapport waaronder een uitgebreide financiële
jaarrekening. Androlupia kan dit moeilijk verkroppen en probeert nu door het aanbieden
van een etentje aan de software te komen, waarmee zulks groot werk gemaakt kan
worden. Tja, je gaat gekke dingen uithalen als je wanhopig bent.
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L.E.F!
LEF heeft de afgelopen jaar een beetje teleurgesteld, maar heeft zich de eerste weken
van dit jaar van de beste kant laten zien door bijna voltallig bij het kwartaalfeest en
de discussieavond aanwezig te zijn. Ook verloopt de integratie met enkele (lees: één)
huidige actieve leden gladjes. Wellicht dat LEF hierdoor een jeugdige boost krijgt en
ineens allemaal leuke dingen gaat organiseren.

Androlupia
Om even verder te gaan waar we bij Dionysos geëindigd waren. Wanhoop! De wanhoop
is zelf zo groot binnen Androlupia, dat ze een poging doen relaties aan te knopen met
verscheidene jonge goden van Dionysos. Hier zal ik niet nader over uitweiden, aangezien
alleen de gedachte hieraan mij al een tripje wc oplevert.
Tja, relaties… dit lijkt een woord dat centraal staat binnen dit dispuutje. Iedereen is
inmiddels met iedereen geweest binnen het dispuut. Ze kunnen met recht zeggen dat ze
elkander van binnen en buiten goed kennen.
Dan maar weer richting de praktische zaken voor NOVA, Androlupia heeft plannen om
het tweede kwartaalfeest dit studiejaar te organiseren. De plannen zijn groots, maar
laten we hopen dat ze hier bewijzen dat ze ook daadwerkelijk iets kunnen!

SinlooZ
De statuten van SinlooZ zijn dan eindelijk goedgekeurd. Het heeft even mogen duren,
maarja… De vraag is dan alleen, is er na al die tijd nog wel sprake van een dispuut?!?!?
Het jaar is in ieder geval goed voor ze begonnen, aangezien ze Sharon al van 50 meter
hoogte de zee in hebben gegooid. Het is nu afwachten tot er een kennismaking
(ontgroening/inwijding klinkt zo eng) met de andere disputen geregeld kan worden, tot
die tijd zijn ze nog niks eigenlijk. Met smart wachten we ook op de eerste tekenen dat
er iets georganiseerd gaat worden door dit nieuwe wannabe dispuut.

Eggezegedegere
Over wannabe dispuut gesproken. Nog zo eentje, zijn al maanden en maanden bezig met
plannen maken, lol hebben, bier drinken, nog meer plannen maken. Maar één probleempje:
concrete statuten zijn nog niet goedgekeurd. Ik hoop dan ook dat ze hier zo snel
mogelijk actie voor gaan ondernemen, zodat ze gezellig samen met Sinlooz kennis kunnen
maken met de échte disputen!

Zo dit was hem voor de deze keer. Volgende hoop ik wat te kunnen melden over eventuele
nieuwe disputen. Dus jullie weten wat je te doen staat!

Groetjes en tot SooS,

Tinus

Ps. Mocht je nog tips/hints/roddels hebben en kwijt willen, dan kun je deze altijd
opsturen naar 6248@thrijswijk.nl
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Afscheid nemen blijft moeilijk...

Mijn jaar van besturen zit er op.
Na een jaar bestuur geweest te zijn van NOVA, is het tijd om terug te blikken. Het was
een mooi jaar. Dit wordt natuurlijk elk jaar gezegd. Maar het was niet alleen voor
mijzelf een mooie ervaring. Ik heb er ook 4 hele goede vrienden bij gekregen. Vrienden
met wie je een ervaring deelt die je niet snel met anderen deelt. Dat schept toch een
band. Maar dat niet alleen Ook de mensen die bij alle evenementen hebben geholpen en
hun vrije tijd belangenloos hebben gegeven om te zorgen dat alle evenementen tot een
geslaagd einde gebracht konden worden zullen me bij blijven. Dat zijn toch de mensen
waar een vereniging op kan steunen. En het waren mooie evenementen. Toen ik mijn
presentatie voor de JV moest voorbereiden heb ik alle fotos van alle evenementen van
afgelopen jaar doorgekeken. En dat gaf een goed gevoel. Op elke foto was te zien
hoeveel de mensen aan het genieten waren van de evenementen. Wat wil je nog meer als
(oud) Voorzitter Evenementen. Maar nu is het jaar besturen afgelopen en heb ik mijn
functie moeten doorgeven. Jorge Fiebrich neemt het van me over. Ik wens hem natuurlijk
alle succes die hij nodig zal hebben en nog meer. Ik weet zeker dat hij gaat proberen
ook van komend jaar iets moois te maken. Maar voor mij is het gelukkig nog niet helemaal
klaar. De SooS blijft open dus ik blijf langskomen. En de flipperkast zal ik voorlopig
ook niet ongeroerd laten. Voor de mensen die toch nog een keer willen proeven hoe het
jaar is geweest kan dat. Dan moet je gewoon even op de site naar de foto’s kijken of in
het archief naar het filmpje van de evenementen presentatie 2004-2005 kijken. Tot
slot nog even dit:
Jorge Heel veel succes komend jaar en maak er wat moois van.
En dan sluit ik hiermee een jaar af waar ik met trots op terug kijk.
Maar dat heb ik niet alleen gedaan. Ik heb hulp gehad van vele  mensen en die wil ik
nogmaals allemaal bedanken en in het bijzonder wil ik mijn bestuursgenoten bedanken
voor het afgelopen jaar. Jongens bedankt Het was een TOPJAAR

Tot SooS
Vismans

Afscheid van dat mooie jaar

Het begint zo raar ineens gaat iedereen naar school en jij blijft met 4 mensen in de
SooS of het Sop. Deze mensen ken je wel goed maar toch nog niet zo goed. Je bent(samen
met die 4 andere) ineens verantwoordelijk voor wat er gebeurt bij NOVA. Je gaat
allemaal nieuwe leden leren kennen, evenementen organiseren, de SooS schoonmaken,
boekhouden, Lachen gieren en brullen met je bestuur, geld tellen, de SooS aankleden.

Dan krijg je de JV na heel vies te zijn geworden ben je nu officieel bestuur en ook nog
verantwoordelijk voor 5 vissen. De wijn is €0,70 duurder per glas. Nu is het echt
begonnen, je bent er al aan gewent om bestuur te zijn.

Je krijgt een kerstdiner, WISPO, NOVAweekend, ledenavonden, apresSooShut,
winterpret, dispuutsSooSen, stroom uitval tijdens de HalloweenSooS, cabaret, dispuuts
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dag, lustrum feest van de Technische Hogeschool RIJSWIJK, Barbecue Open Podium,
SooScomSooS, SooScomweekend. En een heinekenveiling.

En verder tijdens je jaar met je bestuursgenoten:
Uitgegaan naar bijvoorbeeld Leiden, een Homo avond in speakers, Recesweek, skiën met
heineken en het bezoeken van andere studenten verenigingen. Bij deze avonden is altijd
erg leuk of er is iemand zat of schrikt zich rot omdat de ander in zijn kont knijpt. Gave
vergaderingen die soms afgebroken worden door de lachsalvos. Of een gezellig potje
Flipperen. Ook de eeuwig durende discussies:
Welke kleur is mooier rood of groen(rood)
Wie is groter de lange of de dikke(de lange)

Zo maar ineens is het dan tijd om de nieuwe bestuurs mensen uit zoeken. Je krijgt door
dat het gaat aflopen. Er gaan aankomend bestuursmensen bij de vergaderingen zitten
om het te leren. In de vakantie de boekhouding afsluiten en dingen klussen. Na de
vakantie ineens naar school en de aankomend bestuursmensen zitten in de SooS. Tijdens
de JV nog een praatje houden en het is over. Je neemt afscheid van het bestuur. Nou ja
bijna sinds dien zit ik in de RvC(Raad van Commissarissen).

Nu is ook niet alles leuk hoor aan een bestuursjaar, deze dingen gingen wat minder goed:
Ik heb de heidivisII vermoord.
Iets teveel aan NOVA gedoneerd.
Een uitslaande bbq is nog steeds te heet voor de haspel.
Verkeerd afgeroomd ondanks dat je speciaal daarvoor nuchter bleef.
Vismans, Ketser en Brokkie konden beter flipperen.
Teveel gedronken(Ben wel eens iets vergeten).
Teveel gelachen(Tot buikpuin toe).
Het bestuursjaar is afgelopen.

Heidi Ketser Vismans Brokkie en alle commissie, de RvC, de tappers en alle leden bedankt
voor dat gave Jaar. Jen, Jo, Teun, Sjors en Bonkie succes.

Dirkjan van Staalduijnen of DJ of Annie

From love till end

Eindelijk kwam haar tegen, oké natuurlijk had ik haar wel eens gezien. Ze viel me altijd
al op, maar ik had haar nog nooit echt aan durven spreken, ik ben niet zo’n versierder.
Ik kijk liever toe van een afstandje en wacht tot ik benaderd wordt.
Geheel onverwacht werd ik door een vriend van mij die ik ook nog niet zolang kende aan
haar voorgesteld. We werden vrienden deden veel leuke dingen, organiseerden een feest.
Ik ging alleen steeds meer voor haar voelen maar durfde de stap niet weer niet te
nemen. En toen....
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Toen kwam ze naar me toe, ik wist mijn antwoord natuurlijk al. Ik vertelde het mijn
ouders, mijn vrienden. Ik mocht het alleen tegen niemand op school zeggen, zelfs toen ik
háár mijn ja woord had gegeven moest ik het voor de rest blijven verzwijgen.
Pas 2 maanden later, volgens mij vermoedde al heel veel mensen dat we samen gingen.
Mocht ik het blije nieuws verkondigen.
We groeiden snel naar elkaar toe, bijna onbreekbaar verbonden. Rond de feestdagen
rond kerst namen we een break, om daarna weer voor 100% samen te zijn :D. Ik genoot,
de wintersport die we samen hadden kon het feest ook niet verpesten.
We gingen door zonder stoppen, helaas aan al het mooie komt een einde. Zo ook aan
onze relatie. Natuurlijk blijven we vrienden, maar ik zal altijd een zwak blijven houden
voor haar.

NOVA bedankt voor het prachtige jaar!

Dit was mijn ervaring als secretaris van NOVA 2004-2005 iedereen bedankt

Was getekend,
Martijn Kersten

Diep intens afscheid

Dat was het dan alweer, een jaar bestuur zit er alweer op. Het lijkt lang zo’n jaar
maar zoals alles waarbij je het naar je zin hebt duurt het eigenlijk veels te kort. Iets
langer als een jaar geleden begon ik, na bijna twee hele jaren SooS-com te zijn
geweest, aan een jaar als SooS-baas in het bestuur der s.v. NOVA. Met vier andere
bestuurspoppetjes stonden we vol spanning en onwetendheid te wachten wat het
komende jaar zou gaan brengen. Nou, ik kan nu zeggen dat het mij in ieder geval wel
een hoop gebracht heeft. Ik heb in ieder geval vier vrienden voor het leven gemaakt
waar ik een hoop herinneringen mee kan delen en daarnaast heb ik ook met een aantal
van mijn commissie leden hele leuke dingen meegemaakt die ik  niet gauw zal vergeten.
Uiteraard zijn er zoals bij elk bestuur ook wel wat minder leuke dingen gebeurt,
maar deze zijn naar mijn idee zo minimaal gebleven dat ik er hard over moet
nadenken wat het ook al weer was. De gene die op de JV zijn geweest hebben ook
gezien dat ik het er best moeilijk mee heb dat het jaar is afgelopen, maar aan alles
komt een eind. Alhoewel, ik ben met de JV toegetreden tot de RVC wat mijn
betrokkenheid bij het bestuur niet helemaal verleden tijd maakt. Ik wil het nieuwe
bestuur heel veel succes wensen, waarvan ik denk dat dit wel gaat lukken ze zijn
immers door ons als bestuur gevraagd zou stom zijn als je er dan geen vertrouwen in
had. Maar toch jongens (en meiden) zet hem op.

Dennis Lagerweij (Brokkie)

Ex-SooSbaas der sv. NOVA
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Dag bestuur,

Ander half jaar geleden kwam het bestuur naar me toe of ik bestuur der s.v. NOVA
wilde gaan doen. Het antwoord wat ik daar op gaf hoef ik hier niet te vermelden….

Het afgelopen jaar was ik voorzitter der s.v. NOVA. Een jaar met veel mooie
evenementen. Soms leek het erop dat mijn leven alleen maar uit NOVA bestond: alle
voorbereidingen voor een nieuw NOVA jaar, elk evenement weer laten knallen, de
dinsdag en donderdagSooSen de één nog gezelliger dan de andere, de HACCP, de
bestuursvergadering, de gezellige ledenavonden en zo kan ik nog wel even verder
gaan. Het waren wel altijd uitdagingen waar ik zin in had, had het allemaal voor geen
goud willen missen!!!

Nu ander half jaar verder, wat gaat die tijd toch hard, zit ik weer in de
schoolbanken. Ik kan terug kijken op een super tof jaar, waarin ik veel geleerd heb.
Een jaar met meer hoogtepunten dan dieptepunten.

Hoop dat jullie het ook een geslaagd jaar vonden. Wil iedereen die hierbij geholpen
heeft nog één keer bedanken. De BBQ/OP com en Kerstcom en natuurlijk ook alle
andere commissies, bedankt. Zonder jullie was het niet haalbaar. Daarnaast natuurlijk
ook iedereen die elke keer weer opnieuw een kijkje kwam nemen bij de evenementen.
En daarnaast natuurlijk m´n bestuur, jongens het was super!!!

Ik ben met mn helikopter geland, voor mij zit de taak erop. Wil het nieuwe bestuur
nog een keer heel veel succes wensen met dingen doen.

Tot SooS,

Heidi Peppelenbos
Voorzitter der s.v. NOVA ´04-´05
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SooS baas en dan…..?!?

Tsja…..dan wordt je gevraagd wat te schrijven over jezelf….maar ja, wat valt er te
vertellen en waar moet je beginnen…..?

Je kan beginnen bij het moment dat je geboren werd, met de nodige rotzooi en bloederige
taferelen die dat met zich mee brengt. Of je kan beginnen over het moment dat je als
drie jarig kereltje voluit op je muil ging met je fietsje ! Je kan ook vertellen over je
eerste keer dat je verliefd werd op een meisje op de middelbare school…..of de eerste
keer dat je zwaar dronken was en je eerste kater beleefde…..

Maar het gaat er vooral om wat ik na 21 jaar geleerd heb en hoe ik nu ben aan het begin
van mij bestuursjaar.
Ik ben, voor het geval jullie het nog niet wisten, Nicky (voor intimi Bonkie, wen er maar
aan) en loop hier alweer een aantal jaren rond op school. Sta ingeschreven als student
Informatica, maar vond het bestuursjaar NOVA belangrijk en gaaf genoeg om het
studentenleven (nog) een jaartje aan de kant te schuiven. Want ja, wat is nou een jaar
van een heel mensen leven?!?

Na deze nieuwe route in het leven (in een rechte lijn naar de dood!) medegedeeld te
hebben aan mijn papa en mijn mama, die de keuze ook stiekem wel leuk vonden…..heb ik
gekozen voor de functie als SooS baas.
Ik zal dus dit jaar jullie in de nodige alcohol behoefte voorzien en zal het vet eten ook
voortdurend voorbij laten komen….

Al met al heb ik erg veel zin in het komende NOVA jaar en hoop (maar ga er stiekem
alvast van uit) dat dit een top jaar gaat worden!

Tot SooS, Bonkie aka Nicky

PS. Op miraculeuze wijze is vorig jaar mijn jasje van mijn pak tijdens het altijd gezellige
en schitterende kerstdiner bij NOVA verwisseld…..het jasje dat ik in nu mijn kast heb
hangen vind ik natuurlijk schitterend, maar het kleurt vreemd bij mijn “pantalonunit”!
Dus wie o wie heeft de grote verschrikkelijke wisseltruc uitgehaald!?

Het nieuwe bestuur

Lieve Leden,
Een nieuw school jaar betekent een nieuw NOVA-bestuur. En een nieuw NOVA-
bestuur, betekend dus ook dat er een nieuwe Secretaris is. Dit jaar heb ik de eer om
deze functie te vervullen. En wie ben ik dan?? Ik ben Jolien! Ik kan nu van alles over
mezelf vertellen als leeftijd, hobbys, studies en andere dingen. Ik zal dan maar
gewoon alleen de andere dingen vertellen,
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o Mensen vinden dat ik te veel bel, en dan vooral met het thuis front. (Stiekem merk
ik dit helaas ook in mijn telefoonrekening)

o Mensen vinden dat ik te veel TV kijk, en dan met name soaps. Sommige mensen
ergeren zich hier zoveel aan, dat ze preventief de kabel er uit trekken als ik
langs kom. Mijn huisgenoten hebben zelfs een aparte TV voor mij (en mijn andere
soap huisgenootje) aangeschaft, omdat zij te graag Discovery kijken. (Tja dit
klopt dus wel een beetje, maar sinds mijn bestuursjaar heb ik vrij weinig TV meer
gekeken, pluspuntje (??))

o Zoals te lezen is in het stukje van de penningmeester, is mijn vader een geniale
man.

o Stress is een woord dat abslouut niet in mijn woordenboek voorkomt. Maar
daarentegen heb ik het natuurlijk wel altijd druk, en dat ondanks het feit dat ik
geen TBK doe. Ooh jee, dit klinkt wel heel eng. Dit wordt dus mijn verbeterpuntje
van het komende jaar.

o Zoals blijkt wordt er te vaak aan mij gedelegeerd, en moet ik dus vaak stukjes
voor andere bestuursmensen typen. Dit is dan weer een van mijn betere
eigenschappen zeggen ze. En zo lief als ik ben, doe ik dan maar weer, en zo zal het
waarschijnlijk nog wel een jaartje doorgaan.

Maar dit zijn maar een paar andere dingen. Wil je echt kennis met mij maken, maak
dan gewoon is een praatje met me in de SooS. Maar meestal ben ik te vinden in de
SOP (S45), daar is het namelijk erg leuk, en hebben we helaas geen nietmachine
meer…

Tot SOP, Jolien!

Lieve Leden,
Ook dit jaar heeft NOVA weer een vrouwelijke voorzitter in het bestuur. Ik,
Jennifer zal deze functie dit jaar proberen zo goed mogelijk uit te voeren. Er werd
mij door de secretris gevraagd mij voor te stellen voor in de WP. Helaas bezit ik niet
de eigenschap om leuke verhaaltjes over mij zelf te typen. Dus doe ik gewoon waar ik
goed in ben, ik schuif het van me af. Ik delegeer, zoals een voorzitter dit hoort te
doen. En tja daar ligt de bal dan weer bij de secretaris.  Bij deze zal de secretaris
dit dan zo goed mogelijk proberen te doen. Jennifer is voor velen bekend geworden
onder de naam Jenever. Dit heeft zij te danken aan de DIAS, en het eerste
kwartaalfeest. Haar trotse mentor (de secretaris) zal de rest van de niet zo
smakelijke taferelen maar achterwegen laten. Ook is zij erg trots op de introductie
van “het rondjes lopen” begrip. Voor nadere uitleg kun je bij haar terrecht.

Tot SooS (jeetje wat origineel), Jennifer

Lieve Leden,
Eindelijk weer zomervakantie, de vakantieplannen zijn klaar. Een week voor vertrek
gaat de telefoon, en tja voor je weet zeg je toe aan de stem aan de andere kan van de
lijn dat je komend jaar bestuur der s.v. NOVA wordt.
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De ene dag ben je nog een gewone tweede jaar elektro student en voordat je het weet
ben je Vooriztter Evenementen der s.v. NOVA. Mijn naam is Jorge Fiebrich, de
meeste kennen mij beter als Sjors. En ook Sjors kwam niet verder dan dit, en vond en
stiekem heeft hij wel gelijk dat hij te dyslectisch is om dit stukje af te maken. Of de
secretaris dit dan niet is even kon doen, ze was er toch al mee bezig. En tja daar zit
je dan, eerst iets over jezelf geschreven, toen iets over mijn voorzitter, en nu nog iets
over de evenementen man.

Sjors is de ADHD persoon in ons bestuur, hij zegt dat hij dit niet heeft, maar aan
stilzitten heeft hij wel echt een gruwelijke hekel. Hij zal dit daarom wel goed kwijt
kunnen in zijn functie. Verder heeft Sjors al een heleboel van de wereld gezien, en
eet daarom ook kiwis met huid en al.

Ook Sjors heeft dus een grote voorliefde voor NOVA, net als de rest van het
bestuur. Hier wil ik nog even op inhaken dat we er een mooi jaar van gaan maken, voor
onszelf, maar vooral voor jullie!

Tot Evenement, Sjors.

Ikke mag…..vandaag de TEUN zijn, en morgen ook, en die dag
daarvoor ook…...

Stel je voor….de avond dat je stukje van de WP ingeleverd moet zijn en je hebt nog
niets !!!
Pure stress en dingen…..dus. Dan schakel je alle mensen die in je omgeving zijn in om je
te helpen. Een klein (nu nog mooi, aan het einde van het jaar lelijk) mannetje dwarreld
om je heen en heeft het idee om je uit de brand te helpen, want ja, zo is hij.

Wat valt er te vertellen over Teun (want zo heet de penningmeester dit jaar voor
intimi).
Dit zegt Martin/Teun over zichzelf: ik ben suf, wazig, zat en dronken, maar ook
kachel….en dat is mooi, want het is h**ren koud in de SooS omdat er pas vanaf 1
november gestookt mag worden volgens bepaalde vaders. Want zoals het gezegde luid:
secretaris d’r vaders wil is wet en wat hij zegt dient nageleefd te worden.

Maar genoeg interne grapjes. Nu iets over mijzelf wat meer de waarheid benaderd. Ik
kom dus uit een gat dieper dan die van Jorritsma, genoemd Stolwijk, waar de welbekende
“Stolwijkse kazen” vandaan komen en ikke dus….!
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Ik ga dit jaar zorgdragen over de penningen (in de volksmond euries of euros of guldens(of
florijnen, red.)) iig. iets met geld dingen.
Ook is mijn streven om de magische grens van 100 kilo aan lichaamsgewicht te kweken
en te onderhouden. Voor de rest ben ik altijd in de buurt van de SooS baas te vinden in
het welbekende kleine gebouwtje……..dus als er nog vragen zijn hoor ik ze graag en geef
ik er suf, maar geduldig antwoord op.

Tot incasso, of in de SooS, Martin aka. Teun
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Integratie
Het is de bedoeling dat de nieuwe leden met andere eerste en hogere jaars integreren.
We streven hier naar door het organiseren van verschillende evenementen, waaronder
de DiGoNo, KA en ANS.

Commissies
De commissies zijn er om het bestuur te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten
en evenementen. Er wordt gestreefd, om de keuzes en beslissingen zoveel mogelijk bij
de commissie neer te leggen. Echter dienen deze wel goedgekeurd te worden door het
bestuur. Tijdens de selectie van de commissies streeft het bestuur ernaar om een zo
gevarieerd mogelijke samenstelling van de commissie te krijgen. Er wordt dus een poging
gedaan om in elke commissie een eerste jaars en een vrouwlijk commissie lid te plaatsen.

Disputen
Het bestuur probeert de betrokkenheid van disputen tijdens evenementen en activiteiten
te vergroten. Daarnaast is er voor elk dispuut de mogelijkheid een SooS danwel evenement
of activiteit te organiseren. Daarom zal het bestuur het oprichten en behouden van
disputen proberen te bevorderen.

Relaties met studie verenigingen van de TH
Het bestuur zal proberen de relaties met de studieverenigingen te vergroten, en zal
waar dit mogelijk is proberen hun evenementen/activiteiten te ondersteunen.

Leden avonden
Deze zijn alleen toegankelijk voor leden en donateurs. Tijdens deze avonden zijn de
drankjes tegen een goedkopere prijs te verkrijgen.

Deur beleid
De SooS zal geopend zijn op donderdag van 12.10 uur tot laat, leden, donateurs, studenten
en medewerkers van de TH-Rijswijk zijn dan van harte welkom. Ook op dinsdag is de
SooS open voor leden van 15.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens een donderdag SooS is er de
mogelijkheid om mee te eten voor €2,50 p.p. Verder is de SooS elke doordeweeksedag
geopend van 10.05 tot 10.30 uur voor het stellen van vragen. Er zal altijd iemand van
het bestuur aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Bar beleid
Achter de bar mogen alleen de ingeroosterde barpoppetjes, barbaas en het bestuur
komen.

Keuken beleid
De keuken is alleen toegankelijk voor de keukencom, barbaas en het bestuur. De keuken
is toegankelijk voor de barpoppetjes totdat er gekookt gaat worden. Daarna voor de
mensen die koken.

Beleidsplan 2005 - 2006
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Muziek beleid
Alleen de barpoppetjes, barbaas en het bestuur mogen aan de muziekinstallatie komen.
Dit betekend ook dat de nummers die gedraaid worden ook in zijn geheel worden gedraaid.

DJ entresolbeleid
Dit is alleen toegankelijk voor de techniekcom en het bestuur. Er is een uitzondering
als er iemand toestemming heeft gekregen van het bestuur.

SOP en Feesthok beleid
Het SOP en het Feesthok zijn alleen toegankelijk voor het bestuur, en de commissies
die daar willen werken, en daar toestemming voor hebben van het bestuur.

Verhuurbeleid
Voor leden en donateurs is er de mogelijkheid de SooS te huren. Dit kan echter alleen
als de SooS op dat moment beschikbaar is, en er iemand van het bestuur aanwezig kan
zijn. De kosten hiervoor zijn €25,- per dag per deel.

Deze WP werd gedrukt door:
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De meesten van jullie zullen gehoord hebben dat de TH Rijswijk gaat verhuizen naar
Delft. Het zal nog even duren, maar in de zomer van 2009 moet het dan echt zover
zijn! De TH Rijswijk zal een nieuwbouw locatie krijgen op de campus van de TU Delft
op de hoek van de Rotterdamseweg en Jaffalaan. Op dit moment zijn er mensen van
de Haagse Hogeschool en TH Rijswijk bezig met het indelen van een voorlopig
ontwerp (voorlopig ontwerp was te zien tijdens de opening van dit schooljaar en
tijdens de Jaarvergadering van NOVA). Een onderdeel hiervan is een m2 begroting
maken. Een logisch gevolg van deze verhuizing zal zijn dat NOVA ook een nieuwe
locatie moet vinden. NOVA zal meeverhuizen naar Delft, waar we een eigen plekje
krijgen in het TH-gebouw. Maar net zoals bij vorige SooS-nieuwbouw projecten,
moet hier aardig wat denkwerk aan vooraf gaan. Dit keer is het niet alleen een nieuwe
SooS, maar er zal ook een nieuw SOP moeten komen. Er is een speciale werkgroep
binnen NOVA in het leven geroepen om na te denken over alle eisen en wensen.
Afgelopen jaar zijn er diverse vergaderingen geweest waarin een programma van
eisen en wensen voor de nieuwe locatie is opgesteld. Er is vooral nagedacht over wat
NOVA wil. Aan de hand van dit programma van eisen en wensen is NOVA nu in
onderhandeling met de werkgroep van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk over het
aantal m2 dat voor NOVA beschikbaar zal zijn in het nieuwe gebouw. Binnenkort
worden deze onderhandelingen afgerond en zullen we jullie zeker op de hoogte stellen
over wat de uitkomst hiervan is!

Voor relevante vragen en suggesties kan je natuurlijk altijd terecht bij het bestuur
of aan één van de leden van de Werkgroep:
- Emiel van der Berg
- Ingmar Breunesse
- Anja ter Elst
- Jeroen Futselaar
- Dennis Lagerweij
- Mariëlle van der Schans
- Bart van der Valk
- Erwin de Villeneuve

Vriendelijke groet,

De Werkgroep Nieuwbouw SooS

De nieuwe SooS



Word Pervert

17

Vrijdag 28 oktober: Apres Toets SooS
Ben je uitgeleerd? Kom dan vanaf 10 uur s ochtends naar de SooS. We zijn open
tot 19.00 uur. Vanaf half 12 kan je ook van de alcoholische versnapering genieten.

Dinsdag 8 november: Ledenavond
Op deze avond zal Arno (ons eerste dove lid) een cursus gebarentaal geven. Wil
je ook graag een bijzondere taal leren, mis dit dan zeker niet. In het vervolg
kunnen jullie dan ook met elkaar communiceren. Na deze educatieve cursus zal
een filmmarathon volgen.

Vrijdag 11 november: OuwelullenSooS
Ze komen weer, de arbeiders, de burgers, voor ons beter bekend als de Ouwelullen

van
NOVA. Zij zullen deze avond hun stem laten horen over welk cadeau er dit jaar
geschonken gaat worden. Ben jij ook benieuwd, of wil je integreren met het oude
NOVA volk (dit is erg leuk) kom dan ook!

Woensdag 16 november: Cabaret & DIAS overdracht
NOVA en DIAS organiseren deze avond samen een cabaret. Dit zal weer lachen,
gieren, brullen worden. Bovendien hoeven we niet langer in spanning te zitten,
want het nieuwe DC zal vanavond bekend worden.

Donderdag 17 november: AngSooS
Deze SooS zal studievereniging Angstrom organiseren, en de invulling zal dus
ook aan hun zijn.

Vrijdag 18 november: Tweede Kwartaalfeest.

NOVAlender
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Wispo 2006

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met z’n allen op wintersport vakantie.
De bestemming houden we nog even voor ons zelf, maar om jullie niet helemaal in het
onwetende te laten zullen we wel alvast vertellen dat de bestemming ergens in de
Franse alpen ligt. Bovendien kun je op en hoogte van meer dan 2400 meter lekker uit je
dak gaan in de verse poedersneeuw of lekker van de zon genieten op een van de talrijke
bergstations, om daarna weer lekker fris verder te skiën/snowboarden op de meer dan
200 km tellende pistes.

De bus zal op vrijdag 27 januari bij de SooS vandaan vertrekken richting Frankrijk

De WISPO is voor iedereen dus ook introducés en niet-studenten van de THRijswijk

Verdere informatie over de WISPO, zoals prijs, plaats, enz. zullen op een later tijdstip
bekend worden gemaakt bij de informatie stand in school, in de SooS of in het SOP
(S45)

Avec les salutations aimables,
le équipe de Wispo

Dinsdag 22 november:
Zit je in het tappersgilde, of kookgilde, dan is deze avond voor jou niet te
missen. De SooSbaas zal deze avond op een aparte wijze in het zonnetje worden
gezet door jullie! Op deze avond wordt het nieuwe tappersgilde shirt ook onthuld.

Donderdag 24 november: BeaujolaisSooS
Ja ja hij is er weer, de Beaujolais primeur. Voor de echte wijnliefhebber, of
degene die het gewoon leuk vindt zich aan te passen aan het thema. Ook dit jaar
wordt NOVA weer de grootste afnemer van deze overheerlijke soort wijn.

Donderdag 1 december: EerstejaarsSooS
Deze donderdag zullen de nieuwe eerstejaars laten zien wat zij kunnen. Dus kom
ook en maak deze SooS tot een succes.

Maandag 5 december: Sinterklaas
En rij dan niet stilletjes onze school voorbij…

Donderdag 15 december: NostalgieSooS
Op deze donderdag kun je oude tijden herleven. Duik even terug in de tijd, hoe
was het toen ook alweer, toen we allemaal nog tiener waren.

Donderdag 22 december: Kerstdiner
Ook NOVA slaat de kerst niet over, kom dus ook naar het kerstdiner van NOVA,
het belooft een mooie avond te worden, waar uiteraard iedereen in stijl gekleed
zal zijn!
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Uit de oude Doos
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Elk jaar vindt de DIAS plaats op de laatste drie dagen van ‘de grote vakantie’. Voor het
DC was het echter geen ‘grote vakantie’, maar eerder een tussendoortje van wel drie
hele weken: één van de vele opofferingen om het mooiste evenement van de THR te
mogen organiseren, denk ik dan.
Hoewel de DIAS voor de crew en mentoren al wel iets eerder begon (ook zij maken
graag opofferingen voor de DIAS) begon het voor het DC al vlak na de vorige DIAS:
met een smoesje werden we één voor één door de voorzitster naar het DIAS Hok
gelokt, alwaar ons ‘de grote vraag’ gesteld werd en waar wij allen, zonder lang nadenken,
JA op antwoorden; wie zou deze kans wel laten liggen?!
Toen was daar de eerste vergadering, geen idee wat en wie ons te wachten stond, liepen
we via de niet opvallende route naar het Hok. Lacherig en verlegen zaten we daar dan
met z’n allen. Gelukkig braken EM en CM het ijs: zij hadden het weekend ervoor
toevallig (zou het?) hetzelfde meisje gezoend en kenden elkaar dus al wat beter. Ook
bleek meer dan de helft bij elkaar in het dorp te wonen en het grootste gedeelte
dezelfde opleiding te volgen; wat gesprekstof gaf, alleen wel zielig voor die ene was.
De eerste vergaderingen volgden waarin het thema bedacht werd, die keer niet aflezend
van een blaadje met lege THR kopjes erbij, en de overdracht werd voorbereid; een
cabaretier werd gezocht, baby foto’s werden verzameld en een huisje werd gehuurd.
In dit huisje, helemaal in de Achterhoek, vond het overdrachtsweekend plaats. Met z’n
vijven vertrokken we in een volle auto op een volle weg richting het weekend van
kennismaken, serieuze dingen, veel alcohol, plonzen, iets in WC hokjes en iets in bedden
en zo; kortom een reuze geslaagd weekend!
Na de echte overdracht, vooral een hoop behanglijm en rijst, werd het allemaal wat
serieuzer; zelfs het Hok werd in de Kerstvakantie (ja ja vakanties kent het DC niet)
grondig schoongemaakt (dat heb je met vrouwen in de groep…). In februari vond de
MSA plaats: het eerste teken dat de DIAS er weer aan komt. De donkere kamer werd
ingericht, de Crew kwam voor het eerst bij elkaar en de aankomende eventuele mentoren
kwamen zich van hun beste kant laten zien. Het werd als vanouds een gezellige avond
met een knalfeest op het eind.
Na de bekendmaking van het mentorenteam ging het DC weer gewoon verder; lessen
werden gevolgd, er werd stage gelopen, er werden steeds meer dingen geregeld (maar
ook vooruitgeschoven) en er werd steeds vaker vergaderd met steeds vaker een lekker
maaltje vooraf van één van onze lieve mamas.
Net op het moment dat ik begon te denken; leuk waar we allemaal mee bezig zijn, ook
gezellig, maar waar doen we het ook alweer voor?, kwamen gelukkig de welbekende
kennismakingsuitjes; een zeer geslaagde avond in De Mol met Bourgondisch eten en
Oud-Hollandse spelletjes; een supergaaf Mentoren Avontuur in Wassenaar waar de
zon volop scheen en het bier rijkelijk vloeide en de gezelligheid volop aanwezig was;
een Pool- en Vreetfestijn voor de mannen en dames van de Crew in Delft en natuurlijk
de Medewerkers Avond in de SooS, met naast de spelletjes ook een tapwedstrijd en het
‘Kutfeut gedeelte voor de mentoren. Na deze uitjes, en nog een welverdiende grote
vakantie, moest iedereen wel klaargestoomd zijn voor hetgeen het allemaal om draait:
de DIAS!

DIAS 2005
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De vakantie voor het DC begon pas na de welbesproken ‘draaiboekvergadering waarbij
het totale draaiboek in één dag werd doorgesproken. Naast dit serieuze gedeelte, was
er die dag ook weer de nodige gezelligheid met als toetje een zeer geslaagde BBQ in de
stromende regen! Die week werden de laatste dingen, die nog geregeld konden worden,
geregeld en de eerste shotjes voor de film genomen, waarna ook de meesten van ons aan
een welverdiende vakantie konden beginnen.
Die vier weken later op maandag 8 augustus al weer eindigde op school met het inrichten
van het DCR. In deze eerste week alleen op school kwam goed naar voren hoe goed wij
elkaar hadden leren kennen, hoe serieus we konden zijn, maar ook hoeveel lol we met
elkaar konden maken. Vanaf deze dag hebben we elkaar elke dag gezien tot de zondag
na de DIAS, en dus ook de weekenden; waarin FMC haar eerste kater had dankszij erg
leuke drankspelletjes; VZ en EM hun liefde niet langer voor hunzelf en de rest van het
DC verborgen konden houden; CM achterna gezeten werd door een vriendin van VZ; er
in een caravan werd geslapen (maar niet door iedereen…); kortom weer een hoop om
over na te praten/lachen!
De zondag voor de DIAS werd er nog één keer met de hele groep medewerkers een paar
uurtjes in een kano gezeten (zodat bij voorbaat iedereen na de DIAS ziek of zeer
verkouden zou worden, wie verzint er zoiets…). Maar toen was het eindelijk zover:
DIAS 2005 kon beginnen! Iedereen heeft deze drie dagen op zijn eigen manier ervaren;
deelnemers, mentoren, crew, studieverenigingen, NOVA en het DC; allemaal hebben we
ons steentje bijgedragen om de DIAS ook dit jaar weer een succes te laten worden, en
niet zonder resultaat! Hoe iedereen het ook heeft ervaren (de meesten van ons met een
hoop vlinders in hun buik…dat alles goed is gegaan mag dan ook wel een wonder heetten
bij nader inzien); een superfeest was het zeker, daar valt met ons niet over te twisten!!
Bruut was dan ook het moment dat de lichten aan gingen, met de sloop van de bar
begonnen werd en de deelnemers langzaamaan de school uitdrupten: het was toch echt
voorbij…of toch niet?? Want wij zijn nog steeds bezig met nagenieten hoor!
Ze waren dan wel zo voorbij die drie dagen feest, maar de herinnering zal voor altijd
blijven, niet alleen aan die dagen, maar ook aan het jaar voorafgaand, waarin we veel
geleerd en meegemaakt hebben; het is zeker niet niks om zo’n evenement als de DIAS te
mogen organiseren! Maar dit was nooit gelukt zonder alle hulp van zoveel mensen; daarom
bij deze namens het hele DC: nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet en aanwezigheid
voor en tijdens de DIAS 2005!

Nu is het eind september en kan ik mezelf alleen maar zeer gelukkig prijzen dat ik dit
alles nog eens mee mag maken en samen met ?, ?, ? en ? (overdracht vindt plaats in
november!) ervoor mag zorgen dat het ook in 2006 een superfeest gaat worden! Maar
daarbij moet ik wel zeggen dat DIAS 2005 toch een bijzonder plekje inneemt, naast de
personen die mijn leventje aardig veranderd hebben: Caro, Nicky, Jan en Colin; bij
deze wil ik jullie nogmaals heel erg bedanken voor alles in het afgelopen jaar (ook voor
de kater…) en wens ik jullie heel veel plezier met het zijn van X-DC (= bier drinken en
kut roepen)!

PS
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Het enige wat ik dan ben vergeten toe te voegen aan dit hele verhaal over DIAS 2005
vanuit de ogen van het DC 2005, is natuurlijk de DiGoNo-SooS. Maar daar mogen
anderen over schrijven; want wij als DC kunnen ons van die avond alleen nog maar vage
flarden herinneren…

De DIAS van de crew

Twee weken voor de DIAS gaan we dit verhaal beginnen. Goed we komen lekker
binnen met een bakkie koffie, en Collin komt binnen en schuift aan. Zo mannen nou
daar gaan we dan. Jullie moeten dus de bar en een DJ hok gaan bouwen en nog diverse
andere klusjes gaan doen. Het eerste waarmee begonnen moest worden was het halen
van VEEL hout. Na een twee dagen van hard werken stond het geraamte van de bar er
en was het DJ hok al een eind op weg. Samen met Michael Siwalette was ik logistiek
waardoor wij toch op z’n minst wel één keer per dag wel bij de gamma waren. Na het
tweemaal oplichten van de gamma hadden we vast een 30 euro gespaard. Tot
bijzonder genot van Michelle van IJzeren die de financiën van de DIAS onder
beheer had en echt totaal niet meer uit kwam.

In de volgende dagen werd er bijzonder hard gewerkt aan het bouwen van de bar en
aan het DJ hok. Het ging lekker vooruit en de sfeer begon er hoe langer hoe meer in
te komen, alleen was het toch best jammer dat er pas 120 deelnemers waren. Daar
hebben we met z’n allen een belactie voor gehouden. Ronald en Richard we hebben
gelachen of niet. Een compleet vreugde dansje bij het scoren van een vrouw!! Na het
houden van de actie hadden we toch een totaal van rond de 165 op de dias zelf.
Ofwel…geslaagde actie ;-)
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Op de dag voor de DIAS, de medewerkesavond mochten we nog even onze opening
oefenen. Dit was nadat we de introfilm hadden gezien. We zouden allemaal volgens
instruktie naar binnen rennen en er een feestje van bouwen!!! Natuurlijk kunnen wij
ook lekker zieken en deden we dat gewoon niet tot verbazing van het DC!!

‘s Avonds hebben we er ook nog maar een klein feestje van gemaakt. Gegeten bij de
MC en vervolgens ontspannen een biertje gedronken bij NOVA. Toch wel mooi
trouwens dat je elkaar dan pas goed leerd kennen. Werken en ontspannen met elkaar
is echt goed voor de teambuilding!

Tijdens de DIAS zelf hebben Michael en ik heel veel gereden. Van hot naar her. We
hebben de eerste dag de FOPUTO (FOto PUzzel Tocht) onderdelen weg gebracht en
opgehaald. s Avonds hebben we lekker mee kunnen feesten en heb ik samen met Jel
achter de tap gestaan. Het tappen was leuk, maar zo af en toe best lastig als als de
koeling het een beetje begeeft. Dit was leuk op te lossen met onze COOLZUURBOM!!
Deze trek je open en je beleefd een gegantische herrie van het gas maar een paar
minuten kon je weer los aan de tap.

Ja en toen was iedereen naar bed! Een uurtje wachten voor ons en iedereen lach
lekker te slapen…dachten ze dan!! Het ultieme moment voor ons als crew was
begonnen. Iedereen wakker maken en uit hun bet rukken. Ik zal zeker niet meer
vergeten hoe de blikken waren van sommige mensen. Echt zo’n super verschrikt
gezicht alsof ze net een bomaanslag mee maakten.

De dag erop heb ik niet heel veel meegekregen van de DIAS zelf maar hebben we de
10 kamp neer gezet en opgeruimd. ‘s Avonds begon weer het feest voor ons en hadden
we Cabaret. Mooi dat je als Crew toch lekker op de bar kan zitten en je een
fantastich zicht hebt…biertje erbij en gaan!! Ja mannen let op hé, we zijn allemaal
verkrachters. We hebben maar 1 drang! VOORTPLANTEN. Tip twee drink niet TE
veel als je achter de vrouwen aan zit, als ze niet leuk moge zijn bij aanvang kan je er
toch wel in eens anders over gaan denken met een biertje want ze worden zo’n 25%
mooier op drank! Geldt overigens ook voor de vrouwen natuurlijk die op mannejacht
gaan.

De laatste dag, hm ja daar heb ik wel een leuke bekentenis over. Zoals misschien de
mensen met het kiene oog wel hebben gezien was er schade te vinden aan de TH-bus.
Het busje waarmee Michael en ik de hele tijd mee reden. Bij het weg brengen van de
aanhanger ging er iets mis. We hadden haast en trapte het gaspendaal in en reed
achteruit. Ja en toe, toen was het BOEM. Had een slagboom niet gezien…OEPS denk
je dan. Het tweede wat je denkt als je daar staat is WEGWEZEN. Dus dat hebben we
ook gedaan. In een naar ons idee recordtijd waren we in 20 min vanuit Berschehoek
weer bij de schilp.
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En ja helaas, toen begon de laatste avond al. Laatste keer even lekker los en waren er
al weer twee en een halve week voorbij. Uiteraard was groepje 18 de king off the hill
qua drinken en nu dus ook de trotse bezitter van het heineken shirt. Ook hadden we
de traditione bedankjes en daarna het feest. Ja maar daarna ging er voor ons nog een
feest beginnen. Alles moest nog worden opgeruimd, afgebroken en weg gezet. We
hebben dus tot een uur of 3 gewerkt aan het nog wegzetten en slopen van het geheel.

Toen ook wij eindelijk klaar waren en nog even hebben na geborrel(noo)d konden we
nog even slapen en dan moesten we de school al weer om 10 uur uit. Het was weer een
feestje om niet meer te vergeten!

Alex de Vries
Logistiek

Na een goede vakantie achter de rug te hebben gehad, begon in half augustus de
voorbereidingen voor de 20e DIAS, met als thema ‘Las Vegas
Als members van de Crew waren Alex de Vries en ik verantwoordelijk voor het
logistiek gedeelte tijdens de DIAS.

Naar aanloop van de 20e DIAS moest er behoorlijk veel dingen worden georganiseerd
en gedaan worden. Hierbij moet je denken aan het bouwen van de bar en het DJ-hok.
Voor het bouwen van dergelijke constructies is een hoop nodig, namelijk hout, VEEL
hout en gereedschappen. Eenmaal aanwezig, kon er een start voor gemaakt.

Als logistiek waren Alex en ik vaak onderweg om allerlei boodschappen te doen. Vaak
bezochten we de Gamma, die we overigens ook aardig hebben opgelicht, hehe. Verder
steeds kleine orders die nodig waren om de bar en het DJ-hok af te kunnen maken.
Zo hebben wij als logistiek een steentje bijgedragen aan de opbouw van de 20e

DIAS.
Na een paar dagen begon de bar en het DJ-hok ergens op te lijken. Tegen het einde
van de voorbereiding kon e.e.a. geverfd en verfraaid worden.

Nadat alle werkzaamheden afgerond waren en klaar was voor de drie grote dagen,
gingen we als Crew gezamenlijk (standaard) bij de Mac eten. Daarna werd er nog een
klein feestje gebouwd in de SooS, om alvast in de stemming te komen.
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Tijdens de drie dagen hebben we als logistiek het e.e.a. afgereden. Spullen brengen en
ophalen voor de puzzelfoto-tocht, spelactiviteiten, etc. Noem het maar op. Het
grootste gedeelte ben je onderweg.
Hierdoor mis je een groot gedeelte van de DIAS. Bij het feesten daarin tegen maak je
alles mee.
Groot voordeel daarvan is dat je ook een helpende hand bent achter de tap. Er moet
ten slotte gefeest en gespaced worden in de tent!
Als Crew-member ben je dus multi-inzetbaar naast je functie als logistiek, of wat dan
ook..
Michael Siwalette

Ongelofelijk koud, heel erg nat en veelte weinig slaap…

…maaaaaar helemaal geweldig! De DIAS.

Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad op de DIAS, en voor de mensen die niet zijn
geweest: SUKKELS! Het was echt fantastisch.

Voor mij was het al binnen 5 minuten raak, ik had een stoel, koffie (dit was stiekem limo
maar met heel veel fantasie was het koffie) en een bijnaam: Arthur. Hoe die tot stand is
gekomen is mij nog steeds niet helemaal duidelijk… maar vind het niet erg en luister nu
eigenlijk meer naar de naam Arthur dan mijn eigen naam. Dit komt natuurlijk van de
ohwzo aardige NOVA-gekken, waar ik toen nog geen benul van had. Deze stonden op
een kar met boxen erop, hier kwam prachtige muziek uit die voor menig ander te-vroeg-
opgestaan-persoon wel eens als heel vervelend kon worden ervaren. Na een eeuwigheid
in de rij te hebben gestaan mochten we dan eindelijk naar binnen. Richting slaapzalen
en daar bedden opmaken en dias-shirts aan, hier was niet iedereen even gelukkig mee,
maarja het hoort erbij, niet waar?

Na bedje opmaken moesten we richting aula, ook als je niet je bed had opgemaakt
trouwens… hier gingen we na een kick off maaltijd en het aan horen van een hele hoop
gezanik (wat natuurlijk wel nodig was), op DIAS style feesten… op de tafels dus. De
dingen van casinos zoals kaarten, en heel veel andere zooi. Ook werd er gelijk kennis
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gemaakt met de crew. Hierna de wel bekende puzzeltocht, was wel grappig maar ik
mocht niet eens in het fontein ding springen, heel gemeen! Na de puzzeltocht eten en
dan nog iets, zou niet meer weten wat, maar dat zal wel vaker voorkomen in dit
fantastische intellectuele verhaal over de DIAS. Anyway, hierna was het dus weer
feest, dit keer was de aula alleen wel leeg gehaald en kon er dus normaal ‘gefeest
worden… het is ‘gefeest want denk dat 75% aan de kant stond of bier zat te zuipen. Ik
deed het allebei, zuipen en feesten. Vervolgens om 00.00 uur naar bed.

Hier werden we vervolgens een uur of wat later uitgeschopt. Ik had echt het idee dat ik
een uur of 6 geslapen had. Maar we moesten naar buiten en een of andere wannabe
speurtocht doen met allemaal opdrachten. Deze liep alleen heel erg in het water. En ik
had mijn lenzen niet in dus zag geen flikker, uitzonderingen daar gelaten. Veelte nat en
koud en te laat gingen we weer ons bedje in, in de tijd dat we weer binnen waren was het
alweer gestopt met regenen, stomme weer goden!

Toen kwam de volgende dag, alweer veeeeeeeeeeelte vroeg op! Weet niet meer zo heelveel
van deze dag, alleen dat ie koud, nat, te actief en best leuk was. We moesten in het park
allemaal opdrachten doen, was eigenlijk wel leuk, het was alleen veelte koud. Aan het
eind van de dag weer feesten en lekker zuipen! Hadden we wel verdiend na zon lange
koude dag.

Laatste dag. Weer vroeg op en alvast wat spullen verzamelen. Vandaag gingen we met
hyper-kids naar downtown Rijswijk om daar een groot spel te doen in het kader van
“Rijswijk schoon”. Nooit zoveel apen bij elkaar gezien... Maar was op zich wel lachen.
Een van de opdrachten was een plaatje na maken op met stof op een groot stuk zeil ofzo
plakken. Gevolg: alle stukken stof gingen weg waaien hierdoor vlogen alle stukjes stof
weg, oké oké niet alle maar wel een hoop… en dan te bedenken dat we het voor een
schoon Rijswijk deden, en dan ligt er nu letterlijk overal stof.

Daarna was het geloof ik volleybal tijd, was wel lachen. En natuurlijk heeft NOVA
gewonen! Maar het was wel heel leuk ook al kon ik er niks van heb ik ook niet zoveel
meegedaan… maarja. Weer terug was het weer feest en aten we chinees en dat was
verdomde lekker!
En daarna natuurlijk weer beetje feesten... Ik was overigens nog tijdje gebleven en had
nog wat met een paar NOVA-mensjes gedronken en daarna naar de SooS geweest. Maar
was uiteraard beetje de tijd kwijt en moest dus gebracht worden naar het station want
anders kwam ik te laat voor de trein en niet meer thuis.

Naar mijn mening is de DIAS grandioos geslaagd op paar dingen daar gelaten, maar hej!
Niet iedereen is perfect…!

Groetjes,
Robbert ‘Arthur de Vreede
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NOVAcrew 2005 bedankt alle deelnemers voor
de ‘sportieve wedstrijden’ tijdens het

volleybaltoernooi!!!!

Maar natuurlijk ook bedankt voor een super
geslaagde DIAS 2005!

Brokkie, Annie, Ketser, Vismans, Jo, Sjors, Broeky, Alie, Tinus,
Braab en Heidi
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Een tijdje geleden heeft de NOVA een kennismaking met de oudere leden georganiseerd.
Dit was erg gezellig, en ik ga er even een klein beetje over vertellen.
Het begon in de middag, we zaten lekker in het zonnetje wat te drinken en te lachen. Op
een gegeven moment, werden we ingedeeld in families, dat klinkt gelijk al stukke gezelliger
dan groepjes vind ik zelf. Iedere familie bestond uit een ‘oude papa, en mama, erg
grappig zo met een vrouwelijke pappa!
Toen iedereen wist bij welke familie ze hoorden, konden de spelletjes beginnen.
Ons eerste spel waren verschillende bakjes met verschillend spul erin, en dan moest
iedereen een bakje proeven. Het waren achteraf verschillende soorten drankjes, maar
wat ze er mee gedaan hebben is mij nog een raadsel☺ Ik had limonade siroop, wat nog
best smaakte, maar aan de gezichten van de anderen te zien was het iets minder.
Na dit vermoeiende spel waren we al toe aan een welverdiende pauze, waarna we naar
een volgend spel gingen. Hier moest je een teamgenoot van een stoel naar een andere
stoel verplaatsen, zonder dat hij de grond raakt. Hiervoor kon je allerlei attributen
gebruiken.
Bij het volgende spel moesten we geblinddoekt een biertje achterover gooien, vervolgens
10rondjes om een paaltje draaien, en daarna, naar de andere kant van een grasveld
rennen, en weer terug. Zodra je het stenen blok hebt aangeraakt mocht de volgende.
Hierna kwam het bij iedereen bekende twister spel, erg leuk met al die rare standjes.
Ons laatste spel was het grote opblaashindernissenbaan. De kunst was om de lege emmer
aan de andere kant van de baan zo snel mogelijk vol met water te krijgen. Iedereen
kreeg een bekertje. Veel makkelijker ging het toen we de brandslang meenamen naar de
andere kant. :-p
Het was immiddels wel al tijd geworden om een hapje te eten. Daar was de barbecue
voor wat (zoals een bbq hoort te zijn) erg lekker was. Tot slot kregen we na het eten
nog …. De biertapwedstrijd!! Iedere nieuwe lid moest 2 biertjes tappen, en vervolgens
via hindernissen aan de jury presenteren. Na dit alles kon er lekker gefeest worden.
Alles bij elkaar maakte dit een geweldige middag en avond.

Kennismakingsavond
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Op een mooie donderdagmorgen word je wakker om een uur of half zeven met het idee
om de nieuwe SooS-baas en SooS-commisssie eens te gaan helpen. Je bent nou eenmaal
alle vier oud-SooS-com en dus wil je graag nog een handje helpen. Bij de SooS aangekomen
denk je: “zullen we ze maar helpen bij het schoonmaken van het fustenhok”. Dus begin je
als een gek de fusten die in de SooS staan naar buiten te dragen, maar verantwoordelijk
als je bent zet je de fusten niet zomaar op straat maar berg je die even netjes op.
Al gauw kom je er achter dat het al half negen is en omdat je allemaal weer braaf naar
school toe gaat sprint de hele oud-SooS-com de school in. Als we dan om tien uur willen
gaan genieten van een kopje koffie heerst er paniek in de SooS: de fusten zijn weg.er
ligt wel een brief over het feit dat er zo weinig fusten zijn.  Helaas gebeurt op dat
moment iets verschrikkelijks de hele oud –SooS-com weet niets meer van wat er die
morgen is gebeurd en ze hebben alleen nog 1 onbekende sleutel. Ze besluiten die sleutel
aan Bonkie (de nieuwe SooS-baas) te geven. Die gaat meteen op onderzoek uit. Nadat
hij de complete school had doorzocht en overal de sleutel had gepast komt hij bij een
projecthokje van TBK terecht. Eindelijk past de sleutel. Hier vindt hij de rolcontainer
terug die was gebruikt bij het vervoeren van de fusten. Radeloos loopt hij terug naar
de SooS en krijgt ineens een geweldig idee. Misschien staan de fusten wel in het NOVA-
hok. Hij sprint er heen en vind wat hij zocht: zijn fustjes. Samen met Teun zorgt hij
ervoor dat alle fusten snel terugkomen in het fustenhok en maakt samen met de Oud-
SooScom de SooS weer helemaal klaar. Al gauw stroomt het bier weer rijkelijk uit de
tap en is het 12:10 de SooS kan open.

Dit was een van de laatste acties van de SooS-com 2004-2005
Graag willen wij hierbij de nieuwe SooSbaas en zijn nieuwe SooS-com veel succes
wensen en iedereen bedanken die het jaar 2004-2005 voor ons onvergetelijk hebben
gemaakt

Tot SooS en

SooS-com RULES

Fust weg soos
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Het eerste kwartaalfeest van dit seizoen was in navolging van vorig jaar een groot
succes. Veel bezoekers die het erg gezellig hadden, zowel in hun eigen benevelde omgeving,
als met elkaar! De formule “Less Is More” was ook dit keer weer dè kreet van het feest.
NOVA heeft genoeg eigen materiaal en apparatuur .. en mensen die een muziekje kunnen
draaien.

Over de avond zelf valt niet meer te vertellen dan dat het ontzettend gezellig was en
dat de sfeer fantastisch was. Je had er bij moeten zijn!!! Over bezoekers hebben we
zeker geen klagen gehad en de hoeveelheid eerstejaars, waarvan het veelal afwachten is
of men wel komt, was verbazingwekkend. Om 2 uur gingen de lichtjes in de SooS aan,
terwijl bij velen de lichtjes reeds uit waren gegaan. In rap tempo werd er aan het einde
van de avond nog even een opruim- en schoonmaakactie gehouden en NOVA was weer een
fijn feest rijker. 3 “floor-pizzas”, een fles Gold-Strike aan diggelen, velen dronken
dropjes, een doos flügel weg in een twee uurtjes, nieuwe liefdes en héél veel liedjes ..
een mooi resultaat! Grote dank aan iedereen die geholpen heeft!

Ronald & Ben

Beachvolleybal

Een verslag ter plaatse:
Door Roan van Oudheusden

Zon, zee, strand, bier en volleybal. Wat wil een man (….of vrouw) nou nog meer op een
warme zomerdag.
We gaan dus volleyballen en na 3 keer de pier van scheveningen af te hebben gestruind,
ben ik eindelijk waar ik zijn moet.
Het is even wachten op de rest, dus dood ik de tijd met een biertje, samen met wat
volleyballers die er al zijn.

Het moment is daar. De “killerqueens from planet X” treden aan. Het meest bloeddorstige
volleybal team in de geschiedenis. Klaar om planet aarde over te nemen.
Zes keer in de week trainen is hier een half jaar lang aan voor af gegaan.
Gespierd, bezweet en vol adrenaline lopen ze het veld op, klaar om de tegenstander te
verpulveren.
Een klein kwartuur later stappen onze helden van het veld af, waarbij eerder vergaarde
moed tot in de steunzolen van hun beachslippers is gezakt. Totaal vernederd door de
opponent, storten ze zich dan maar op het bier, als welkome troost.
“het gaat om de lol, niet om het winnen”. Zeggen ze instemmend tegen elkaar.
Het werdt nog een gezellige avond en de totale vernedering van de killerqueens from
planet X is snel vergeten.

Apres SooShut
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Volledige naam: Rick de Bruijn
Bijnaam: ?

Geboortedatum: 24-03-1988
Iq: 112
Viagra: Nee

Op Kamers: Nee

Actief lid: Ja
Wat: Evenementencommissie

Wat moet er zeker in de nieuwe SooS komen: Nieuwe geluidsset
(als we Lucas mogen geloven)

Relatie: Ja

Sterk punt: Lust graag bier
Zwak punt: Glazen raken leeg

Mooiste moment uit je leven: Hoe hete ze en wanneer was dat ook alweer?

Grootste blunder: Te genant
Heldenmoment: Toen ik de lichtknop vond

Leukste plekje van de th: SooS
Vreemdste droom ooit: Bier was op
Waar ben je trots op: Evenementencom te zijn

Ontmaagding: Stukkie tijd geleden

Lievelings….
Eten: Verhongeren
Drank: Bier
Ringtone: Crazy Frog
Geur: Likeur
Plant: Zeewier
Barpoppetje:Hoe heet die getalenteerde meid ook alweer?

Laatste woorden: Bier hier

W.D.F.B.J.O.A.
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W.D.F.B.J.O.A.

Volledige naam: Marjolein van Zwam
Bijnaam: Bakfiets Meisje

Geboortedatum: 02 Oktober 1982
Iq: N.B. waarde
Viagra: n.v.t.

Op Kamers: Hopelijk binnenkort (Help…..)

Actief lid: Ja
Wat: Evenementencommissie

Wat moet er zeker in de nieuwe SooS komen: Leuke mannen

Relatie:  Niet meer (onlangs ving de wp-com  geruchten op dat hier
 weer  verandering in is gekomen)

Sterk punt: Oprecht
Zwak punt: Goed gelovig

Mooiste moment uit je leven: 1e keer SooS

Grootste blunder: Vrijgezellenleven opgeven
Heldenmoment: Inschrijving Omega

Leukste plekje van de th: SooS
Vreemdste droom ooit: Dat het bier op was
Waar ben je trots op: Mezelf

Ontmaagding: 10 jaar geleden

Lievelings….
Eten: schol
Drank: Apfelcorn
Ringtone: Intro Godfather
Geur: Ierse gemalen koffie
Plant: Cactus
Barpoppetje:Alie

Laatste woorden: Biertje?
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  W.D.F.B.J.O.A.

Volledige naam: Pieter jelle Veraardt
Bijnaam: PJ

Geboortedatum: 9 september 1988
Iq: heel slim
Viagra: nvt

Op Kamers: nee

Actief lid: nee
Wat: -

Wat moet er zeker in de nieuwe SooS komen:
veel gezelligheid

Relatie: nee

Sterk punt: aardig
Zwak punt: erg slordig

Mooiste moment uit je leven: moet nog komen

Grootste blunder: in de bus naar oud beijerland stappen terwijl ik daar niet heen
moest
Heldenmoment: meisje uit de modder “redden” in de brugklas

Leukste plekje van de th: de SooS
Vreemdste droom ooit: dat ik vermoord werd door een hond zo groot als een cavia
Waar ben je trots op: mijn luiheid

Ontmaagding: nvt

Lievelings….
Eten:biefstuk
Drank: bier
Ringtone:  loeiende koe
Geur:  aftershave die ik met mijn verjaardag heb gehad
Plant: vleesetende plant
Barpoppetje:....

Laatste woorden: koekje erbij?
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Horoscoop

Ram (20 maart- 20 april)
Na de vakantie ben je tot iedereens ergernis weer heelhuids
teruggekomen. Nu zit je op kosten van de maatschappij je eindeloze leven
uit te zitten terwijl je sigaretten, kipnuggets en biertjes loopt te bietsen
bij je medestudenten.

Stier (20 april- 21 mei)
Uw gezag wordt door uw omgeving niet geaccepteerd. Hierdoor doet uw
omgeving niet wat u van hen verlangt. Dit resulteert in een enorme
puinhoop op uw werkplek. Probeer aan uw charisma te werken en dan is
alles aan het einde beter.

Tweeling (21 mei – 21 juni)
Na alle ellende die vorig jaar over u heen is gekomen zullen de sterren
ditmaal genadig met u zijn. Let wel op, er lopen genoeg kwakzalvers,
lamlullen en kipnuggets rond die u omlaag proberen te halen.

Kreeft (21 juni – 23 juli)
Pas op, iemand heeft het op uw eigendom voorzien. Deze gewelddadige
dief wil spullen van u jatten. Wat hij daarmee wil is ook de sterren
volstrekt onduidelijk. Pas goed op want straks heeft nu niks meer over.

Leeuw (23 juli – 23 augustus)
U zult positief moeten blijven denken, want u bent beter dan u denkt. U
treft het alleen niet met de misbaksels om u heen, zoals bijvoorbeeld de
Tweelingen. Zij zullen u proberen pijn te doen maar het zal ze niet
lukken.

Maagd (23 augustus – 23 september)
Waarom probeert u in hemelsnaam de spullen van de kreeft te jatten. Als
u dan toch al dingen jat, jat ze dan van de leeuw, die hebben tenminste
gave dingen.

Weegschaal (23 september – 23 oktober)
U moet vaker in de SooS verschijnen. Want zoals het nu gaat kan het
natuurlijk niet. De sterren begrijpen dat studeren belangrijk is, maar uw
sociale leven gaat voor. Wat heeft u aan een diploma als u geen vrienden
heeft.

Schorpioen (23 oktober – 22 november)
U zult de komende tijd een longontsteking krijgen. Maar dat is nog niet
alles, u krijgt nog veel meer ziektes. Welke dat zijn houden wij nog even
als verrassing.
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Waterman (20 januari – 19 februari)
Stop direct met grappen vertellen, niemand die u grappig vind. Echt niet!
U stinkt en u zult meer aan uw uitstraling moeten doen. Want zoals u nu
bezig bent zult u later een mooi onderdak krijgen met uitzicht op het
water. ONDER EEN BRUG

Vissen (19 februari – 20 maart)
Stop toch eens met anderen zulke vreselijke dingen te verwensen. U bent
zelf nog veel erger dan al die anderen, ziet dat nou eens in stuk ellende.
Verder zijn de vrouwelijke vissen zeer aantrekkelijke dames en mogen zij
altijd bij de sterren op bezoek komen.

Boogschutter (22 november – 22 december)
U zult de komende week verdrietig zijn om niks. Deze herfstdepressie is
u toegewenst door een zeer vervelend persoon. Maar er is ook goed
nieuws: de komende tijd krijg u veel geluk. Ik bedoel geld.

Steenbok (22 december – 20 januari)
Gaaf, na al de ondragelijke pijn die u vorig jaar heeft geleden tijdens het
lezen van de horoscoop blijkt er niks ergs meer te komen. Nouja,
vergeleken met vorig jaar dan.
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