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Lieve trouwe lezers,

Hebben jullie um ook zo gemist, de derde WP van dit schooljaar. Tot onze 
grote spijt is deze door verschillende redenen niet gefabriceerd. Hierbij dan 
ook onze excuses. Maar daarom is er wel een extra dik nummer als afl eiding 
bij het leren, voor in je vakantie! Want ja het is weer zover, het schooljaar is 
alweer bijna voorbij. Dat gaat snel, he? 

Maar het afgelopen halfjaar hebben we zeker niet stil gezeten, zo blijkt wel 
uit deze dikke WP van 40 pagina’s. Een hoop stukjes zijn er dus ook om je 
geheugen weer even op te frissen. Die zijn van toen het nog koud en wind-
erig was. Alhoewel moet ik zeggen dat het weer de laatste weken ook niet 
veel beter is. Laten we maar hopen dat dit dan op klaart! 

Wat kun je dan zoal vinden in deze WP vraag je je natuurlijk af. Nou daar 
komt ie dan: WISPO, kerst, nieuwjaarsborrel, tapwedstrijd, NOVA-jaardag, 
een dispuutsfl its, de SooScomSooS, wijnproefavond en een dovencursus. 
Kortom genoeg om je mee te vermaken.

Natuurlijk hopen we dat je dit schooljaar weer met het juiste resultaat afsluit 
en dat jullie een mooie zomervakantie hebben. Vele van jullie zullen we weer 
zien tijdens de DIAS en de rest is er gewoon weer bij tijdens de eerste SooS 
van het nieuwe schooljaar: de DIGONO!

Heeeeeel veeeeel leesplezier en een fi jne vakantie!

De WP commissie 2005-2006

P.s. Via deze weg wil ik mijn WP-com bedanken voor haar inzet dit jaar! En 
natuulijk ook de mensen die helpen geholpen door het schrijven van stukjes! 

Voorwoord

     Deze WP is gedrukt door Multicopy
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Beste, lieve trouwe lezers,

Omdat jullie iedere keer aan mijn kop blijven zeiken waar de dispuutsfl its 
blijft, ook deze keer weer een stukje in de WP. Enerverend! Ik zal aller-
eerst even een toelichting geven over de dispuutsfl itsredactie, aangezien 
hier sinds kort (gisteren) een uitbreiding heeft plaatsgevonden in de meest 
pure vorm die er bestaat! Vanaf heden zal deze rubriek door twee fl itsende 
reporters geschreven worden!! Hulde aan nr. 2 T. A. J. voor intimi Taco 
Hansjelle Benjamin Albada Jelgersma. Ok, dus stel he, jullie hebben weer 
ontzettende behoefte om jullie dispuutsnieuws te delen…dan is de kans dus 
2 keer zo groot dat je die bij de juiste persoon kwijt kan, zodat het direct in 
dit mooie blad belandt! En wegens verschillende redenen draag ook ik hier 
nog even mijn steentje bij, aan deze fl its. Dus dit keer geen twee maar drie 
reporters. Wat een geluk zeg!

Maar nu ter zake! De disputen! 
We beginnen met de wat oudere (lees: dode) disputen om zo langzamer-
hand naar de apotheose binnen dispuutsland te schrijven, waarna we weer 
afglijden tot de zinlose orde van de dag. 

Necessitas
Het leuke is dat we eigenlijk niets te melden hebben over dit dispuut, maar 
uit respect voor de vroegere fl itser blijft dit dispuut toch vermeld worden. 
Zijn niet aanwezig geweest bij de inwijding van het nieuwe dispuut, naar 
het schijnt was men hard bezig DE TAS te naaien. Waar blijftie alleen? Ook 
waren zij wederom niet aanwezig op D-Day, zelfs de eenmansfractie (lees: 
Heijer) welke wel elk jaar trouwe bezoeker is van D-Day bleef dit jaar thuis!

CIP --> SIP 
Niets te melden, maar hadden het logo toch al gedownload, dus moest een 
stukkie bij! Hmm, owja…Bart reist heel de wereld af en heeft inmiddels al 
afgesproken om te gaan lunchen in Dubai met een blauw dispuutslid. Miss-
chien toch niet zo sip? Dit dispuut is namelijk de trotse winaar van D-Day 
2006! Zij zullen dit spektakel in 2007 organiseren voor de derde keer. Zij 
vieren in 2007 namelijk hun 10-jarig jubileum!

Blauw Genootschap
Ook hier een wereldreiziger in het dispuut, zie afspraak bij CIP voor nadere 
details. Zijn verder nog met z’n allen wezen skiën, althans…naar de sneeuw 
afgereisd. Het is nog steeds wachten op een opleving inzake de tentenin-
dustrie. Helaas heeft Blauw het ook af laten weten bij D-Day waardoor ze 
nu wel echt afgestempeld kunnen worden als oud!

    Dispuutsfl its
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Callisto
Deze meisjes zijn gezellig sieraden wezen maken, bovendien gaan ze bin-
nenkort een weekendje weg met ze allen!Ze willen nog graag uitbreiden, 
maar zien een hoop concurrentie ontstaan dus naderen inmiddels de wan-
hoop! Waren vertegenwoordigt bij de inwijding lusteloos, chapeau!! Ook 
heeft Callisto zich weer laten zien op D-Day, dan wel niet in grote getale, 
maar ze waren er wel! 

Dionysos
De ongekroonde Koning der disputen is ook het afgelopen kwartaal weer 
volop actief geweest. Deze heren en dame zijn op zo goed als volle sterkte 
op komen draven voor de inwijding van SinlooZ, op die manier waren er toch 
twee disputen en een bijna dispuut getuige van de start van deze inaugu-
ratie. Na een lange pauze op internetair gebied is het dan toch zover: een 
nieuwe site en een nieuw adres: www.dispuutdionysos.nl . Zeker de moeite 
van het bekijken waard, ongetwijfeld de mooiste site in dispuutsland, dankzij 
de twee nerds die dit dispuut rijk is.
De DionySooS is reeds geweest en was geheel in oosterse sferen, compleet 
met een geimporteerde sahara!! Was zoals we gewend zijn van deze kikke 
gasten een waar spectakel!!! Was gezellig, Stefan heeft gekotst.
Binnen afzienbare tijd gaan deze heren weer een weekendje weg, ditmaal 
om de Zeeuwse eilanden onveilig te maken!Ook het lustrumweekend in het 
kader van het lustrumjaar is reeds gepland! Wordt gezellig, Stefan gaat 
kotsen. Natuurlijk bleef Dionysos niet uit bij D-Day. En schijnen er op deze 
dag weer plannen te zijn gemaakt om weer een keertje uiteten te gaan met 
Androlupia.

LUV
NIET aanwezig bij inwijding
Jurriaan wel
Ziet ze niet verder! Hebben slechts 1 evenement in hun bestaan georgani-
seerd!! 
Miskraam.
Waren dus ook niet aanwezig op D-Day, verder geen redenen vernomen 
hiervoor.

Loempias
Zoals we van Androlupia gewend zijn, hebben ze nog steeds volop ruzies en 
incestueuze relaties met elkaar, verder schijnt het toch wel gezellig te zijn! 
Verjaardagen worden gezellig met ze allen gevierd, al wordt het einde niet 
met ze allen meegemaakt. Gaan ook wel eens een happie doen met ze allen, 
moeten de SooS nog wel een beetje ontdekken, maar misschien dat dat het 
laatste kwartaal gaat gebeuren, aangezien ze ook nog een SooS willen gaan 
organiseren. Tafel blijft lelijk, maar schijnt bijna af te zijn.
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Willen graag groeien, hebben ook al mensen gevraagd! Deze mensen weten 
echter wel beter en kiezen eieren voor hun geld en zeggen massaal NEE!!!
Hebben gefaald bij inwijding van zinloos!! 
Inmiddels is de tafel dan ook af, het was een meerjaren plan, maar voor D-
Day was het dan eindelijk zover. Hebben D-Day georganiseerd en in tegen-
stelling tot vorig jaar, was er dit keer wel genoeg eten. 

Lusteloos
Denken te zijn ingewijd!
NIET DUS!!! Moet nog een keer, en dan met goedkeuring van de overige dis-
puten!
Zijn al wel uitgebreid � Colin Burg. Hij heeft als een padvinder het hele land 
door mogen reizen, de bofkont!
Zooz komt er volgend jaar aan! SUCCES
Bijna is hun dispuutsgenootje Anja weer terug uit Nepal, dan zijn ze geluk-
kig weer met z’n alle bij elkaar! Zij zullen op 1 juli aanstaande twee nieuwe 
disputen inaugureren. 

Nieuw dispuut 1: Katarzes
Zijn bezig met statuten
Zijn ermee bezig dus
Dus nog niet klaar
Dus nog geen dispuut
Dus inmiddels zijn deze wel klaar en ingeleverd en goedgekeurd, deze 3 
mannen zullen op 1 juli worden geïnaugureerd door SinlooZ. 

Nieuw dispuut 2: Dispuut
Deens georiënteerd, Se ud ko! 
Voor alle duidelijkheid het zijn drie 1e jaar en twee 2e jaars.
Gemixt � dus mannen en vrouwen. Erg enthousiast!
Wel lelijk.
Ook met statuten bezig, als het goed is ook al ingeleverd…
Afwachten dus.
Tja ook inmiddels goedgekeurd en worden ook op 1 juli geïnaugureerd door 
SinlooZ. Dan hopen we volgend jaar meer te zien van Skænderi.

Zoals je ziet is er de laatste tijd veel beweging met nieuwe disputen of al-
thans mensen die een nieuw dispuut willen oprichten!!! Dit is positief!!!! Het 
komt alleen te weinig tot een ECHT nieuw dispuut!!! Veel succes groentjes!!!!

Doei dan gaan we nu maar stoppen!

TNT
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Ps. Hok
Willen graag mee op NOVAweekend! Denken eisen te kunnen stellen! Den-
ken is nooit een sterke kant geweest van deze heren! Toen gingen ze maar 
een hun eigen weekendje weg organiseren. En alsof het toeval is, maar dit 
weekend was dus tijdens D-Day, dus wederom weer niet aanwezig geweest!

   Nieuwjaarsborrel
Op 31 december 2005 om 00.00 uur gebeurde er iets heel bijzonders. Het 
is zo bijzonder dat het maar één keer gebeurt. Het jaar 2006 begon. Ook 
NOVA kon dit bijzondere feit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. 
Dus kwam er een nieuwjaarsborrel en wel op 4 januari 2006. Verschillende 
NOVA-leden brachten een bezoekje aan de SooS. Want ook dit jaar heeft de 
SooS al het vuurwerk gevaar weer overleefd. Zij wensten elkaar een geluk-
kig nieuwjaar, want dat schijnt dan te horen op dat soort borrels. Of het nou 
gemeend was of niet, het was erg gezellig. Het bestuur opende wat fl essen 
champagne (nou ja drank, die de naam champagne eigenlijk niet waardig 
is) en er werd door onze voorzitter een “mooie” toespraak gehouden. Geluk-
kig zag ook een ander persoon dat zij het hier erg moeilijk mee had en heeft 
haar toen maar op de NOVA-jaardag geholpen. Inmiddels zijn we alweer een 
paar maanden verder en wachten we alweer in spanning af op de volgende 
nieuwjaarsborrel. 
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Het is al weer een aantal maanden geleden maar ook dit jaar hebben we ook 
weer een kerstgala gehad. Hopelijk heeft iedereen er goede herinneringen 
aan overgehouden.
De bijeengeraapte kerstcommissie is 2 maanden bezig geweest met brain-
stormen en gave ideeën verzinnen om een beetje indruk te kunnen maken. 
Na lang overleg werd er een programma geklust en kon met de voorberei-
ding worden begonnen. Alle plannen waren aanwezig maar de uitvoering 
bleef toch weer een beetje liggen tot de laatste week.
Een dinsdag en een donderdag vooraf gaande aan het gala werden er nog 
stijldans lessen gegeven door Debbie zodat iedereen zijn of haar “moves” 
vast een beetje kon oefenen.
Verrassing was ook dat alle kaartjes al vrij snel uitverkocht waren en dat op 
het laatste moment nog voor 20 personen extra een prakkie geregeld moest 
worden. De kerstcommissie zou de kerstcommissie niet zijn als dit niet zou 
lukken.
Met een opkomst van zoveel mensen begon de commissie de druk ook te 
voelen. De SooS werd extra mooi aangekleed, tafels werden in lange rijen 
opgesteld en de vele kerstlichtjes zorgden voor net wat extra sfeer.
Date’s werden overal vandaan gesleept en iedereen zag er op zijn of haar 
best uit. Ontvangst was met champagne met een bolletje ijs en daarna kon 
er aan de lange tafels gegeten worden van de lasagne. 
Toen iedereen zijn ijsje op had werden de tafels opgeruimd en was de tijd 
voor de band. In de pauzes van de band heeft Chris de stiltes opgevuld met 
muziek en er was voldoende gelegenheid met de geleerde danspassen an-
dere mensen te imponeren.
Toen het tijd was om weer naar huis te gaan was er voor alle dames een 
roos en iedereen kreeg een cd met dansmuziek om thuis nog een beetje 
verder te kunnen oefenen.

Kerst
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Studenten sporten vrij weinig en NOVA bracht daar 22 februari verander-
ing in door te gaan karten. Nadat iedereen aanwezig was in de SooS, gingen 
we (stuk of 15 man) richting de bushalte bij het station in Rijswijk. Eigenlijk 
zouden we gaan karten bij de Uithof, maar wegens technische problemen 
daar gingen we ergens anders karten. Na even te hebben gewacht kwam de 
bus. Onderweg moesten we ook nog overstappen op een andere bus. Ein-
delijk waren we dan aangekomen bij de kartbaan. Iedereen moest z’n naam 
en bijnaam op een blaadje schrijven (mijn bijnaam is ‘Bio Mio’), daarna kon-
den we naar beneden gaan voor een helm en een speciaal jasje. Na even te 
hebben gewacht konden we dan eindelijk plaatsnemen in de karts. De wed-
strijd begon en al snel drukte ik het gaspedaal te hard in, waardoor ik al in 
het begin in een bocht slipte en m’n kart omdraaide, met de voorkant tegen 
de zijkant van de baan. De medewerker van de kartbaan moest mijn kart 
weer komen omdraaien. Ik besloot verder te gaan met een lagere snelheid… 
alleen ik ging te langzaam. Jolien botste ook nog tegen me op met hoge 
snelheid en ik liet vaak ook mensen voorgaan, voor het geval zij ook tegen 
me op zouden botsen. Ik eindigde uiteindelijk als laatste… maar ja… dat is 
niet erg voor de eerste keer dat ik ben gaan karten! Des ondanks was het 
een gezellige middag.

Karten

NOVAJAARDAG!
Het was een gezellige 24 februari waarop het heel koud was toen ik pre-
cies op tijd de SooS inliep om de wonderbaarlijk mooie verjaarsspeech van 
het NOVA bestuur niet te missen. Het was waarlijk weer een groot festijn dit 
jaar. 
Natuurlijk zoals het bij de traditie van NOVA hoort is er een mooie ver-
jaardagstaart gepresenteerd. Al gauw vlogen de stukken taart in het rond. 
Het zou toch zonde zijn om de taart op te eten!
Hoe de rest van de Avond is verlopen weet ik niet meer zo goed. Ik vond de 
volgende morgen nog wel een paar foto’s op mijn camera. Twee ervan wil ik 
jullie niet onthouden!
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In de SooS trekken we (de rosédrinkers) een fl es open en zetten we het op 
een zuipen. Vier glazen uit een fl es en zorgen dat je de volgende dag met 
een minder goed gevoel opstaat… Vanavond moest het voor één keer even 
anders, wijn proeven zoals het hoort. 

Eindelijk was het zover. Nadat de vinoloog druk bezig was geweest met de 
voorbereiding, het aankleden van de SooS en het belangrijkste, het klaar-
zetten van de wijntjes. Even een uitleg over hoe het proeven in zijn werking 
gaat. En lullen, dat kon deze beste man. Bij elk nieuw wijntjes had hij wel 
wat leuks te vertellen en vooral in de woorden, die in mijn woordenboek niet 
voorkomen. Maar zolang hij mijn glas volschonk vond ik het best. Hij ver-
telde dat de kleur en geur erg belangrijk zijn, na sommige wijntjes geroken 
te hebben waren deze voor mij al goed voor de afvalbak. Aan de tafel was er 
al snel een extra kolom aan de scorelijst toegevoegd, het atbaarheidsgehalte 
mocht natuurlijk niet ontbreken. 

We begonnen met champagne. Dat ging er best in, maar wel rekening hou-
dend dat er nog 9 wijntjes aan zaten te komen, de één met een nog hoger 
percentage dan de ander. Maar was er klaar voor dus laat maar komen. 
Natuurlijk in spanning of de vinoloog ook aan de rosé had gedacht, gelukkig 
hij ontbrak niet in het assortiment. Bij mij ging die er prima in en laat je dan 
ook nog net eens met een aantal mensen aan tafel zitten die hem niet lekker 
vinden. Vervelend!! Toen de vinoloog vertelde dat deze rosé gewoon te koop 
is bij …. & …. kon mijn avond niet meer stuk. 

Tijd voor het eten. Jen en Bonkie hadden zich de dag daarvoor fl ink staan 
uitsloven in de keuken. Paella, de wijntjes kwamen uit Spanje en Portugal, 
alsof ze dat wisten... 

Na het eten over op de rode wijn. Niet mijn favoriet maar toch even alles 
proberen. Als laatste nog 2 dessertwijntjes en de avond zat er helaas weer 

De wijnproefavond
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Het begon eigenlijk al op de SooScomSooS 4 mei. Na daar een stevige bo-
dem pils te hebben gelegd, bij Ronald de nodige voorbereidingen getroffen 
voor het weekend. Cd’s burnen, boodschappenlijst etc. 
Vrijdag vroeg eruit om 8 lege bierkratten naar de AH te brengen en van het 
statiegeld inkopen te doen; pils, wijn, croissants en diverse snackdingen. 
Nog even een oma-tje geholpen met boodschappen inpakken om punten 
te scoren bij een stel borsten. Ook hebben we cijfersloten gekocht om de 
dispuutstruien op slot te doen en een koelbox. Want we wilden gaan pick-
nickyen onderweg. Daarna ontbeten met Turkse pizza en op een ellendige 
zoektocht naar ijsblokjes gegaan. Uiteindelijk ergens een paar kilo op de kop 
getikt. Daarna auto geïnstalleerd, Henk en Sharon opgehaald en op naar de 
SooS. Daar Nicky opgehaald, onze oranje bouwhelmen geklust en SinlooZ 
was klaar voor een roadtrip. Daar hoorde uiteraard een cd-tje bij. Onderweg 
een mooie picknickyplek gevonden met picknickytafel. Zitten we net te eten, 
komt er een vrachtwagen met klapband de parkeerplaats op. Omdat we bou-
whelmen op hadden hebben we onze hulp aangeboden. Dat was niet nodig. 
Sharon moest plassen dus die ging op zoektocht naar wc papier. Nadat ze 
die had gevonden ging ze plassen in de greppel en zwaaide ze even voor de 
foto. Daarna nog even in de fi le uitgestapt om SinlooZe foto te maken. 
Toen we eenmaal in de buurt waren van Hapert, zijn we nog een keer of drie 
verkeerd gereden. Sharon moest plassen en was aan het schreeuwen terwijl 
Nicky de weg aan het vragen was. Dus we reden toen nog een keer ver-
keerd. We waren er uiteindelijk redelijk op tijd. Daarna begonnen met pilsen 
en de slaapkamer verbouwen. Alle stapelbedden uit elkaar gehaald en 1 lang 
bed geklust. Ons adoptie kind voor het weekend was Dennis. Hij mocht ook 
bij ons liggen. Caro, Brokkie, Jen en Marijke maakten de kamer compleet. 
Oh, en 1 los bed voor Chris en Heidi samen. Daarna verder met bier drinken 
en ineens kwam de patatkar langs. Dus we gingen smaakvolle, doch zeer 
voedzame, patatjes eten. Daarna besloot ik om in de inmiddels hevige re-
gen, een buikschuiver te maken. Ik kreeg enige medestanders die dat ook 
heel leuk vonden. Tim wilde in zijn blote piemel. Ik zag dat niet zitten. Met 
Roan liep het iets minder af; de suffe lul had de schouder plotsklaps uit de 
kom. Met Chris naar het ziekenhuis. De rest ging onder genot van pils ‘wie 
ben ik’ spelen. Ik was Alfred J. Kwak. 
Toen kwam op een gegeven moment Roan met mitella om weer binnen. De 
Weekendcom had een avond spel, het dieren geluiden spel bedacht. Per-
soonlijk vind ik het grote schapen in het bos spel leuker, maarja. Ik was dus 
een kip maar ik had geen reispils dus dat was best een taak. Ruzie gehad 
met een of andere gast die vond dat we, ‘de dieren’ zachter moesten doen, 
maarja we waren dieren dus dat kon niet. Uit verveling hebben een aantal 
dieren daarna een kudde gevormd. Toen het spel klaar was, was Ali ineens 
pleite. Die was dingen aan het doen. Onderweg naar de boerderij hebben we 
vervolgens een aantal verkeersborden geklust. 
Eenmaal op de boerderij gingen we weer bier drinken en een aantal gingen 
naar bed. Ali was aardig gek aan het doen met trillen enzo dus dat moest 

Hoe was mijn NOVA weekend?
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even verholpen worden. Ik ging daarna slapen en de rest volgde spoedig. 
Behalve Boelie, Vis, Gijs en Stef die een nachtje door trokken. 
De volgende ochtend heb ik geprobeerd Annie met een koolzuurbom wak-
ker te maken maar dat had niet het gewenste effect. Bij het ontbijt heb ik 
diverse dingen met hagelslag gegeten. Daarna gingen we op roadtrip naar 
Veldhoven om daar een vossejacht te doen. Voor vele ook een gelegenheid 
om waterpistolen te kopen. Niet iedereen was even enthousiast maar uitein-
delijk was het toch wel leuk. Daarna naar Eindhoven om te gaan zwemmen 
bij een zwembad. De meesten zijn toen in de zon gaan liggen, ik ben met 
anderen gaan banjeren en glijbanen wezen uitproberen. Beetje jammer dat 
we de bouwhelmen af moesten doen. Iedereen was goed kapot op een ge-
geven moment, om 17:00 uur zijn we uiteindelijk weggegaan. Onderweg nog 
ergens picknickyen en toen naar de boerderij. In 1 keer goed gereden. Daar-
na BBQ-en met lege gasfl es, dat gaat dus niet zo rap. Uiteindelijk prima BBQ 
gehad. Daarna met Brokkie, Ronald, Nicky en mezelf douchen bij de dames. 
Zo’n vijf kwartier over gedaan, steeds ruilen van hokje. Ondertussen zeer 
veel pils geconsumeerd want iedereen bleef maar nakend en wel bijhalen. De 
buren konden dat lastig bevatten. 
Toen kwam om 21:00 uur de buschauffeur om ons op te halen want we gin-
gen stappen. Na een hele toffe busreis waarin met name Joop aangemoedigd 
werd om achter de vrouwen aan te gaan, kwamen we aan bij een toko waar-
van ik de naam reeds ben vergeten. Zoals ik ook wel meer ben vergeten van 
die avond. Na met wat mensen een potje gelegd te hebben begon het mas-
sale pils consumeren en dansen op tamelijk harde muziek. Dat bleek achter-
af Brokkie aangevraagd te hebben. NOVA lied geschreeuwd aldaar en voor 
Joop condooms gekocht. Daarna vies gedaan met Chris wat iedereen best 
opzienbarend vond. Rest van de avond in de apres ski zaal vertoeft en dat 
was leuk. Even onze aanwezigheid met een tekst op het toilet bekrachtigt. 
Joop heeft ook nog wat gekrast maar dat kon eigenlijk alleen hij maar lezen. 
Annie heeft nog een chickie geklust waarvan hij de naam niet weet maar 
zij had wel een glas pils vast terwijl ze aan het zoenen waren. Uiteindelijk 
werden we opgehaald door de bus en gingen we allemaal slapen. Vis heeft 
nog wilde dingen gedaan die noch hij, noch een ander echt kon bevatten. 
Zijn bril lag in ieder geval op het toilet. Ik ben zelf voor de gezelligheid op 
een andere kamer gaan slapen, waar voornamelijk eerstejaars lagen. Dat 
was krap, maar leuk. 
Ik was vroeg wakker zondag want Teun was een heel oerwoud aan het 
omzagen dus ik besloot in mijn slaapzak chillen op het grasveld. Sharon was 
daar al en langzaam maar zeker kwam iedereen naar buiten. Er was koffi e. 
Chris besloot om dat in plaats van in zijn hoofd, op mijn slaapzak te gieten. 
Dat vond hij zelf aardig hilarisch. Zijn buik was aan het schudden zoals ei-
genlijk alleen die van Brokkie dat kan. Ik had er wat meer moeite mee. 
Daarna goed ontbijt met eitje en ook hagelslag, schoonmaken en op naar 
huis toe. Het was gaaf! Weekendcom bedankt.
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Zoals bij velen al bekent, zal de TH Rijswijk naar Delft gaan verhuizen. On-
danks dat we dan onder de naam Haagse Hoge School verder zullen moeten, 
zal NOVA mee gaan verhuizen. En verhuizen betekent een nieuwe SooS! 

Omdat een nieuwe SooS niet zomaar uit de lucht komt vallen heeft NOVA 
een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep is hard en langdurig 
gaan onderhandelen. Belangrijk is natuurlijk dat NOVA genoeg ruimte krijgt 
met de mogelijkheden die NOVA nu ook heeft. Met deze werkgroep zijn we 
dan ook in september 2004 begonnen met het schrijven van een programma 
van eisen en wensen. Vanuit school kwam hier al snel de reactie dat dit veel 
te diepgaand was en dat zij meer zouden hebben aan een prioriteitenlijst 
met de precieze oppervlakten per ruimte die wij nodig achtten. Uit deze lijst 
kwam een oppervlakte die ver boven de begroting van de Haagse Hoges-
chool lag. Om te laten zien waarvoor een vereniging als NOVA deze ruimte 
daadwerkelijk nodig had zijn we toen een aantal cases gaan schrijven. Met 
deze cases konden we laten zien aan het bestuur van de Haagse Hogeschool 
wat voor activiteiten NOVA zoal organiseert en wat hier aan vooraf gaat. En 
het resultaat is er: NOVA zal in het nieuwe gebouw een eigen ruimte krij-

Werkgroep Delft
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gen. Na een hoop rompslomp over een ruimte op de begane grond die erg 
klein ging worden, hebben we nu een hele ruime SooS gekregen in de kelder. 
Hier kunnen we in de toekomst de nieuwe SooSen gaan houden! Nu dat voor 
elkaar was, was het ook tijd om met een paar nieuwe mensen in de werk-
groep verder te gaan. De oude leden namen afscheid (nogmaals bedankt 
voor alles) en de nieuwe leden gaan vol goede moed aan de slag met de 
volgende stap van het traject. 
De volgende stap is geen eenvoudige, maar misschien ook wel het leukste 
van een nieuwe SooS: het verdelen van de ruimtes en het indelen hiervan. 
We willen natuurlijk allemaal een ruim kantoor, maar ook een grote bar en 
als je op de WC zit moet je minstens je benen kunnen strekken. Dan willen 
we ook heel veel bier kunnen opslaan en een keuken waarin je kunt wonen. 
Laten we daar natuurlijk weer niet genoeg ruimte voor hebben, dus zal er 
geschoven en gewogen moeten worden. Hoeveel keuken hebben we nodig? 
Hoeveel mensen moeten er aan de bar kunnen zitten? Is dat 10 persoon-
slederen fauteuil in het kantoor echt wel nodig? Moeten er wel 10 mensen 
tegelijk kunnen poepen? Kan die paal niet buiten staan? Het zijn belangrijke 
vragen die de werkgroep in vele vergaderingen probeert te beantwoorden. 
En wanneer je alle vragen denkt te hebben beantwoord blijkt het handiger 
dat de plafonds van wc’s hoger zijn dan 1,5 m. 
Gelukkig na een aantal weken hard werken wordt het eerste ontwerp steeds 
duidelijker en kunnen we steeds meer aan de aansluitpunten voor gas, water 
en licht gaan denken. En hierbij meteen ook aan de inrichting van alle rui-
mtes. Natuurlijk zal er nog geschoven moeten worden en zullen er nog vele 
dingen kunnen veranderen, maar vooralsnog gaat het heel goed en kunnen 
we met trots melden dat er een nieuwe SooS aan zit te komen!
Zijn er nog vragen, wil je je mening kwijt of weet je iets wat er zeker in de 
nieuwe SooS moet komen. Laat je stem horen en mail naar nova@thrijswijk.
nl. 

Tot SooS!
De werkgroep:   Werkgroepleden waar inmiddels afscheid van 
                                  genomen is: 

Mariëlle   Bart
Taco     Ingmar
Dennis    Jeroen
Coenraad   Emiel
Nicky    Erwin
Anja
Ronald
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Onlangs op 4 mei werd er een SooScom-SooS gehouden. Door het warme 
weer waren de heldhaftige ridders van de SooScom-tafel bijeen gekomen in 
het kasteel voor overleg. Door het aan houdende warme weer was de slot-
gracht droog komen te liggen hierdoor waren de ridders genoodzaakt om 
een vijver aan te leggen. In deze vijver vonden de ridders en jonkvrouwen 
de nodige verkoeling die nodig was tijdens het warme weer. De ridders had-
den een grote, lange en zware veldslag moeten leveren om het gele goud 
af te voeren. Door dat ridder Pinkie afwezig was, moesten de over gebleven 
ridders al voor de morgenstond op om het gele goud het kasteel binnen te 
dragen. Na uren van sjouwen van het gele goud, moest er natuurlijk een 
feestmaal bereid worden. Dit feestmaal kwam voort uit gevonden schapen, 
die door jonkvrouw K. en haar lieftallige dienstmeiden bereid werd. Na het 
feestmaal werd er nog doorgefeest tot in de late uurtjes, tegen het och-
tendgloren werd er besloten om een volgend kasteel te veroveren zodat de 
feestelijkheden uitgebreid konden worden maar hierover de volgende keer 
meer.

Ridder Herman en Ridder Joop  

De SooScomSooS

Cabaret
Iets met postbank 

Na een gezellige ledenmiddag in de SooS was het dan weer eindelijk tijd 
voor een cabaret voorstelling. De voorstelling werd gedaan door Howard 
Komproe. De voorstelling was vooral gericht op de interactie met het publiek. 
Zo kwamen de gesprekken op Surinamer’s in boerenhol, werken bij de com-
mando’s en mensen in blauwe en oranje pakken.  
Doordat het publiek veel bij de voorstelling betrokken werd, werd er veel 
gelachen. De achterste rij moest op het podium komen omdat ze niet 
vooraan durfde te zitten. Nadat Howard achterin zat en de achterste rij op 
het podium kon iedereen wat over zichzelf vertellen als ze dat wilden.   

Joop.
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Donderdag 18 mei was het dan eindelijk zo ver het groots aangekondigde 
poolparty festijn.
Bikini en zwembroek meenemen was er verteld.
Bij binnenkomst zag je meteen dat er veel werk van was gemaakt en er heus 
een inside pool was, en geen kleintje ook met een doorsnede van bijna 6 
meter was het een behoorlijk bad.
In het midden een tafel met wat krukken voor een natte conversatie.
Ook de muziek werd geregeld door dj’s die er zelfs een hele licht show bij 
deden.
In het begin van de dag was vooral het bestuur aan het pootjebaden maar 
later toen het echt drukker werd waren er toch meer die het water wilde pro-
beren.
Na het eten was het hek dan ook echt van de dam er werden geïmprovi-
seerde zwembroeken gebruikt (lees boxershorts).  En er was zelf mogeli-
jkheid om drank af te kopen voor tien eurie de hele avond tanken en dat met 
gratis charmante stempel op welke plaats op het lichaam dan ook.
Nog eenmaal hulde aan het bestuur die s’avonds echt de hele tijd aan het 
dweilen waren (Teun had niet eens tijd voor een trekkie an z’n sjekkie).
Maar na dat iedereen een nat pak had was het vooral swingen in de pool of 
zo als een oud Dire Straits nummer het al eens verwoorde “ twising by the 
Pool”

PoolParty!
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Een verslag ter plaatse

Stel je eens voor, een wereld zonder geluid. Geen muziek om naar te luis-
teren, maar geen gezeik van je ouders en je kunt ook gerust bij schiphol 
gaan wonen.
Maar toch is het een handicap waar je mee moet leren leven.

En dat gingen wij maar even uitproberen. Vier lessen van elk twee uur de 
dove uithangen, in de Nederlandse gebarentaal cursus.

In de eerste les maken we kennis met Nienke, onze gebarentaal juf.
Ze begint heftig met haar armen te zwaaien en kijkt heel moeilijk.
Wat ze wil zeggen begrijp ik pas als ze gesproken uitleg geeft. “Welkom op 
de gebarentaal cursus” zegt ze.
Het eerste wat ze ons leert is, “Ik snap het niet”. Alsof je een irritante vlieg 
die continu voor je vliegt probeert te pakken en daarbij afkeurend met je 
hoofd nee schut.
Ik ben blij dat dat het eerste gebaar is wat ik heb geleerd, want ik heb het 
die les nog veel nodig gehad.

Na een half uurtje komt Arno binnen, hij gebaart iedereen met een grote 
glimlach gedag en gaat in de kring zitten.
Arno is een dove jongen die de gebarentaal cursus mede heeft georgani-
seerd.
De volgende dag kom ik Arno tegen in het trappenhuis. Hij gebaart met zijn 
hand, het lijkt het meest op de opgaande zon. Daarna steekt hij zijn twee 
duimen in de lucht. Ik gok op goede morgen en gebaar goede morgen terug.

Les 2 brengt ons in lokaal S3. Onze gebarentaal juf zegt dat mimiek heel 
belangrijk is. 
Dus als je poep probeert uit te beelden is het belangrijk dat je daar ook heel 
moeilijk bij kijkt. Arno springt regelmatig in om even te laten zien wat mim-
iek inhoud. 
Met al zijn enthousiasme gebaart hij een compleet verhaal, de mimiek die hij 
gebruikt zorgt ervoor dat we allemaal snappen wat hij bedoeld.

In de volgende lessen leren we drank en drugs. 
Cocaïne, heroïne, XTC en whisky. Ze komen allemaal aan bod.
Ook mogen we allemaal een zin aanvragen die juf Nienke in de laatste les 
voor ons zal vertalen. 

Misschien iets als, “kan jij me tas even dragen, dan kan ik mijn broek ophi-
jsen”. Al slaat dat nergens op. Wil jij weten hoe je deze droge tekst moet 
gebaren, vraag het ondergetekende.

Gebarentaalcursus
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Al met al is het een leuke ervaring waar ik veel van heb geleerd.
Ik kan het iedereen aanraden voor de misschien volgende keer en voor die 
vijf euro voor vier lessen hoef je het echt niet te missen. 

Roan van Oudheusden

     Tapwedstrijd
Op 7 maart 2006 werd er een tapwedstrijd gehouden in de SooS. Natu-
urlijk was dit bij iedereen bekend en er waren weel inschrijvingen. Er werd 
al tijden van te voren naar de wedstrijd uitgekeken. Iedereen dacht dat ze 
wel even het perfecte biertje zouden tappen en de juryleden konden overtui-
gen dat zij de beste waren. De juryleden, 2 heren van Heineken waren erg 
streng. Ze keken niet alleen naar het bier, maar naar alles in het geheel. Dus 
van het glas schoonmaken tot het goed neerzetten van het glas. Maar toen 
de wedstrijd ging beginnen, waren de meeste al aardig in de gloria. Het was 
hierdoor ook super gezellig. Ook al hadden de meeste mensen toen al aardig 
wat gedronken, werd er toch nog goed bier getapt (volgens mij dan…). En ja 
hoor, iedereen had zijn biertje getapt en de heren van Heineken gingen over-
leggen wie er naar de 2de ronde gingen. Wat was dat spannend zeg. Ieder-
een hoopte dat zij degene waren die door mochten. Maar de jury was streng 
en alleen de beste 5 mochten door. Naja, de vier beste en één vanwege haar 
tieten. Dit sloeg natuurlijk nergens op, want zij tapte gewoon super goed.

Bij de laatste ronde ging het niet over zo goed mogelijk tappen, maar om 
zo origineel mogelijk een biertje te tappen. Het NOVA-bestuur fl uisterde me 
in dat ik een laars moest tappen. Ook deze ronde was weer erg spannend. 
Toen de juryleden hun eindoordeel klaar hadden, kwam de prijsuitreiking. Er 
waren maar liefst vier prijzen. Drie voor de nummers 1 tot en met 3 en één 
voor de slechtste. De eerste prijs was weg gelegd voor Youri, een aansteker 
met Heineken. De tweede prijs ging naar Serife, een lekkere warme Heinek-
en trui, de derde prijs was een paraplu voor ??? en de prijs voor de slechtste 
tapper ging naar Teun die een paar sokken kreeg. 

Al met al een heel erg leuke en gezellige maar toch ook zeer spannende 
avond. Na de tapwedstrijd werd de Laars met bier nog maar even door Jen-
nifer en mij naar binnen geat. Mmm wat was da lekker….
   Groetjes Serife
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Ingekomen post
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Wat 
vooraf ging….

De luidsprekers van Nova waren in de loop 
der jaren vervallen tot een desperate col-
lectie van 8 kasten met daarin werkende, 
half-werkende, de-fecte en ontbrekende lu-
idsprekers. De technische commissie had op 
een gegeven moment de 4 top-kasten aange-
pakt. Ze hebben van de 4 defecte kasten 
weer 2 behoorlijk werkende kasten gemaakt. 
Dat was aardig ge-lukt en daar kwam weer 
een aardige berg herrie uit. Alleen de baskas-
ten……

Dat was een ander verhaal. In de 15 inch 
baskasten zaten de verkeerde luidsprekers 

Project NOVA NOISE 

waarvan er 1 defect was. In de 18 inch baskasten zaten de originele luid-
sprekers van ca. 15 (!) jaar geleden die allebei nog werkten maar waarvan 
er één duidelijke verrottingsverschijnselen (in de vorm van gaten) begon 
te vertonen. De andere was nog helemaal heel maar zag wel een beetje 
bleekjes na 15 jaar ge/misbruik.

Het hout van de bas zelf bleek driftig mee te hebben geholpen aan het 
downloaden van bier in de soos en waren daardoor plaatselijk opgezwollen 
tot onwaarschijnlijke proporties. Dat dit de stevigheid niet ten goede kwam 
moge duidelijk zijn. Ook hadden diverse hobbyisten in de loop der jaren 
allerlei, vrij nutteloze, gaten in de kasten geboord en hingen de XLR aanslui-
tingen los achter uit de kasten of ontbraken in het geheel. Hierdoor ontsn-
apte er aan alle kanten lucht uit de kasten die we liever in de kasten hadden 
gehouden. Dit ging gepaard met hele vreemde, redelijk onfrisse, bijgeluiden 
waardoor zelfs de werkende baskasten klonken of ze stiekem toch kapot 
waren.

En daarom kwam ondergetekende met het plan de baskasten eens even op 
te knappen….

Ernstig klussen…..

Na een grondige inspectie bleken dat de volgende zaken hard nodig wa-ren:

- 15 inch basluidsprekers vervangen
- 18 inch basluidsprekers van nieuwe conussen voorzien (reconen)
- Overbodige aansluitingen en fi ltercomponenten verwijderen
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- Nieuwe Speakon aansluitingen monteren
- Verrot hout van de kasten verwijderen 
c.q. herstellen
- Het hele zooitje van een paar verse verf-
laagjes voorzien.

Van “even opknappen” bleek dus al snel geen 
sprake meer te zijn. Dit werd een heus Nova 
project!

De (ontbrekende) fi nanciën

Ondergetekende had op het internet een paar tweedehands 15 inch bas-lu-
idsprekers gevonden van 600 (!) Watt die in goede staat waren en niet al te 
duur. Maar tezamen met het reconen van de 18 inches en de overige materi-
alen zoals schuurpapier, houtrotstop (blijkt echt te bestaan!), verf en overige 
meuk werd het toch nog een vrij kostbare aangelegenheid. Al snel bleek dat 
Nova de benodigde munten helaas niet in kas had…..

Ouwe mannen……

Aangezien het ontbreken van de benodigde moneten elk project op voor-
hand effectief om zeep helpt ging ondergetekende maar eens graven in zijn 
eigen portemonnee en ook in die van een paar ouwe mannen met een heet 
hart voor Nova.

In tegenstelling tot wat men doorgaans aanneemt komen sommige oud-Nova 
piepeltjes toch nog wel aardig terecht. De ouwe mannen zaten niet in de cel, 
waren niet dakloos, noch drugsverslaafd en bleken wel een paar centen te 
kunnen missen. Na een paar mailtjes en telefoontjes bleken de onderstaande 
personen bereid om de poeplap eens fl ink te trekken en elk een leuk be-
dragje bij te dragen:

- Ondergetekende
- Peter van Geloven
- Rob Rommelse
- Johnny de Leeuw (vanuit de Ustates Nites) en
- J.P. Lourens (vanuit het land van de rijzende vinger eeeh, rijzen-de 
zon)

Ook Nova bleek nog wel een paar centen te hebben liggen in diverse pot-jes 
voor technisch onderhoud en andere aanverwante zaken dus kon het project 
beginnen!
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bodige luxe te zijn!

Allereerst zijn de luidsprekers uit de kasten verwijderd. Daarbij bleken de 
kasten nog het meest weg te hebben van een stel sponzige gatenkazen. 
Daar zou nog fl ink aan geknutseld moeten worden om er nog iets van te 
maken!
Vooral de 18 inch baskasten hadden nogal te lijden gehad van het feit dat ze 
altijd met hun blote voetjes in het (gerste)vocht gestaan hadden.

Waarom ik er, bij de constructie van deze loeizware joekels, niet gelijk een 
paar voetjes onder gezet heb blijft helaas een raadsel. Inzicht komt blijkbaar 
pas met de (vele) jaren…..

Gelukkig zijn de kasten van 3 cm (!) dik hout gemaakt dus kon er wel wat afgeschaafd worden.

Knutselen en klussen….

Daarom reisde ondergetekende op 
maandag 13 februari 2006 af naar Ri-
jswijk om daar drie dagen aan de boxen 
te gaan knutselen. Daar aange-komen 
bleek soosbaas Bonkie zijn agenda ook 
een paar dagen vrij te heb-ben ge-
maakt om mij geestelijk en lichamelijk te 
ondersteunen. 
En dat bleek later absoluut geen over-
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Bonkie en ik hebben de lege kasten naar het bal-
kon gesleept en zijn ze fl ink te lijf gegaan met een 
paar slijpschijven, een bandschuurmachine en 2 
vlakschuurmachines. En het was zoals de Belgen 
zeggen: Dat gaat hier nog stuiven! Bonkie en ik 
waren allebei zo slim geweest om een sexy over-
all te regelen zodat we als een soort klussende 
tweeling 4 dagen in deze prachtige out-fi ts heb-
ben rondgebanjerd.

Onze onvolprezen beschermvrouwe, Mevr. Mas-
tenbroek, kwam ook nog even langs en was zich-
tbaar onder de indruk! Vanaf 14.00 uur tot 1.00 
uur ’s nachts zijn we zo bezig geweest met slij-

pen en schuren totdat het meest verrotte hout van de vier kasten afgesle-
pen en geschuurd was en de kasten weer enigszins toonbaar waren. Doordat 
het hout zo vreselijk zacht en sponzig was viel dat nog helemaal niet mee. 
Moet je maar eens proberen; Een spons glad schuren met een vlak-schuur-
machine!!!

Tijdens het schuren hebben we alle over-bodige gaten (en dat waren er heel 
wat!) op ambachtelijke wijze gedicht door ze op te boren en er ver-volgens 
met grof geweld houten proppen in te beuken. Iets wat Bonkie met verdacht 
veel enthousiasme uitvoerde!

Helaas was het tijdens het schuren en sluipen een beetje gaan regenen 
waardoor de 2 grootste kasten te vochtig waren geworden om te die nacht 
nog geschilderd te kunnen worden.

Dus de kleinste kasten geschilderd en de grote kasten laten drogen.
Een paar PAR-spots bleken daarbij goede diensten te bewijzen zoals de, hier-
naast afgebeelde, proefopstelling laat zien.

Omdat we ook nog een beetje wilde slapen hebben we het hele zooitje op 
het podium geplaatst. De gordijnen dichtgeschoven, nog een paar biertjes 
genomen en daarna lekker pitten.

De volgende ochtend waren de grote baskasten droog (en lekker warm) door 
een nachtje in de spotlights. 
Jammer genoeg bleken ze ook wel heel erg sponzig te zijn aan de onder-
kant dus moest hier wat aan gedaan worden voordat het schilderen kon 
beginnen. Hiervoor hebben we HOUTROTSTOP gebruikt. Dit is een bijzon-der 
chemisch en duur goedje wat als een soort superdunne lijm diep in het hout 
trekt en het hout verstevigd als het opdroogt. Met gevaar voor eigen leven 
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hebben Bonkie en ik dit agressieve spul (waarvan het maar goed is dat Sad-
dam Hoessein het niet had, anders was er geen Amerikaan levend uit Irak 
gekomen) op de kasten gesmeerd. Deze lieten het zich goed smaken want 
er ging een heel busje op elke kast! De kasten lieten nog een bescheiden 
boertje en moesten toen weer een halve dag drogen voordat ze geschilderd 
konden worden.

De daarop volgende dagen waren eigenlijk een eitje want het zware werk 
was gedaan. We hoefden de kasten alleen nog in een paar lagen verf zet-ten 
zodat ze weer een tijdje mee kunnen. Doordat de kasten ook de verf absor-
beerden als de eerdergenoemde spons moest er een extra verfl aag op en 
konden we ze pas donderdagochtend afmonteren.
Dus bleef ondergetekende nog een nachtje extra in Rijswijk!

Van de tijd die de kasten nodig hadden om te drogen hebben we gebruik ge-
maakt om in Rotterdam de 2 18 inch basluidsprekers te laten reconen. Toen 
we daar toch waren hebben we gelijk 2 nieuwe midden-toners ge-kocht voor 
de topkasten zodat deze ook weer helemaal tip-top in orde wa-ren.

Door al deze vervagingen bleef er een aardig stapeltje lijkjes over zoals je 
hiernaast kunt zien!

Chris (die elke dag technische en morele steun verleende) heeft geheel be-
langeloos de Speakon aansluitingen geleverd die hij nog had liggen en deze 
in de baskasten en aan de snoeren gemonteerd. Dit zijn stevigere aanslui-
tingen dan de XLR’s die we eerst gebruikten. Bijkomend voordeel is dat het 
nu onmogelijk is om de kasten verkeerd aan te sluiten omdat de topkasten 
en de bijbehorende snoeren nog XLR aansluitingen hebben. (Slim van Chris 
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hè…) 
 
Het resultaat!

Donderdagmiddag was de hele santekraam dan eindelijk helemaal klaar en 
aangesloten. Natuurlijk was iedereen die had meegeholpen en ons vanaf de 
zijlijn hadden aangemoedigd errug benieuwd of al onze inspan-ningen ook 
ergens toe geleid hadden.
En ik moet zeggen: Dat viel bepaald niet tegen! 
Nova heeft nu weer meer dan voldoende noise! Dus: BEUKENDE BASSEN, 
MOOIE MIDDENTONEN EN SPRANKELEND HOOG IN OVERVLOED!

Tenslotte wil ik iedereen die heeft geholpen nog hartelijk bedanken voor alle 
medewerking (en geduld met mij!). Met bijzondere dank aan Bonkie voor 
zijn tomeloze inzet, Chris en Joop (ofzo) voor hun gewaardeerde hulp ,en 
natuurlijk aan de ouwe mannen Peter, Rob, Johnny en J.P. voor hun royale 
fi nanciële bijdrage!

         Walter R. Kuiper
        Ook een ouwe man… �
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Het was weer zover op 20 mei ’06 de dispuutsdag van NOVA. Dit keer werd 
deze georganiseerd door het groene dispuut van NOVA, namelijk Androlupia. 
Want zij hadden vorig jaar erg verassend gewonnen. Helaas hadden er een 
aantal ouwe lullen disputen met en/of zonder reden afgezegd. Onze trouwe 
vrienden van CIP waren dit wel weer aanwezig.

We begonnen rond het middaguur. De verschillend gekleurde disputen kwa-
men de SooS binnen druppelen. We begonnen met een overheerlijke lunch. 
In de zaal kon iedereen de molen bewonderen waarop de score werd bijge-
houden. 

Het weer zat echter weer totaal niet mee, tja wanneer wel?? Het is en blijf 
natuurlijk Nederland. Maar goed we lieten ons niet kisten en warempel daar 
kwam opeens de zon door de wolken. We begonnen met paaltjes voetbal. 
Nou ja Pepsi fl es voetbal. Af en toe verliep dit spel niet geheel eerlijk, maar 
ach dat hoort er nu eenmaal bij. Het werkende dispuut CIP was duidelijk het 
fanatiekst. 

Ja toen was het weer tijd voor pauze en andere spelletjes. We gingen blaas-
voetballen. Ik zal voor de leken onder de blaasvoetbal hierover even een 
korte uitleg geven. Je hebt een pingpongbal, een sta-tafel, rietjes en twee 
goals. Ja je raad het al blazen door het rietje richting de pingpongbal en sco-
ren maar. Ik heb eigenlijk geen idee meer, wie hier heeft gewonnen. 

Ook was er een champagne toren, hier zat echter geen champagne in, maar 
water. Deze toren was eerder afgebroken dan opgebouwd. En ook nu weet ik 
weer niet wie er had gewonnen, maar goed dit doet er ook niet toe op zo’n 
dag als D-Day! 

Er volgden nog een aantal spellen die waarschijnlijk goed waren voor de 
teamgeest of zo. Allereerst het grote Mies Bouwman spel. Ja ik kende het 
ook niet, duidelijk van na mijn tijd. Maar het was dus iets met voorwerpen 
laten zien en onthouden. En dat werd dus geshowd door mannen in groene 
pakken, waar het kaartje nog aan hing. Ik vond dit enigszins merkwaardig. 

In het kader “ik ga terug in mijn kindertijd” mochten we gaan stoelendan-
sen. Erg leuk natuurlijk, vooral omdat ik heb gewonnen. Ben ik toch nog 
ergens goed in. Nou mijn dag kon ieder geval niet meer stuk. 

Ja ja traditie getrouw wordt er niet alleen gezopen op zo’n dag, maar ook 
Chinees gegeten. Tenminste sinds ik er aan mee doe aan D-day. En dit jaar 
was dit dus ook zo. Er was genoeg eten voor iedereen en het was lekker.  
SinlooZ deed tijdens het eten nog een mededeling die disputen zeker niet 
mogen vergeten, want 1 juli worden er twee nieuwe disputen geïnaugureerd. 
Welke ….. lees dan maar de dispuutsfl its. 

     D-Day
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Na het chinees gingen we laars atten. Blijkbaar zijn de oude rotte in het vak 
dit echt niet verleerd, want CIP was hierbij het beste. De organisatoren (An-
drolupia) was als laatste best laf. Maar goed, na het atten van de laars is het 
dan tijd om de winnaar van volgend jaar bekend te maken. Welke dan te-
vens ook D-Day 2007 mag organiseren. En zoals elk jaar in dit het nieuwste 
dispuut. Iedereen had dus ook verwacht dat SinlooZ de trotse winnaar zou 
zijn.

Maar niets was minder waar, tegen alle verwachtingen en tradities in won 
CIP! CIP is de offi ciële oprichter van D-Day en zij weten dus precies hoe een 
D-Day er uit moet komen te zien. Wij wachten nu al in spanning af. 

CIP gefeliciteerd en Androlupia bedankt voor de mooie dag. Ik heb me in 
ieder geval erg vermaakt! Tot volgend jaar!
   
     

      
Beste NOVA-leden,

Duitsland is in volle voorbereiding voor het WK. En zo is de NOVA. Houd 
daarom de website van NOVA (www.sv-nova.nl) in de gaten. Want de WK 
pool van 2006 is van start gegaan. Dus doe mee, vul um in, want hiermee 
kan je toffe prijzen winnen:

1. Een Ipod
2. Een Beertender
3. Een Heineken surprise pakket.

Bovendien is de SooS voor elke wedstrijd die Nederland speelt open. Dus 
kom gezellig langs met je vrienden en of klasgenoten. Wij zorgen dat er bier 
is voor maar €0,80!

Tot SooS, de oranje-com!  
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Ruim voordat het jaarlijkse weekendje met de meiden van Callisto moest 
gaan plaats vinden, werden de agenda’s bijeengepakt om een weekendje te 
prikken, waarin geen van de 12 meiden andere plannen had zoals de ge-
woonlijke Tupperware party’s of het winkelen met vriendinnen. De datum viel 
uiteindelijk op 18 november en het zou plaats vinden in het lieftallige Ois-
terwijk. Waar?? In Oisterwijk.. De ochtend voor vertrek werd ons nog even 
duidelijk gemaakt in het nieuws wat de normen en waarden van dit stadje 
precies inhielden. Er waren daar twee lijken gevonden, die gewelddadig om 
het leven waren gekomen. Op het moment van dit bericht kwam de naam 
Oisterwijk velen van ons wel bekend in de oren voor, maar het belletje ging 
pas rinkelen toen we de routeplanner volgden en uiteindelijk deze zelfde 
naam tegen kwamen aan het eind van het uitgeprinte papiertje.. 
Aangekomen bij de twee gehuurde huisjes, die midden in het bos gelegen 
op het terrein van de “Parel” reeds versierd waren door Xandrina met zelf-
gemaakte spinnenwebben, pompoenen en allerlei andere enge accessoires, 
moesten wij gelijk concluderen: Er is hier iemand die niet weet wanneer Hal-
loween is. De alcohol vloeide rijkelijk, maar deze had ook al voortijdig gev-
loeid, zodat er vroeg op de avond enkelen onder ons waren, die al giebelend 
moesten concluderen dat de Jägermeister bijna op was, terwijl er slechts 
twee individuen van hadden gesnoept. Ik zal geen namen noemen, Jenny. 
Het beloofde een gezellige avond te worden...
Het stoffi ge Callisto-cadeau-bord-spel werd uit een tas gehaald, afgeklopt en 
neergezet, de kaartjes geschud en spelen maar. Als cadeau’s had Gaia van 
een trouwe klant van de TPG (waarvan wij de naam niet mogen noemen) 
een doos vol leuke PABO-spulletjes gehad. Door de ietwat aangeschoten 
staat waarin wij verkeerden liepen de gemoederen hoog op, doordat er natu-
urlijk enkele cadeautjes erg in trek waren bij meerdere meiden, zodat de 
strijd losbarste om wie nou uiteindelijk het vinger-trilding, de HP dvd, de 
piemel-vacuum-zuiger of dat sexy pakje kreeg. Door de aangename verrass-
ing van de leuke en veelzijdige cadeau’s ging iedereen vroeg naar bed met 
hun speeltjes.... Behalve Gleuf en ik, wij hadden elkaar.. Onder een zacht 
dekentje bleven wij nog even napraten over de plaatjes die wij achterop 
de HP dvd hadden zien staan, waar werkelijkwaar velen onder ons wat van 
kunnen leren. Voor het slapen gaan kwam Gleuf nog aanlopen met een lek-
ker fl esje rum, als zijnde een slaapmutsje, en nam zelf een ontiegelijke slok, 
waarna ik natuurlijk niet achter kon blijven en nog voor haar gezicht te heb-
ben gezien hetzelfde ondernam. Na het gouden vocht door de keel te hebben 
gevoeld keken we elkaar aan met tranen in de ogen en een verbrande slok-
darm en maag en grepen we beide naar het fl esje om op het etiket te lezen 
dat de rum bestond uit 80% alcohol. Daarna ging het lampje uit...

Callisto - Waar is mijn vibrator
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’s Ochtends was het eerste geluid wat men te horen kreeg niet een 
kraaiende haan, maar het geschreeuw en gevloek van Gleuf die tegen het 
schuin afl opende dak wat boven haar bed hing haar hoofd stootte, terwijl ze 
al een kater had. Gelukkig een leuk gezelschap voor haar poes. Dit was het 
begin van een nieuwe dag in Oisterwijk. Vandaag zouden wij op pad gaan 
naar een geheime locatie, althans geheim voor twee personen. Dat krijg 
je in een meidendispuut, niemand kan zijn mond houden zodat binnen de 
kortst mogelijke keren iedereen op de hoogte is van andermans daden of 
plannen. Het oorspronkelijke plan was om naar de Efteling te gaan. Want je 
hebt je natuurlijk al afgevraagd: Wat moet je in godsnaam in Oisterwijk?? 
Nou, dat ligt erg dicht in de buurt van de Efteling te Kaatsheuvel. Echter 
hadden onze organisatoren Xan en Gleuf niet van te voren op de Efteling 
web-site gekeken, waardoor zij het nieuws niet hadden meegekregen dat de 
Efteling in de wintermaanden gesloten zou zijn. De plannen werden gewi-
jzigd en wij zouden de dag dus doorbrengen in het Safaripark “de Beekse 
bergen”. Ook in de buurt en nog eens lekker apies kijken. Na een heerlijk 
ontbijt zijn we dus met de meiden vertrokken, waarvan er enkele hun ge-
wonnen speeltjes van de vorige avond hadden meegenomen. Je weet maar 
nooit wie je tegenkomt.. We bestelden een pinguin-arrangement bij het 
park, zodat we buiten het plezier van de safari ook onze buikjes tussendoor 
konden vullen met apfelstrudel, warme choco en aan het eind van de dag 
met een kopje soep. Na de wandeling langs de neushoorns, wilde honden en 
cheeta’s kwamen we langs de kinderboerderij, waar Elise aan den lijfe moest 
ondergaan wat er gebeurd als de uitgehongerde geiten op het terrein in de 
smiezen krijgen dat je net voer voor ze hebt gekocht. Helaas gaf ze deze 
boodschap te laat door aan de rest van de groep, zodat zij niet de enige 
bleef met een vieze broek.. 
Aangezien we niet voor niets in een safaripark waren, wilden we dan toch 
wel even met de safaribus mee, dus liepen we langzaam richting het start-
punt van de oude stadsbussen, die ons door het park moesten vervoeren. 
Daar kwam al snel de eerste bus, vol met kinderen, maar net genoeg plaats 
over voor ons. De bus stopte en er kwam een leuke jongeman uit, waardoor 
de grond onder de Callisto meiden langzaam vochtig en glijerig werd. De 
jongeman vertelde ons dat de bus die hij bestuurde gereserveerd was voor 
dat KUT-kinderfeestje en dat uitgerekend hij deze KUT-kinderen de dieren 
van het park moest laten zien. Na tot vervelens toe aandringen van onze 
kant of hij ons echt niet onder de hoede wilden nemen, legden wij ons er-
bij neer en vroegen we hem of zijn collega buschauffeur net zo leuk was als 
hij. Hij vertelde ons dat zijn collega Marco wel leuk was, maar het was wel 
een Fries. Hij zou binnen 20 minuten komen (hihihi), dus moesten we even 
wachten. Daar ging hij, de prins in de witte bus (met zwarte strepen), voor 
altijd uit onze levens en per slot van rekening wisten wij niet eens hoe hij 
heette. 
Maar we waren het al snel vergeten toen wij het speeltje van Joyce, het 
trilvinger-ding, uit gingen proberen op de dichtsbijzijnde geit. De geit had 
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De bus arriveerde... Jammer genoeg was de collega buschauffeur Marco niet 
zo leuk als wij hadden verwacht, maar desondanks begroetten wij hem met 
onze passende openingsyell: We hebben een M, we hebben een A, we heb-
ben een R, we hebben een C, we hebben een O, MARCO!!!! Of de rest van 
de enigszins op leeftijd zijnde buspassagiers dit evenveel op prijs stelden als 
Marco met een blozend gezicht liet blijken valt te betwijfelen. Na alle diertjes 
nog eens goed van dichtbij te hebben bekeken en de kinderlijke vragen van 
Marco over de dieren te hebben beantwoord was het tijd om terug te gaan 
naar de Parel..  
De helft van de meiden parkeerden hun auto op de grote parkeerplaats van 
de Parel, daarentegen waren er ook enkelen onder ons die het kleine stukje 
naar het huisje niet wilden lopen, zodat deze over de veel te kleine paadjes 
scheurden, over en OP afgekapte boomstammen. Omdat er in het kleine 
stukje van parkeerplaats naar huisje weinig ongelukken in het verschiet 
lagen (zo dacht men), had het gros geen veiligheidsriem tegen de borsten, 
waardoor enkele poezelige hoofdjes tegen de hoofdsteunen voor hen botsten 
en dit voor sommigen een fl inke buil opleverde. Gelukkig waren er nog twee 
slokken Jägermeister over die sinds de vorige avond nog in de vriezer had 
gelegen, zodat deze gebruikt kon worden als kompres voor een blauwe knie 
of kaak. 
Die avond liet Laus het toilet nog even verstoppen, welke gelukkig gerepa-
reerd kon worden met een van de klerenhangers uit de kast van ons gehu-
urde huisje. Over deze toestand moeten we misschien niet nog meer woor-
den vuil maken, aangezien de hanger na de reparatie werkzaamheden al vuil 
genoeg was.
Het avondeten was gedeeltelijk verzorgd door Xandrina en Anja (nee, niet 
easy Anja, maar de moeder van Xandrina!!!), dus dat beloofde een smul-
maaltijd……. ’s Avonds stond ons een spannende tocht door het Oisterwijkse 
bos te wachten welke eerst nog even versierd moest worden in Halloween-
stijl door de organisatoren van het weekend. Tegen de tijd dat dit gedaan 
was, lag iedereen reeds te slapen. Er gingen wel wat zielen mee op wandel-
pad, maar of iedereen hier nog evenveel zin in had valt te betwijfelen. Sorry, 
Tan en Xan, volgende keer beter.. 
Wat er die avond nog meer voor gekke dingen zijn gebeurd blijft voor menin-
geen onduidelijk. Wel is bekend dat er de volgende morgen een speeltje uit 
ons midden was verdwenen. Dit werd opgemerkt door Jennifer die toen ze 
de huiskamer inliep uit volle borst schreeuwde: “Waar is mijn vibrator???” Zij 
ging eerder naar huis dan de rest en was dus al ’s ochtends haar koffers aan 
het inpakken en miste daardoor het absente presentje gelijk op. Dit verhaal 
wordt hopelijk voor Jennifer nog vervolgd, want wat er met de vermiste vi-
brator in de nacht van 19 op 20 november is gebeurd is tot nu toe nog een 
groot raadsel. 
Deze morgen was het de bedoeling om lekker te genieten van de privé 
sauna van het complex van de parel, vergezeld door een baantje zwemmen 
in het veel te kleine zwembad, waar gelukkig toch niemand anders gebruik 
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kwabben van vers extra aangemaakt vet door een 
smerig ontbijt van ei, bacon en worstjes en ze leken 
niet snel van plan te zijn zich die dag nog te gaan 
bewegen.) Het turkse bad en de sauna achter ons la-
tend na een uurtje of wat, liepen wij nog even langs 
de aardige jongens waar wij deze rib uit ons verse 
lijf, met open porien en blossende wangen moesten 
gaan betalen. “Dat is dan 110 euro”, zei de jonge 
man, terwijl deze de vorige avond expliciet gezegd 
had dat het ons maar 10 euro zou kosten. (per per-
soon natuurlijk). Maar gelukkig hadden wij Xandrina, 
die na stampij te hebben gemaakt over deze achter-
lijke prijs, vertelde dat wij wanneer op de hoogte van 
dit alles nooit naar deze KUT-sauna waren gegaan, 
gelijk meneer de Parel-werknemer over had gehaald en deze voldoening nam 
met de 10 euro die nog steeds voor hem op de balie lag. Bedankt Xan.  
Na het ontbijt, wat volgde op het sauna avontuur was het tijd om nog eens 
de middag te vullen met een “verassing”. Het mini-golf (de verassing) bracht 
het competitatieve in ons allen naar boven waardoor wij binnen een zeer 
korte tijd alle balletjes in de gaatjes hadden geslagen. De een had natuurlijk 
wat sneller door dan de ander hoe dit te bereiken, maar we willen niemand 
benadelen door hier te vermelden hoe ontalentvol deze zijn voor mini-golf. 
Toen wij na deze inspanning in de Oistertwijkse bistro van het mini-golf cen-
trum nog even aan het genieten waren van een biertje, (Irish) koffi e of thee, 
kwam ineens Sint Nicolaas en een paar van zijn pieten binnen. Deze geile 
oude man en zijn handlangers wilden maar al te graag dat wij eens op hun 
schoot gingen zitten, waar wij al daar merkten dat deze heren goed uitgerust 
waren met zaklantaarn en al. Maar hadden wij ons niet overgegeven aan 
het verlangen van de goed heilig man (dat hij zich zo mag noemen is toch 
schandalig, wat zal zo’n vent doen met kleine kinderen??) hadden wij geen 
peper- en kruidnoten gehad van zijn pieten, wat na onze sportieve daden 
toch erg op prijs werd gesteld. Wij hebben toen nog wat liedjes ingezet voor 

de oude man en zijn daarna naar 
de Parel gegaan om onze spullen 
te pakken en op weg te gaan naar 
huis. 
Kortom: Wij hebben genoten van 
dit meiden weekendje en zullen 
jullie op de hoogte houden wan-
neer wij weer met zijn allen op 
pad gaan. 

Ilona van Dijk.
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WISPO 2006
Ook dit jaar was er bij NOVA zoals elk jaar weer een WISPO georgani-
seerd (Wintersport voor leken). Dit jaar ging de reis naar Les deux Alpes in 
Frankrijk, waar onder andere 200 kilometer piste en een Yeti – bar aanwezig 
was. Het aantal potentieel deelnemende personen was dit jaar erg hoog en 
het koste de WISPO – com dan ook een hoop regelwerk om het voor elkaar 
te krijgen dat er uiteindelijk 82 deelnemers mee konden (waar er helaas op 
dag van vertrek een weer afviel). 

Nou fi jn hoop gelul in zo’n into verhaaltje wat eigenlijk maar nodeloze infor-
matie is. Goed wat we echt willen weten is toch vaak hoeveel mensen waren 
er op het randje van een been of arm amputatie en  hoeveel mensen hadden 
er bijna het Franse ziekenhuis  beleeft met symptomen van delirium. Nou bij 
deze dan er zijn ongeveer* twee gebroken armen geweest, er waren meer-
dere benen die het een of meer dagen opgegeven hadden om een wandeling 
te willen gaan maken en mijn eigen beleving was dat de rug niet gemaakt 
was voor ijsplaten en dat als deze aanraking toch tot stand komt dat het 
voelt of je anus een meter of 8 uitscheurt.
Dit jaar ging er ook een persoon mee die doorgaans bekent stond als 
Broeky, Kanarie of  Wuppie, maar waarvan er tijdens de WISPO van ontdekt 
werd dat hij na jaren in vermomming toch de wederopstanding van Jezus 
was. Het gezicht van deze persoon leek te veel op het bekende beeldje wat 
boven de deur aan het kruis hangt, bovendien sliep deze persoon tijdens de 
WISPO in een grot met daarvoor een steen. Of hij ook daad werkelijk over 
water kon lopen is niet echt naar voren gekomen gezien het water bevroren 
was, dat geeft dan toch complicaties. 
Om bij de alinea alcohol aan te komen waren er ook noemenswaardige din-
gen gebeurd, zo heb ik begrepen dat bijvoorbeeld de complete kamer van 
onder andere Hugo tot 3 weken na de WISPO geen auto mocht rijden. Ook 
is er aan het licht gekomen dat Stef na een avond naar de discotheek enige 
seksuele handelingen had verricht met een uit Engeland afkomstig persoon 
en dat hij op miraculeuze wijze hij hier de volgende dag niets meer van wist. 
Ook zijn er behoorlijke slee tochten gehouden op een matras die op een 
bepaalde wijze toch erg bevuild was geraakt, ook dit alles onder begeleiding 
van een fl inke hoeveelheid bier (met name de bevuiling ook). Nu nog enig 
kort alcoholisch nieuws: Teun (penningmeester der s.v. NOVA) heeft ontdekt 
dat je dronken kan worden als je hele fl essen amaretto naar binnen werk, 
dit wist hij nog niet. Taces (gezien hij het ga ik er even van uit dat het bij 
het alcoholische nieuws hoort) heeft gefi losofeerd dat er bij het dispuut An-
drolupia een bepaalde cyclus is, wat er op neer komt dat er of geneukt wordt 
en dat er daarna ruzie komt of dat er ruzie wordt gemaakt en daarna weer 
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Naast al dit interessante nieuws waren er ook nog een paar leuke hesjes te 
verdienen zoals bijvoorbeeld de Heftige Herman. Er was nog een gezellige 
NOVA avond met als thema pimp my roommate, waarbij iedereen erg inter-
essant gekleed was. En natuurlijk was er genoeg mogelijkheid om te snow-
boarden en (tja ach) te skiën. Al met al een op het een en ander aan probl-
eempjes met de kamers na een gezellige WISPO.

Groetjes en tot volgend jaar,

Brokkie (Dennis Lagerweij)
Namens de WISPO – com 2006
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Volledige naam:Erik-Jan Alexander Hagenaar
Bijnaam: AJ, EJ   

Geboortedatum: 02-01-1985
Iq:130
Viagra: stijve nek 

Op Kamers: nope

Actief lid: eigenlijk wel ja
Wat: WISPO en tappen

Wat moet er zeker in de nieuwe SooS komen:
 Bier!!!

Relatie: Nee

Sterk punt: veel bier
Zwak punt: te weinig bier

Mooiste moment uit je leven: skiën op de zwarte piste

Grootste blunder: op m’n bek gaan op de zwarte piste 
Heldenmoment: WISPO

Leukste plekje van de TH: feesthok 
Vreemdste droom ooit: NOVA zonder SooS
Waar ben je trots op: NOVA

Ontmaagding: long time ago

Lievelings….
 Eten: SooS
 Drank: Bier
 Ringtone: krezip – realy something
 Geur: Hugo Boss
 Plant:Gras
 Barpoppetje: Ikke

Laatste woorden: Geniet maar drink met je maten, geen liters maar vaten.

W.D.F.B.J.O.A.
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W.D.F.B.J.O.A.
Volledige naam: Nicky Oudt
Bijnaam: Bonkie

Geboortedatum: 17-07-1984
Iq: van een kiwi � er van uitgaande 
dat een kiwi een hoog iq heeft
Viagra: is een middel voor harde piemels

Op kamers: ouders zijn bijna het huis uit.

Actief lid: doet het regelmatig
Wat: bestuur

Wat moet er zeker in de nieuwe SooS komen: putjes op het laagste niveau

Relatie: correct

Sterk punt: klim toch naar hoogtes
Zwak punt: heb hoogtevrees

Mooiste moment uit je leven: wakker worden na de NOVA-jaardag

Grootste blunder: ik zit slecht achter op fi etsen.
Heldenmoment:nakend douchen en bier halen voor onder de douche en dan 
vragen of iemand hem riep…. 

Leukste plekje van de TH: feesthok
Vreemdste droom ooit: dat mijn piemel eraf was en dat dokter Piemelmans 
het er weer aan ging naaien.
Waar ben je trots op: mijn borsthaar

Ontmaagding: regelmatig

Lievelings…
Eten: roti
Drank: bier
Ringtone: regelmatig te horen
Geur: penetrant
Plant: heeft water nodig
Barpoppetje: Mio, want hij rocks

Laatste woorden: SABOTAGE
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Ram (20 maart – 20 april)

U zult de komende dagen gaan merken dat uw slaaptekort kri-
tieke toestanden begint aan te nemen. Dat wil zeggen dat u op 
donderdagmiddag in de SooS in slaap valt. U zult uzelf aantref-
fen op vrijdagmorgen met een lege portemonnee, stinkend naar 
bier en kots en een douche zal u geen kwaad doen.

Stier (20 april – 21 mei)

Al uw taken worden door complete lamlendigheid verzuimd, 
waardoor uw omgeving gestopt is met u serieus te nemen. Als 
reactie zegt u dat het een computerstoring is. Tevens zet u 
mensen aan het werk voor klussen met spoed, maar als deze 
volbracht zijn blijken de klussen overbodig te zijn. Denkt u nou 
echt dat u al die mensen nog langer voor de gek kunt houden?

Tweeling (21 mei – 21 juni)

Een avondje casino brengt u thuis met de jackpot. Maar eigenlijk 
bent u een grote huichelaar. Want u heeft het casino op zitten 
lichten. Uw schuldgevoel zal u van binnenuit compleet opknagen 
totdat u als nietig mannetje een langzame doch fi jne dood zult 
sterven.

Kreeft (21 juni – 23 juli)

U vind 10 euro op straat en u kunt de eigenaar niet achterhalen. 
Deze fi nanciele meevaller zet uw hoofd op hol en daardoor blijkt 
u het spoor van briefjes van 10 te volgen waarmee u uiteindelijk 
terecht komt een grote koffer met geld. Zodra u het wilt gaan 
storten op de bank struikelt u en dan wordt u wakker.

Leeuw (23 juli – 23 augustus)

Na een wild weekend blijkt u via een vreemd en onbekend per-
soon herpes te hebben opgelopen. Eerst verblijft u 3 weken in 
de ontkenningsfase waarna u toch de huisarts in dient te lichten. 
Deze ziet geen andere optie dan al uw familieleden en andere 
naasten in te lichten over dit feit en uiteindelijk komt u in quar-
antaine terecht en heeft u geen last meer van het gezeur van 
anderen.

Horoscoop
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Maagd (23 augustus – 23 september)

Deze week beginnen de eerste grijze haren te nestelen in uw 
kapsel. U was altijd al een trage denker en een slome geest maar 
nu bent u ook een oude lul /doos aan het worden. Is het u niet al 
opgevallen dat uw gezicht veel rimpels begint te vertonen. En dat 
huwelijksaanzoek van 2 weken terug, dat was gewoon iemand die 
uit was op uw erfenis.

Weegschaal (23 september – 23 oktober)

U zult op zeer tragische wijze stikken in het lipje van een colab-
likje. Omdat u het geld voor dit blikje geleend had van een 
medestudent loopt deze een schuldgevoel en trauma op waardoor 
u postuum een schadevergoeding moet betalen aan deze medes-
tudent. Omdat u zelf niet in staat bent te betalen zal de plantsoe-
nendienst het perkje bij uw graf niet mooi bijwerken.

Schorpioen (23 oktober – 22 november)

Door de rechtbank wordt u verantwoordelijk geacht aan de dood 
van een medestudent omdat u het geld uitleende voor een blikje 
cola. Deze student is later in het lipje van het colablikje gestikt. U 
zult een lange celstraf moeten uitzitten, de schadevergoeding als 
gevolg van de schade die u opgelopen hebt door de dood van uw 
medestudent zal helaas niet worden betaald.

Boogschutter (22 november – 22 december)

Door enorme schulden zult u de komende tijd op straat eindigen. 
Gelukkig voor u wordt het weer zomer, dus u zult romantische 
nachten onder een sterrenhemel hebben en het is lekker warm 
onder uw brug. Bovendien kunt u uw droom waarmaken om geld 
te verdienen door muziek te maken. Maar dat is dan wel omdat u 
met uw gitaartje bij het station zit.

Steenbok (22 december – 20 januari)

De psychiater constateert Claustropirocleptopedofi lerantofobie. 
Dit betekend dat u een onnatuurlijke angst heeft ontwikkeld voor 
mensen die kinderpostzegels stellen en ze in kleine ruimtes ver-
branden.
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Waterman (20 januari – 19 februari)

U zult een ware huldiging ontvangen van uw omgeving voor al 
het geweldige werk dat u de afgelopen tijd heeft verricht. En we 
hadden ook niet zonder u gekund. Als dank voor uw geweldige 
prestaties de afgelopen periode staan er volgens de sterren u niks 
slechts te wachten.

Vissen (19 februari – 20 maart)

De tederheid die u zoekt zult u niet vinden bij de personen waar 
u het van verlangt. Anders gezegd, de personen waarvan u teder-
heid verlangt willen het niet met u delen. Het zou misschien een 
goed idee zijn om u compleet af te zonderen van de rest van de 
wereld, net als dat de rest van de wereld zich compleet van u af 
wil zonderen.
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