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Voorwoord 
 
Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. 
Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, 
maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg: 
De WP is een afkorting voor Word Pervert. Dit is het kwartaalblad van 
studentenvereniging NOVA. Hier staat meestal een hoop slap geouwehoer 
in, maar soms ook wel eens iets nuttigs. 
Er staan deze keer weer prachtige foto’s en leuke stripjes in. Geniale 
verhaaltjes en grappige stukjes. Natuurlijk ook de gebruikelijke 
rubrieken, zoals de dispuutflits en voor de zweverige types, de horoscoop.  
En het allermooiste is, dat er elk kwartaal weer een nieuwe WP uitkomt. 
 
Dit is de eerste WP van ons twintig jarig bestaan, ons vierde Lustrum. Dat 
belooft dus een hoop feest. Maar we hebben natuurlijk niet alleen Lustrum 
feest. We hebben ook nog een heleboel andere evenementen. Dit eerste 
kwartaal hebben we al veel leuke dingen gedaan. Heb je hier iets van 
gemist? Dan kun je lezen hoe gezellig het wel niet was. Ook lees je wat je 
zeker niet moet gaan missen. 
 
Mocht je zelf nog wat te melden hebben? Meld dat dan in onze volgende 
WP. Stuur al je verhalen naar thr-nova@hhs.nl.  
 
Dus of je nu een vonkentrekker of actief TN-er bent. Als je aan het 
douchen, fietsen, flipperen of aan het tafeltennissen bent… 
Geniet van deze woorden sensatie! 
 
Tot SooS! 
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Het nieuwe bestuur 
 
Hoi lezer van deze prachtige WP, 
  
En in dit stukje zal ik wat meer over mezelf vertellen. Nou ik ben dus 
Maudy Mulder. 
Ik begin bij het belangrijkste, wat misschien nog niet iedereen weet of 
heeft onthouden, dat is namelijk dat ik niet schattig maar stoer ben! 
 
Dan zal ik nu bij het begin beginnen. 
Tien minuten na dat ik geboren werd, werd er 
nog een heel stoer meisje geboren, mijn 
tweeling zusje Nina. En na een paar jaar 
bedachten mijn ouders dat ze er nog wel een 
wouden. Maar dit werden er al weer twee. Een 
jongen en een meisje dit keer. Zo vonden ze 
het wel weer genoeg.  
 
We wonen met zijn alle, inmiddels ik niet 
meer, in het prachtig gelegen dorpje 
Austerlitz, dit ligt bij Utrecht in de buurt en 
niet in Duitsland ofzo. Mocht je geïnteresseerd 
zijn in de geschiedenis van zeer interessante 
200 jaar oude dorpje met eigen piramide? Kom 
dan naar me toe en ik zal het je graag 
vertellen.  
 
We hadden op de basis school een groep van zes meisjes en een jongen. Dit 
geeft de grootte van het dorp ongeveer aan. Hierna ben ik HAVO gaan 
doen en chemie gaan studeren in Utrecht. Dit beviel me eigenlijk niet zo 
maar ik heb wel m'n P gehaald. Met m’n P ben ik natuurkunde gaan 
studeren in Leiden. Het was heel interessant maar als ik alles wou halen 
hield ik geen vrije tijd meer over en dat is ook heel belangrijk. Daarna ben 
ik uiteindelijk na heel wat omzwervingen op de TH terecht gekomen. 
Waar ik nu technische natuurkunde doe. Nou dit jaar word t iets minder 
omdat ik nu natuurlijk NOVA bestuur doe!  
 
Ik ben de penningmeester van NOVA. Er zit nu al een kwartaal op maar 
het bevalt me nog steeds. Wat vliegt de tijd toch als het gezellig is. Van de 
volgende kwartalen gaan we, ik en mijn geweldige 
bestuursgenootjes, natuurlijk ook een leuke tijd maken. 
Verder heb ik de Kerstcommissie, dus houdt alvast 20 december vrij! 
Dan zie ik je morgen bij de koffie, of thee, met liefde gezet! 
  
Kusjes Maudy 
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Allerliefste NOVAmensjes!!! 
 
Hier een stukje van mij ; ) 
Ik heet Serife en ik ben 19 jaar oud! Dat klinkt al best wel groot toch… 
Nou ja, ik ben in ieder geval de jongste in het bestuur, maar dat betekent 
niet dat ik dan ook het minst volwassen ben. Ik ben immers ál 19 en bijna 
20 en ik mag ook al auto rijden. Verder woon ik in Delft en studeer ik 
Natuurkunde, Technische Natuurkunde. 
 
Ik zit inmiddels in mijn 3de jaar. Ook al moet ik nog wel een aantal 
dingen nog doen van mijn vorige jaar. 
Dit jaar ga ik trouwens de functie secretaris op me nemen. Ik ga ervoor 
zorgen dat er 4 WP’s uitgaan. Dit is al de eerste. Vinden jullie hem een 
beetje mooi? 
Verder heb ik ook de WISPO commissie en help de Lustrum commissie 
met het boekje in elkaar zetten die dit jaar komt. Ja, want wisten jullie 
dat NOVA dit jaar 20 jaar bestaat?! 
Ook ga ik de site up to date 
houden. Elke week komen er 
nieuwe stukjes op van de 
evenementen die de week erna 
zullen plaatsvinden. Dus houdt 
de site in de gaten! 
Ik denk dat dit stukje eigenlijk 
helemaal nergens op slaat… Er 
was gister namelijk Octoberfest 
met een pul voor een euro. En nu 
ben ik moe. 
Maar even verder met mezelf 
voorstellen. Wat ga ik nog meer 
doen dit jaar naast heel veel 
drinken en proberen eindelijk 
eens een kater te krijgen… 
Ohwja, ik organiseer dit jaar twee bedrijvendagen voor iedereen die op 
zoek is naar een stage- of afstudeerplek of gewoon een baan zoekt na het 
afstuderen. Deze zijn 26 november 2007 en 10 maart 2008 en zullen in de 
aula van school zijn. 
Verder ga ik ook nog dingen doen met sponsor mensen enzo. Is heel 
interessant! 
Als je dit nog aan het lezen bent, is het toch niet zo saai hea ; )?! Haha… 
Voor de rest wil ik het dit jaar heel erg naar mijn zin hebben met alle 
mensen die in de SooS zijn. Ik ga er een feest van maken en gezellig met 
iedereen veel leuke evenementen bij wonen in de SooS! 
Nou nu vind ik het wel weer genoeg geouwehoer! 
 
Tot SooS! 
En veel liefs en kusjes, 
Serife Evers 
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Hey NOVA,  
 
Er is mij ‘subtiel’ gevraagd toch ook maar een stukje te schrijven voor de 
WP. Dus dit doe ik dan ook maar.  
 
Mijn naam is Arno Droogers, ik ben dit jaar voorzitter der s.v. NOVA. Ik 
moet er een beetje voor zorgen dat de rest van het bestuur elkaar de tent 
niet uit vecht. En dat iedereen zijn of haar taken ook echt doet. Kortom 
iedereen achter z’n reet aan zitten. De vraag rest, wie doet dit bij mij, 
maar ik acht mijn bestuur capabel genoeg dit te doen.  
 
Dit jaar mag ik de titel ‘student’ niet dragen. Ik sta voor geen enkele 
studie ingeschreven. In het verleden heb ik Technische Natuurkunde 

gestudeerd aan de THR. Gestudeerd is een 
groot woord, ik was af en toe aanwezig en 
deed alles veel te laat. Niet echt handig en wil 
dit de eerstejaars dan ook afraden dat ook te 
doen. Ik heb een BAS gekregen, erg jammer 
maar ook wel logisch. Het jaar daar na ben ik 
Technische Bedrijfskunde gaan studeren 
maar dit was niet echt mijn ding en ben vorig 
jaar dan ook gestopt ergens halverwege de P-
fase.  
Ik heb besloten dat ik toch weer natuurkunde 
wil gaan doen. En ga in januari een 
toelatingsexamen halen voor de TU en wil dan 
daar als nog TN gaan doen.  
 

Toen ik werd gevraagd voor bestuur tijdens de DIAS was ik razend 
enthousiast. Alleen het probleem was dat ik niet meer hier op school zit. 
Maar door wat loopwholes in de statuten was dit misschien toch mogelijk. 
De RvC vond dat er tijdens de JV besloten moest worden of ik als donateur 
als nog bestuur mocht worden. En het was geen probleem.  
 
Dit jaar wil ik als voorzitter de verhouding school en NOVA goed op papier 
krijgen. Zodat als we naar Delft verhuizen, we goede afspraken hebben 
met school en alles goed op papier staat. Verder heb ik tijdens de JV 
beloofd dat ik zo veel mogelijk namen ga onthouden. Maar dit zal niet mee 
vallen, dus neem me niet kwalijk als ik het niet weet.  
 
Ik hoop jullie allemaal vaak in de SooS te zien dan kan ik goed oefenen 
met namen.  
 
Groeten, 

Arno 
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Hallo lieve mensen,  
 
Ik ben Gerard Overgaag maar aangezien de meeste mensen zo mij niet 
kennen zal ik maar voor het gemakkelijke zeggen dat ik gewoon Boelie 
ben.  
Oh heet Boelie geen Boelie in het echt, zullen veel mensen nu denken. Om 
dan ook gelijk maar de vraag die mij eigenlijk veel te vaak wordt 
gesteld te beantwoorden: Waar komt de naam Boelie dan vandaan?  
Het is begonnen op de middelbare, de precieze redenen weet ik niet meer 
waarom een klasgenoot mij zo noemde, maar het begon al vrij snel in de 1e 
paar weken van de brugklas te verspreiden 
onder de klas. Na brugklas kamp, waar ik 
Boelie op mijn shirt had geschreven, is het 
zo aangeslagen dat na een jaar iedereen 
wist dat ik Boelie was.  
En het gekke daarvan is, dat het nooit is 
verdwenen. Ik werd door leraren Boelie 
genoemd en zelfs thuis sta ik bekend als 
Boelie.  
Natuurlijk schreef ik het ook op me DIAS-
shirt en vandaar dat jij en vele andere me 
kennen als Boelie. 
  
Nou nu het geheim van een oh zo bekende 
naam bekend is, wat ga ik doen bij Nova 
als bestuurslid?  
Ik heb werkelijk geen idee, haha. Nee, 
natuurlijk niet, als eerst natuurlijk een hele leuke tijd beleven met een 
heleboel leuke ervaringen! Leuke SooSen neerzetten en gezellig met jullie 
van een natje en een droogje genieten. Je zult mij dus veel zien in de SooS. 
Mijn functie is Sociëteit Manager of zo iets, oftewel SooSbaas, als ik het 
goed begreep, komt dat voor eigenlijk veel mensen niet eens als een 
verrassing. Dus ik zorg ervoor dat jij bier of iets anders kan drinken en 
dat je wat kan eten in de SooS. Wil je nog meer van mij weten, wil je 
gewoon gezellig bier drinken, of potje flipperen met me, kom dan gewoon 
langs!! 
  
Tot SooS 
  
Boelie 
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Hallo Luitjes, 
 
Vladimir mag zijn eerste zin niet beginnen met “Ik”, en daarom spreekt 
Vladimir vanuit de derde persoon. Vladimir heeft er veel zin in dit jaar en 
gaat ervoor zorgen dat jij het ook naar je zin gaat hebben. Als enige 
bedrijfswiskundige tussen TN’ers en TBK’ers zal Vladimir zijn 
bestuursgenoten vermoeien met wiskundesommetjes. Daar worden ze 
hard van.  
 
Af en toe gaat Vladimir in gebrekkig 
Nederlands aangeven dat hij het er niet 
mee eens is. Hij zal dan van de secretaris 
eisen dat dit in de notulen verwerkt wordt 
zonder dat het voorstel afgekeurd hoeft te 
worden. De penningmeester zal gek van 
Vladimir worden omdat hij de 
penningmeester wijs gaat maken dat hij 
zijn bonnetjes al lang ingeleverd heeft. 
Vladimir vraagt de voorzitter nu al 
regelmatig om vergunningen voor het 
houden van pinguïns en de gemeentepils, 
en de SooSbaas denkt nog steeds dat de 
plannen voor een Anti-SooScomSooS 
serieus zijn. Het meest voorkomende 
verzoek zal zijn of het even in een email 
toegelicht kan worden. 
 
Vladimir definieert voor het gemak “Ik” als 
Vladimir. 
 
Ik heb twee jaar fulltime werkervaring op commerciële, logistieke en het 
administratieve gebied in de automatiseringsbranche. Toen ooit de printer 
op was en ik hem zelf aan moest vullen werd mij duidelijk dat ik een 
papiertje nodig heb om verder te komen. Voor dit papiertje studeer ik 
bedrijfswiskunde. Het studeren gaat me tot nu toe goed af, en een jaartje 
NOVA-bestuur er tussendoor zal me zeker goed doen. Ik wil dingen 
bereiken en ik heb veel vertrouwen in mezelf en mijn 
medebestuurgenootjes. 
Na mijn studie wil ik in de verzekeringsbranche werken. Ik heb gister een 
proefgesprek met Boelie gehad. Meneer B. Oelie wou een 
levensverzekering afsluiten.  
Mijn medebestuurgenootjes omschreven mij als: Pietlut, betweterig en 
mierenneukerig; ik ben benieuwd wat ze aan het eind van het jaar van me 
vinden.  
 
Tot ziens Luitjes, 
 
Vladimir Hilderink 
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Het bestuursbeleid 2007-2008 
 
Niemand mag in de SooS blijven slapen. Dit geldt ook voor het bestuur en 
de SooScom.  
 
Er komen geen mensen achter de bar mits je een SooScommer of 
bestuurspoppetje bent of aangewezen bent door 1 van deze personen. 
Niemand behalve de mensen achter de bar mogen aan het muziek unit 
ding zitten. Hetzelfde geldt voor het licht. 
 
Er wordt tijdens SooSen niet geklust in de SooS. Ook niet met stekkers of 
andere techniek dingen. 
 
Als het gordijn dicht is, komt er niemand achter het gordijn. Dit geldt niet 
voor het bestuur, maar wel alle leden en niet-leden. Dus ook voor de 
SooScom. 
 
Alle onnodige deuren zijn dicht en blijven dicht. Het douche hok en 
kantoor is verboden terrein voor iedereen behalve het bestuur. Ook de 
SooScom vraagt eerst aan het bestuur of ze in het kantoor mogen. 
 
Er komt elke keer dat er gekookt is, is er een applaus voor de koks. 
 
De vrouwen-wc is voor de vrouwen bedoeld en daarom gaan daar ook 
alleen vrouwen naar de wc. Komt er iemand die niet van het geslacht 
vrouw is, dan mag hij nat gespoten worden met de brandslang.  
 
De SooSen zijn op dinsdag vanaf 15:00 uur open en op donderdag vanaf 
12:10 uur. 
Dit is alleen tijdens lesweken het geval. In de toets- en tentamenweken zal 
de SooS gesloten zijn. Er zal wel in elke toetsweek een AprèstoetSooS zijn. 
Op donderdag kan er altijd meegegeten worden. Dit moet wel voor 5 uur 
op de etenslijst geschreven worden.  
 
Er zal elke dag, behalve tijdens vakanties, in de kleine pauze, koffie en 
thee geschonken worden. Dit is geheel gratis en vrijblijvend voor iedereen. 
 
Ledenavonden zijn alleen bedoeld voor leden 
en donateurs van s.v. NOVA. 
 
Zijn er nog eventuele vragen of opmerking 
over het beleidsplan, dan kunnen jullie te 
allen tijde vragen stellen aan het bestuur 
hierover. 
 
Veel plezier tijdens de SooSen, 
Het bestuur van 2007-2008 
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Oud Bestuur 
 
Een stukje schrijven voor de WP. Tja, natuurlijk als Oud Bestuur, 
maar wat valt er nou te vertellen over ons jaar? Dat het moeilijk is 
geweest? Ja dat absoluut! Dat er niet geluisterd werd naar ons? Ja 
dat ook. Dat wij als bestuur ook niet altijd naar elkaar luisterde? 
Het komt erop neer dat het eigenlijk een ROT jaar is geweest, 
toch? Of misschien toch niet. Ik vind eigenlijk van niet. Wij 
hebben zeker ons best gedaan hard gewerkt maar alle dingen die 
erbij komen heeft het zeker een apart jaar gemaakt voor ons. 
 
Het jaar is alweer voorbij...de tijd vliegt. 
Dit jaar was zeker geen makkie voor mij, het begon natuurlijk al lastig. 
Lange tijd zijn wij met z’n 4-ren geweest. Chris kwam er later bij en de JV 
kon eindelijk plaatsvinden. Laurens is er halverwege mee gestopt en tja 
wat doe je dan? Ik ben gevraagd, door het RvC, om Secretaris te worden. 
(Voorzitter en Secretaris zijn allebei teken gemachtigde personen). 
Moeilijke keuze omdat je graag je jaar af wil maken. Ik wist ook dat ik het 
niet vol zou gaan houden als Voorzitter tot het einde van het schooljaar. 
Het hele jaar was ik al bezig geweest met de contacten met de bedrijven te 
onderhouden, de bedrijvendagen te organiseren.  
Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt voor mijzelf was ik erg rustig. Ik 
werd kalmer hoewel het nog steeds niet super veel beter ging. Eindelijk 
kon ik rustig ademhalen, dit was een wonder want dat had ik al een half 
jaar niet meer gedaan. Alles stapelde op en dan wordt het gewoon teveel.  
 
Aan dit jaar hebben leuke en minder leuke kanten gezeten. Het 
commentaar wat wij als bestuur over ons heen kregen was niet normaal. 

Wij hebben ons best gedaan dit jaar en echt alle 
energie die wij hadden  
erin gestoken. Meer 
dan dit heb ik er echt 
niet in kunnen steken. 
Toch als ik het jaar had 
mogen doen had ik er 

voor gekozen om 
bestuur te 
worden van 
NOVA. Je krijgt 
er veel ervaring 
door en ik heb er 
zeker wel profijt 

van nu tijdens mijn 
stage bij Samsung. 
 
Ik heb ook zoveel leuke 
momenten over gehouden 
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aan dit jaar. 
De gezellige chaos met het opbouwen van onze feesten.  
BBQ/OP was super, de meeste omzet ooit, super gezellig!! 
De meidenweek met Kyra en Daniëlle (waar Boelie, Alie, EJ, Jodie ook 
even vrouw waren, aangezien zij ook keihard hebben gewerkt 
dankjewel!!!), waar wij samen vanaf dinsdag tot en met vrijdag elke dag 
een evenement hebben gehad in de SooS en super veel lol hebben gehad 
samen. (Lees: Chris was in Frankrijk en Remco hebben wij verboden om in 
de SooS te komen. De auto van Rem had geknuffeld met een andere auto)  
De feesten die er geweest zijn, onze uitjes in de Makro ;). 
 
Hoe moeilijk onze vergaderingen ook zijn geweest, hoe zwaar wij het ook 
hebben gehad. Ik ben blij met de ervaringen van dit jaar en kan over 
mijzelf zeker zeggen dat ik “ouder” ben geworden, meer weet en kan.  
Als je iets echt wilt dan kan je dat ook bereiken. 
 
Ik ben wel blij dat ik nu samen met Chris echt een relax jaar kan 
beginnen. Geen anderen die met ons leven bemoeien, gewoon je eigen 
leven. Geen mensen die het beter weten dan jij. Gewoon jezelf kunnen zijn 
en geen masker op hoeven te zetten wanneer je er niet meer tegen kan. 
 
Ook al mis ik de SooS wel, de mensen die voor ons zoveel hebben gedaan, 
de gezelligheid met elkaar, de chaos, het huilen met elkaar, het knuffelen, 
de filmavondjes na een vergadering en dan toch in slaap vallen na scène 1, 
Beppie en Charles.  
 
Onwijs bedankt alle 
mensen die er voor mij 
zijn geweest voor het 
afgelopen jaar hoe 
zwaar/niet leuk/ 
moeilijk/ 
chaotisch/gezellig 
het is geweest!!! 
 
Kus & Knuffel 
 
Vera (Veertje) 
Oud secretaris  
(& oud voorzitter) 
It’s a shout out 

Hoe vermaak ik mijn 
RvC tijdens een 

kascontrole in 7 stappen? 
 
 
Les 1) 
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Zorg er voor dat je handschrift in je kasboek niet te duidelijk is, ze zullen 
enige tijd op je schelden, maar zullen het uiteindelijk accepteren en hun 
eigen voorstelling er bij maken. Dit is erg vermakelijk tijdens de 
maandelijkse kascontrole. 
 
Les 2)  
Maak BTW fouten, hier zijn ze dol op! Zorg ervoor dat je het wel goed 
inboekt bij je inkopen, maar het dan verkeerd door factureert naar je SOP. 
Gegarandeerd dat ze een hele avond zoet achter een laptop zitten! Heb jij 
weer tijd voor nuttige zaken.  
 
Les 3)  
Wijzig minstens 2 keer per week je wachtwoord. Mochten ze onverhoopt 
toch stiekem een kijkje willen nemen in JOU boekhouding, is deze in ieder 
geval nog enigszins beschermd.  
 
Les 4) 
Haal voordat ze je kluis of kas willen gaan tellen, € 44,93 eruit (erin kan 
natuurlijk ook, maar dat zal je dan zelf bij moeten leggen en is te 
makkelijk op te lossen).  
 
 
Les 5)  
Zorg ervoor dat je een bon vergeet in te boeken in je inkopen of dat je in je 
kasboek een bon vergeet op te schrijven. Zorgt voor een hoop heen en weer 
gebel tussen bedrijven en SOP/SooS. Altijd een leuke bezigheid!  
 
Les 6) 
Wapper minstens 3x per kascontrole alle papieren die op tafel liggen door 
elkaar. Immers is het RvC dol op het gebruik van losse blaadjes tijdens 
het controleren van de boekhoudingen. Ze zullen dus wel even zoet zijn 
met het bij elkaar rapen en het weer op volgorde leggen van hun o zo 
belangrijke papieren. 
 
Les 7) 
Printers….. Tjah altijd leuk. Zie les 6 en je snapt het probleem. 
Weigeraars, papier dat op is, lege toners en de rest van de problemen die 
zich regelmatig voordoen bij de elektronica die op SooSniveau worden 
gebruikt.  
 
Les 8) 
Facturen…ook altijd gegarandeerd een struikelpunt voor de RvC. Zorg dat 
je iets met de BTW doet, of 10 duizend euro teveel factureert ofzo . Dit 
zorgt voor gegarandeerd wat extra werk voor hen en leed vermaak voor 
jou. 
 
Les 9) 
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Drinken… zorg dat er geen of nog heel weinig bier is. Dit zorgt ervoor dat 
ze harder door zullen werken zodat ze ergens anders bier kunnen gaan 
drinken. Dit resulteert er in dat jij weer meer tijd hebt om nuttigere 
dingen te gaan doen. 
 
Les 10) Weet je het allemaal echt even niet meer? Handigste oplossing is 
dan natuurlijk om gelijk Annie te bellen, maar aangezien deze niet altijd 
direct zijn telefoon opneemt, (zeg gerust een paar dagen, wel even gemeld 
dat er niks mis is met onze eigenste Penningen RvC!!) zet je het gewoon op 
het pleur-maar-neer-het-RvC-zoekt-het-tijdens-de-kascontrole-wel-weer-
uit-postje, ook wel genaamd kruisposten… 
 
Kyra 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verhaal achter de bakfiets 
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Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben heeft NOVA sinds een tijdje 
een eigen bakfiets. Dit hele avontuur begint eigenlijk al jaren terug bij de 
DIAS waarbij NOVA een bakfiets huurt. Na jaren huren kwam dit 
bestuur met het idee om een bakfiets te kopen. Dan kunnen we hem niet 
alleen gebruiken tijdens de DIAS maar ook tijdens opendagen en ga zo nog 
maar even door. Dus is het bestuur op onderzoek uit gegaan naar een 
bakfiets. Na wat onderzoek bleek zo’n bakfiets toch best duur te zijn. Toen 
was de tijd aangebroken voor de eerste Ouwe lullen SooS. Er moest iets 
verzonnen worden voor een DVB-kado. Op dit lijstje stond een gas-BBQ, 
een NOVA-auto (dit omdat de TH-bus weg is) en uiteraard een bakfiets. 
Na een hele gezellige, lange en vooral dronken avond met de ouwelullen 
van NOVA. Was er een cadeau uitgekozen door het DVB en jullie raden 
het al dit was de bakfiets. Dus na nog meer zoeken werd er een 2e hands 
bakfiets gevonden voor een niet al te hoge prijs, maar er was 1 klein 
probleempje namelijk hij stond in Sommelsdijk. Een klein dorpje op 
Goeree-
Overflakkee en 
ophalen was 
geen optie 
omdat een 
bakfiets te 
groot was om op 
zomaar een 
aanhanger te 
vervoeren. Na 
wat nadenken en 
overwegen 
kwam het 
bestuur tot 
het besluit: hij 
moest maar naar Rijswijk gefietst worden. Maar dat was niet zomaar iets, 
wie is er nou zo gek om met een bakfiets vanuit Sommelsdijk naar 
Rijswijk te fietsen. In die zelfde vergadering bood Remco van Egmond zich 
zelf aan om wel te gaan fietsen met de bakfiets. Hij werd eerst voor gek 
verklaard, maar na wat discussiëren was dit toch echt de enige oplossing, 
maar op 1 voorwaarde hij zou niet alleen gaan fietsen. Aan gezien de 
dames uit het bestuur zich niet echt geroepen voelde om dit te gaan doen 
was het al snel beslist. Chris zou Remco gaan helpen. Ja, jullie lezen het 
echt goed: Chris, de persoon die bijna nooit fiets en liever met de auto 
gaat. Toen was de dag aangebroken dat de fiets opgehaald ging worden, 
namelijk maandag 23-04-2007. Het plan was Remco zou ’s ochtends in alle 
vroegte naar Hellevoetsluis vertrekken om daar samen met Chris weg 
gebracht te worden naar Sommelsdijk. Maar op die bewuste maandag 
staakte alle streekbussen buiten de spits. Dus kwam Remco niet verder 
dan Spijkenisse, maar gelukkig was Chris zo vrij om Remco daar op te 
pikken. Na een korte stop in Hellevoetsluis om een extra fiets op te pikken 
vertrokken Chris, Remco en Vera naar Sommelsdijk. Na wat zoek werk 
werd het adres waar de bakfiets zich bevond gevonden. Eenmaal 
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aangekomen en na een kortproef ritje werd de bakfiets aangeschaft. De 
bandjes werden nog even op gepompt en ging het duo op weg, maar het 
duo was nog geen 5 minuten onderweg of er gebeurde al een “ramp” de 
achterband klapte, waarschijnlijk omdat deze te hard was op gepompt. 
Maar uiteraard was er niemand te bekennen in de buurt, gelukkig woonde 
er een bekende van het duo in de buurt en deze was bereid om even een 
nieuwe band te gaan halen en wat gereedschap uit te lenen. Na wat 
gesleutel met het niet helemaal juiste gereedschap zat er na een klein half 
uurtje een nieuwe achterband onder. Dus ka het duo na wat op onthoud 
weer verder, ware het niet dat door het verkeerde gereedschap de 
binnenband beschadigd geraakt was en deze lek was. Dus bij de lokale 
benzine pomp een plaksetje gekocht en de band gerepareerd en vlakbij bij 
een garage de band laten op pompen, omdat de pomp bij het 
benzinestation de pomp ongeschikt was. Dit heeft gedoe heeft het duo toch 
weer alles bij elkaar een uurtje kost om de band te verwisselen en te 
plakken. Na dit alles ging het duo verder op weg naar het noorden. Het 
duo reisde van Sommelsdijk naar stellendam waar zij over de dam het 
haringvliet overstaken. En dan via Hellevoetsluis, waar zij na 1.5 uur 
gefietst te hebben om 2 uur aankwamen. En daarna via het dorpje 
vierpolders richting Brielle waar zij het Briellensemeer overstaken, door 
rozenburg om daar om 3 uur met de pond over te steken naar maassluis. 
Na het pondje was het duo eindelijk weer op de het vasteland van Zuid-
Holland. Na maassluis reisde het duo via schipluiden, Den Hoorn, delft 
naar de Plaspoelpolder in Rijswijk waar hun oude vertrouwde SooS stond. 
Om 6 uur kwam het duo moe, bezweet en met pijn in hun kont aan bij de 
SooS. De reis heeft zonder alle vertragingen zo’n 5 uur geduurd. Op 
vrijdag 11 mei 2007 was het dan ook eindelijk zover het cadeau werd 
gepresenteerd aan het DVB. Het cadeau werd met open armen ontvangen 
en resulteerde dan ook weer in een gezellige dronken avond. De bakfiets 
wordt sindsdien dan ook intensief gebruikt voor boodschappen enz. De 
bakfiets zal voor de DIAS 2007 worden geverfd in traditionele NOVA 
kleuren en uiteraard met een NOVA-logo. 
Uiteraard is het hele avontuur vastgelegd op foto’s, deze zijn te vinden op 
de NOVA site. 
Ik wens jullie in ieder geval nog veel lees plezier in de WP. Veel plezier 
tijdens de zomervakantie. Ik zou zeggen neem je WP’s lekker mee dan heb 
je sowieso wat te doen op je vakantie adres.  
 
Tot SooS en de groeten, 
 
Een van de fietsers. 
 
 
 

DIAS 2007 
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Zoals ieder beetje sociaal persoon betaamd ben ik naar de DIAS geweest, 
het was erg gezellig, 1 groot feest overal waar je kwam. De aankomst was 
voor mij alleen een beetje vroeg, om 7 uur werd ik hier voor de deur 
gedropt, de voorbereidingen waren al in volle gang, en er was al volop 
muziek. Na een tijdje kon je gaan aanmelden, en je spullen laten 
controleren. Grote bijlen, drank en ballenknijpers waren verboden en 
werden dan ook ingenomen. Na een introductie werd je ingedeeld in 
groepen (Ik zat in 17 FTW! En mijn mentor was Erwin) begonnen de 
spellen. Na een dagje spellen gingen we een praatje maken met bejaarden. 
Daarna een foto toch en als je terug kwam kon het feest beginnen. Maar 
eerst nog quality time met bedrijven en een introductie bij Ångström, een 
quiz over natuurkundige onderwerpen (die ik natuurlijk heb gewonnen) en 
een intro van NOVA. Toen ging de tap open en was er een bier wedstrijd, 
als groepje kon je de meter steeds laten vullen en dan kreeg je 1 bier punt 
erbij. Om 12 uur lag iedereen in bed zo goed als te slapen, en om 1 uur 
werd je er met veel herrie er weer uitgesleurd. Tijd voor survival 
activiteiten, tokkelen en stuff. Na nog een uurtje slapen werden we dit 
keer wat minder bruut wakker gemaakt moest je een rondje gaan 
(hard)lopen, tijd voor een douche. Dus zwembroek aan en naar de 
achterkant van de school lopen. Daar werd je natgespoten met een 
tuinslang, liep je onder een lekkend zeil een soort van doolhof door en 
kwam je vervolgens in een container vol water uit. IJSKOUD! Vervolgens 
moest je ook nog onder een hek doorzwemmen. Maar daarna mocht je 
eindelijk onder een warme douche :). Vervolgens weer spelletjes in het 
park, weer ijskoud douchen. Bij terugkomst stond er een bus klaar die ons 
naar een industrie 
terrein bracht waar 
we een kunst 
voorwerp moesten 
gaan maken. Je kon 
punten verdienen 
door activiteiten te 
winnen die buiten 
georganiseerd 
waren. Met die 
punten waren 
nieuwe onderdelen 
te kopen om een 
mooier kunstwerk te 
maken. Uiteindelijk 
is ons kunstwerk 
een levensgevaarlijke killerbot geworden. Op de terugweg nog ff een 
rondleiding over het TU terrein gekregen om te zien waar ons nieuwe 
gebouw komt te staan. Wat natuurlijk niet mag ontbreken aan een TH 
opleiding is dansles (tja, je moet jezelf toch kunnen bewijzen op de 
vrouwen markt als geëmancipeerde man), dus hebben we een uurtje salsa 
les gekregen. Voor het cultuur gebrek hebben we cabaret gekeken. Bij het 
aankondigen van de cabaretier kreeg Arjan enorm applaus, dit is iets wat 
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de hele DIAS gegroeid is. Aan het einde was het onmogelijk voor hem om 
nog iets te zeggen omdat er constant hard applaus was en zijn naam 
galmde door de zaal heen. Terug naar het verhaal in (ongeveer) 
chronologische volgorde, ik weet ook niet alles meer door al dat feest… 
s’Avonds was er natuurlijk weer veel feest, en de meters bier vlogen over 
de bar heen, groepje 17 stond nog steeds boven aan de bier lijst =D, 
diezelfde avond werd ons iets meer slaap tijd gegund dan de nacht 
daarvoor. Niet dat ik er echt van heb kunnen genieten aangezien ik heb 
liggen pokeren. De laatste dag brak helaas weer aan, tijd om te douchen 
en te ontbijten. Daarna spellen doen met kinderen uit Rijswijk, na een 
spannende wedstrijd heeft het groepje dat ik aanmoedigde net niet 
gewonnen. Maar de anderen speelde vals! Na uitgeteld op een volleybal 
veld te hebben gelegen (volleybal wedstrijden) was het weer tijd voor feest! 
Kortom, DIAS, geweldig evenement, ik wil er volgend jaar zeker weer bij 
zijn, maakt niet uit hoe, crew, mentor, SV.     
 ~ Peter van Arkel 
 
 

GRATISSSSS 
 

 
 
 
 
 
Sta je met 4 of meer 
bestuurspoppetjes op de foto? 
Print de foto’s uit en haal je 
gratisss GoodiesBag 
 
Tijdens Code Geel zijn er veel 
foto’s gemaakt deze zijn te 
vinden op www.sv-nova.nl  
 
OP = OP 
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WISPO Pra Loup 
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Nieuws van de Raad van 
Commissarissen 

Voor de eerstejaars onder jullie, eerst even een korte toelichting wat wij 
doen als RvC zijnde. Binnen Studentenvereniging NOVA bestaat de RvC. 
RvC staat voor Raad van Commissarissen. Dit klinkt duur maar ook wij 
zijn studenten. Je kunt ons zien als steun en toeverlaat van het bestuur.  

Als eerste controleren wij de boekhouding van de SooSbaas en de 
Penningmeester. Dit doen wij elke maand. Ook halen we rekenfoutjes uit 
de boekhouding, zodat deze in orde is voor de belastingdienst. Als tweede 
zijn wij een adviserend orgaan. In de RvC zitten allemaal mensen die zelf 
een jaar bestuur hebben gedaan en alle ins en outs van NOVA inmiddels 
kennen. Zoals jullie allen wel weten wordt elk jaar van bestuur gewisseld. 
Dit nieuwe bestuur weet natuurlijk niet alles meteen en kan dus wel wat 
advies gebruiken bij het dagelijkse werk maar ook bij onverwachte 
voorvallen. Als derde houdt de RvC zich bezig met de lange termijn 
planning van NOVA. Hierbij kun je denken aan de verhuizing naar Delft, 
het beleidsplan voor in de toekomst. Ook draagt de RvC zorg voor de 
lopende zaken, zoals HACCP, zodat ook deze in de toekomst worden 
nageleefd.  
 
Ook dit jaar heeft er tijdens de Jaarvergadering een verandering 
plaatsgevonden. Anja ter Elst en Dirkjan van Staalduijnen hebben ons 
verlaten. De plaatsen van Anja en Dirkjan zijn overgenomen door Martijn 
Kersten en Jort Meek. Ook dit jaar is er besloten om met zes personen 
verder te gaan. Daarnaast heeft Dennis Lagerweij besloten om de functie 
als voorzitter over te dragen aan Jennifer Hageraats. 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Dennis, Heidi, Nicky, Jennifer, Martijn,Jort 
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Tijdens de JV heeft de RvC aangegeven een aantal doelen te hebben voor 
dit jaar. Mocht je de JV niet bijgewoond hebben of ben je ze vergeten we 
zullen ze hier nog een keer herhalen: 
 
 

 De nieuwbouw wordt verder uitgewerkt. De verhuizing komt steeds 
dichterbij. 

 
 Er wordt een start gemaakt met de integratie commissie. Dit is een 

nieuwe commissie voor de RvC. Het doel van deze commissie is, hoe 
moet NOVA haar profileren in Delft? 

 
 Duidelijke taakverdeling binnen de RvC. Elk RvC lid is 

verantwoordelijk voor een eigen commissie.  
 
 Meer informatie vanuit de RvC bekend maken: 

o Notulen van vergaderingen op internet plaatsen. Het gaat 
hier om vergaderingen van commissies waar leden van de 
RvC plaats in nemen.  

o RvC pagina op internet goed bijhouden. 
 

 Er zal in elke WP een stukje gepubliceerd worden met RvC nieuws. 
 
 De RvC zal een SooS organiseren. Met als thema: de vroeger was 

alles beter SooS! De datum is nog onbekend. Later meer over.  
 
 
Vanuit de RvC zijn de volgende mensen verantwoordelijk voor: 
Nieuwbouwcom    - Dennis en Nicky 
Integratiecom    - Martijn 
Verbeterplan NOVA   - Jort 
NOVA op langer termijn   - Jort 
Donateurs Verleden Bond (DVB) - Heidi 
RvC pagina op www.sv-nova.nl - Martijn  
 
Mochten er vragen zijn kunnen jullie bij deze bovenstaande mensen 
terecht! Je kan ons ook bereiken op het mailadres rvcnova@gmail.com 
 
Tot SooS!! 
 
Jennifer, Dennis, Nicky, Martijn, Jort en Heidi 
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Wat is je echte naam? 
Nicky Oudt 
 
Met welke naam sta je beter bekend bij NOVA? 
Bonkie 
 
Waar kennen we je zoal van? 
Heb een aantal jaar geleden de Survival georganiseerd. Daarna een jaar 
SooScom en vervolgens een jaar SooSbaas gespeeld. Hierna ben ik de RvC 
in gegaan en dat ga ik nu voor het tweede jaar doen. Ook ben ik 
dispuutslid van het schitterende SinlooZ, waarbij ik ook de centjes in de 
gaten houd. 
 
Waar moet je aan denken bij het woord NOVA? 
Gezelligheid en kunnen doen waar je zin in hebt (tot bepaalde hoogte). 
Ook aan lange, gezellige avonden aan de bar met een alcoholische 
versnapering en een hoop ongein uithalen. 
 
Wat is je functie binnen de RvC? 
Ik zit in de Werkgroep Nieuwbouw Delft. 
 
Welk doel wil je dit jaar 
bereiken als RvC zijnde? 
Met de Werkgroep en het RvC 
erachter komen met welke brouwer 
we Delft gaan veroveren. Ook de 
leden meer laten meemaken wat 
wij als RvC allemaal uitspoken.... 
 
Sport je, zo ja wat? 
Sporadisch tennissen met mijn 
pappa (en tevens bier drinken) en 
soms zwemmen met mijn broertje 
(en tevens bier drinken) 
 
Sport je niet, wat doe je dan om gezond te blijven? 
Bier drinken en heel druk rond stuiteren. 
 
Wat is het sterkste spel? 
Slap ouwehoeren ?!? 
 
Wil je nog iets kwijt? 
Mijn gameboy en nog wat andere zooi die ik thuis heb verzameld... 
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Wat is je echte naam?  
Martijn Benjamin Kersten 
 
Met welke naam sta je beter bekend bij NOVA? 
Ketser 
 
Waar kennen we je zoal van?  
Ben oud secretaris 2004-2005. Ben daarnaast druk geweest met het 
organiseren van Feesten, actief media-commer en heb een jaar aan de WP 
gewerkt. Tevens penningmeester bij Androlupia (de groenen) Zit nu in het 
laatste jaar Technische Bedrijfskunde en hoop voor de WISPO (2008) 
klaar te zijn met alles wat met toetsen en colleges te maken heeft, zodat ik 
enkel nog stage en afstuderen hoef te doen.  
 
Waar moet je aan denken bij het woord NOVA?  
Vriendschap, gezelligheid.  
 
Wat is je functie binnen de 
RvC? 
Ik zal mij het komende jaar 
binnen de RvC bezig houden 
met hoe we zullen gaan 
integreren in het Delftse 
studentenleven. Hoe de nieuwe 
leden geworven kunnen worden 
etc.  
 
Welk doel wil je dit jaar 
bereiken als RvC zijnde?  
Het bestuur waar nodig en 
waar kennis ontbreekt helpen. Een plan opstellen voor de lange termijn 
integratie en daarnaast natuurlijk genieten van deze nieuwe functie 
 
Sport je, zo ja wat?  
Officieel sta ik ingeschreven bij een fitnessclub, echter kom ik daar slechts 
zelden. 
 
Sport je niet, wat doe je dan om gezond te blijven? 
Ik ren naar de bus en de trein omdat ik eigenlijk altijd te laat van huis 
wegga, of elders blijf hangen in verband met gezelligheid! 
 
Wat is het sterkste spel?  
De meeste online firstperson shooters liggen mij wel :)  
 
Wil je nog iets kwijt?  
Leer van de fouten van anderen, je leeft niet lang genoeg om ze allemaal 
zelf te maken.  
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Wat is je echte naam?  
Heidi Peppelenbos  
  
Met welke naam sta je beter bekend bij NOVA?  
Peppie 
  
Waar kennen we je zoal van?  
Ben in een ver verleden begonnen in Weekendcom. Daarna een jaar 
Voorzitter van NOVA uitgehangen. Na een jaartje “wat minder” bij NOVA 
rond te huppelen ben ik nu voor het tweede jaar lid van de RvC. Ben 
daarnaast lid van het mooie groene dispuutje Androlupia. 
  
Waar moet je aan denken bij het woord NOVA?  
Een hoop gezelligheid en veel mensen leren kennen. Een positieve 
verandering in mijn leven, een ervaring die ik niet graag had willen 
missen.  
  
Wat is je functie binnen de RvC?  
Zit namens de RvC in de DVB (Donateur Verleden Bond). Daarnaast mag 
ik de notulen type van de RvC vergaderingen. 
  
Welk doel wil je dit 
jaar bereiken als 
RvC zijnde? 
Er een mooi jaar van 
maken met bestuur, 
leden en donateurs. 
Meer aan jullie 
vertellen waar de RvC 
zoal mee bezig is.  
 
Sport je, zo ja wat?  
Ik zit op basketbal en 
fiets elke dag naar het 
station. Ohja en ook 
weer terug.  
 
Sport je niet, wat doe 
je dan om gezond te blijven? 
Elke dag van station Rijswijk naar school lopen en ook weer terug…  
 
Wat is het sterkste spel? 
Mens erger je niet.  
  
Wil je nog iets kwijt?  
Het tweede halve jaar gaan wij als RvC zijnde een SooS organiseren. Hou 
de NOVA site goed in de gaten. Het wordt een SooS die je niet mag 
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missen. Een SooS die de geschiedenis in gaat als: inderdaad, vroeger was 
alles beter.  
Wat is je echte naam?  
Dennis Lagerweij (noem mij gewoon ******* {zie vraag 2}, hou het makkelijk) 
  
Met welke naam sta je beter bekend bij NOVA? 
Brokkie 
  
Waar kennen we je zoal van?  
2002-2004 SooS-com 
2004/2005 SooSbaas 
2005/2006 RvC, Wispo-com, Werkgroep 
Nieuwe SooS 
2006/2007 RvC, Werkgroep Nieuwe SooS, 
Antie Wispo 
  
Waar moet je aan denken bij het 
woord NOVA?  
Niks moet (bijna) alles mag. Allerlei maffe 
dingen doen en in elkaar zetten en veel lol trappen. 
 
Wat is je functie binnen de RvC? 
Dit jaar ben ik penningmeester wat inhoud dat ik voor de SooSbaas en de 
penningmeester het eerste aanspreek punt ben voor vragen over hun 
boekhouding en dat ik veel bezig ben met de financiële achtergrond van NOVA. 
Ook zit ik namens de RvC in de werkgroep nieuwe SooS, waarmee we dit jaar 
verder gaan met de inrichting, het zoeken naar een geschikte brouwer en het 
organiseren van leuke evenementjes rond de verhuizing. Als laatste ben ik op het 
moment druk met het schrijven van het verbeterplan wat we bij NOVA willen 
gaan invoeren om de vereniging professioneler te krijgen.  
 
Welk doel wil je dit jaar bereiken als RvC zijnde? 
Ik zou graag willen dat het verbeterplan zijn eerste verbeteringen binnen de 
vereniging zal gaan laten zien en dit is gelijk ook een punt waar ik mij duidelijk 
voor wil gaan inzetten. Een tweede doel wat ik absoluut wil halen is het niet 
meer krijgen van belasting boetes. Ik heb tijden de JV gezegd dat als deze 
opnieuw binnen zouden komen, ik deze persoonlijk terug zou betalen. Het is voor 
mij persoonlijk dus ook erg belangrijk om dit te bereiken.  
 
Sport je, zo ja wat?  
Nou uh......... niet echt. 
 
Sport je niet, wat doe je dan om gezond te blijven? 
Ik rook niet. 
 
Wat is het sterkste spel? 
Gewichtheffen of zo? 
  
Wil je nog iets kwijt?  
Ik wil iedereen bij NOVA een ontzettend leuk jaar toe wensen en in het bijzonder 
het bestuur. (dit was het cliché stukje) Als benieuwd bent naar de dingen die ik 
doe kom dat gerust een keer naar me toe om een praatje te maken. Ik ben vaak 
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in de SooS te vinden meestal in de buurt van de hoek van de bar. (tip ik lust heel 
graag La Chouffe) 
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Wat is je echte naam? 
Jennifer Hageraats 
 
Met welke naam sta je beter bekend bij NOVA? 
Jenever 
 
Waar kennen we je zoal van? 
Keukencom (2004 - 2005), Bestuur (2005 - 2006), RvC (2006 - 2007) en 
natuurlijk van mijn aanwezigheid in de SooS. 
 
Waar moet je aan denken bij het woord NOVA? 
Een gezellige vereniging waar iedereen welkom is. 
 
Wat is je functie binnen de RvC? 
Momenteel ben ik 
voorzitter van het 
RvC 
 
Welk doel wil je dit 
jaar bereiken als 
RvC zijnde? 
Dat het gezellig is 
binnen NOVA en 
meer openheid vanuit 
het bestuur/RvC naar 
de leden toe. Verder 
wil ik wat meer 
structuur aanbrengen 
binnen NOVA in de 
papierwinkel. 
 
Sport je, zo ja wat? 
Momenteel niet. 
 
Sport je niet, wat doe je dan om gezond te blijven? 
Ik fiets veel en probeer gezond te eten enz... 
 
Wat is het sterkste spel? 
UUhhmm slap ouwenhoeren 
 
Wil je nog iets kwijt? 
Vergeet niet dat NOVA een gezellige vrijwillige vereniging is en bekijk de 
dingen dus niet altijd van de negatieve kant! Geniet er van en wil je 
dingen voor elkaar krijgen ga er zelf mee aan de slag. Zo dat vond ik wel 
weer wijs genoeg. 
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Wat is je echte naam?  
Jort Oene Melle Meek 
 
Met welke naam sta je beter bekend bij NOVA? 
Dikkie 
  
Waar kennen we je zoal van? 
Goedt-fout Feestcom(2000-2001), Bestuur 2001-2002 alszijnde 
penningdrol, Nova-crew 2002,2003,2004,2007, Dispuut Dionysos, 
SooScomisssie 2003-2004 en nu RVC. 
  
Waar moet je aan denken bij het woord NOVA?  
Dingen en units klussen en niet onbelangrijk, over poep praten. Dit alles 
natuurlijke wel onder begeleiding van een sapje.  
  
Wat is je functie binnen de RvC? 
Ik hou mij vooral bezig met de lange termijn planning van het reilen en 
zeilen binnen de 
vereniging. O ja en 
tegen dingen aan 
schoppen.  
 
Welk doel wil je dit 
jaar bereiken als 
RvC zijnde?   
Ik zou graag de RVC 
wat transparanter 
willen maken en 
natuurlijk met een 
heel goed plan komen 
voor de komende 
jaren. 

Sport je, zo ja wat?  
Heel heel heel af en toe als het niet te koud is en de wind goed staat en het 
niet regent ga ik een stukje rennen in het park.  
 
Sport je niet, wat doe je dan om gezond te blijven? 
Dingen met dingen enzo.  
 
Wat is het sterkste spel? 
Epibreren 
  
Wil je nog iets kwijt?  
Ik wil graag aan iedereen vragen om het verbeterplan door te lezen en 
hier opmerkingen, suggesties en aanmerkingen op te mailen naar 
novalater@gmail.com 
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Pinguïn on tour 
 

Deel 1 
Beste bestuur, SooScommisssie en overige leden, 
 
Na een aantal jaar iedere SooS vrolijk gedaan te hebben 
tussen de twee handtappen en nooit eens waardering 
gehad te hebben voor mijn daden en het bewust ontduiken 
van de belasting moet ik helaas voor een tijdje het land  
uit. 
 
Dus mocht de belastingdienst op de stoep staan en opzoek zijn naar mij, 
helaas want ik ben er de komende tijd niet. 
 
Ik weet nog niet helemaal wat mijn plan is. Ik ben vrijdag naar diergaarde 
Blijdorp geweest (en ja, ik heb Sunsation gemist) en zag daar mijn 
broeders en zusters. Helaas zaten zij daar achter glas en kon niet met hun 
praten. Ik heb daarom besloten om mijn voorouders op te gaan zoeken. Ik 
weet alleen nog niet waar dat ergens moet zijn dus voordat ik bij mijn 
voorouders ben zal ik eerst meer van de wereld gaan zien en zal ik, als ik 
een internetcafé vind, verslag doen van mijn reis.  
 
Ik ben sowieso al in Duitsland beland bij een nog groter zuipfeest dan dat 
ik ooit in de SooS gezien heb. Ook zijn er veel mooie dames hier. Ik weet 

niet of het komt door al het bier wat ik al 
achter de snavel heb, maar oordeel maar 
zelf. Ik wist niet dat er zo veel pracht 
exemplaren in één ruimte konden. 
Het was net een ijsklontjes droom (voor 
jullie mensen noemen ze dit geloof ik een 
nattedroom). Ik weet nog niet waar ik na dit 
feest naar toe ga, misschien kunnen jullie 
mij eiden naar mijn voorouders. 
 
Ik ga nu nog even verder drinken met mijn 
nieuwe vriendinnen. 
Probeer mij niet te zoeken, want voordat 
jullie in Duitsland zijn ben ik al lang 

gevlogen (Pinguïns woordgrapje). 
 
Groeten aan iedereen in de SooS, 
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Liefs Pinguïn 
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Deel 2 
 
Beste bestuur, SooScommisssie en overige leden,  
Helaas zit het oktoberfest erop al is het niet helemaal 
goed bevallen. Na een paar wilde nachten waren die 
Duitsers niet meer zo gastvrij en heb ik in een donker 
steegje onder een krant moeten slapen. De laatste nacht 
was ook niet zo prettig. Ik dacht een leuk LVS-je mee te 
nemen, maar helaas werd ik in mijn kraag gevat door de 
polizei. Het voordeel was wel dat ik een warm slaapplekje had, maar als 
een grote Duitser aan je vraagt of je even zijn zeepje wilt oppakken dan 
krijg je dus een enorme bratwurst naar binnen geschoven. 

 
Na een nachtje in de cel mijn roes uitgeslapen te 
hebben en mijn zonde te hebben overdacht, ben ik 
weer op straat gezet met het vriendelijke verzoek 
Duitsland zo snel mogelijk te verlaten. 
 

Ik ben dus weer verder gegaan met mijn rondreis. 
Aangezien ik er achter kwam dat er een label aan mijn 
reet genaaid zit met Madagascar erop (met dank aan 
die Duitser) heb ik besloten om daar naar mijn 
voorouders op zoek te gaan. Aangezien ik een pinguïn 
ben en dus niet kan vliegen moet dat dus met de voet 
en dat gaat niet zo snel en liftende pinguïns worden 
niet echt gewaardeerd in Duitsland. 

 
Na een tering eind lopen ben ik nu beland in het 
oosten van Zwitserland. Daar heb ik vanmiddag de 
Abdij van Sank Gallen bezocht. Deze staat op de 
monumentenlijst van Zwitserland dus ik dacht dat 
het best de moeite waard was. Het was best aardig, 
maar ik kon nergens abdijbier vinden en/of krijgen. 
Maar goed, ik heb de afgelopen dagen toch al genoeg 
gedronken. 
 
 

Ik ga nu weer verder met mijn reis. Zodra ik weer wat te melden heb laat 
ik weer wat van mij horen. 
 
Liefs Pinguïn 
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Horoscoop 
 
Ram 21 maart - 19 april 
 

U wilt veel 

Het is een geweldige eigenschap, maar de Ram kan nu net iets 

te goed van vertrouwen zijn. Neem meer tijd om rustig na te 

denken over wat u hoort.  

Anders mist u belangrijke aanwijzingen die er nou juist voor 

kunnen zorgen dat u niet de mist in gaat. De Rammen zijn in voor 

serieuze prestaties. U wilt veel en als het even kan, moet het 

allemaal tegelijk. Daarbij ziet u ook nog graag dat de hele 

goegemeente precies hetzelfde wil. U voelt hem zeker al? Dat gaat 

niet lukken. U hebt deze week een te grote portie ‘ik’ van de 

planeten gekregen. Doe in ieder geval zoveel mogelijk in uw 

eentje, want u kunt er donder op zeggen dat anderen vervelend gaan doen. De Ram moet een beetje 

tegennatuurlijk in de weer gaan. Probeer te zien dat u onderdeel bent van een groter geheel. Dat maakt 

uw leven een stuk simpeler.  

Algemeen: op zoek naar de perfecte partner? Zien we daar witte paarden en stoere ridders? Blijf bij de 

mensen en gun uw lief de eigenschappen die hij of zij heeft. Blijf niet naar de horizon zitten turen naar 

dingen die niet realistisch zijn.  

Stier 20 april - 20 mei 
 

U overtreft zichzelf 

De Stier zou zich deze week eigenlijk niet al te veel moeten 

uitsloven. Uw humeur is op topniveau en u ziet het leven wel 

zitten. U hoeft minder moeite dan anders te doen om uw doel te 

bereiken.  

U overtreft zichzelf met uw uithoudingsvermogen en dat wil wat 

zeggen in uw geval. Aan zo’n week hoeven we dus niets meer toe te 

voegen; hij maakt zichzelf. Kijk wat minder naar het groene gras van 

de buren. Op zich is daar niets mis mee maar het maakt u onzeker over 

uw eigen prestaties en dat is nou net weer jammer. Vooral omdat het 

zo onnodig is, want u doet het prima. Als de Stier een spontane inval krijgt die ‘nergens op slaat’, ga 

dan toch even zitten om te kijken wat u ermee kunt. U krijgt zo’n gedachte niet zomaar en het kan best 

zijn dat u een riante tip weggooit omdat u het maar raar vindt dat u daar aan zit te denken.  

Algemeen: het leven ziet er deze week prima uit. Als u in uw eentje iets moet ondernemen, of in 

teamverband, het maakt niet uit want u bent niet kapot te krijgen. U weet wat u wilt maar u laat een 
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ander ook in z’n waarde.  

Tweelingen 21 mei - 21 juni 
 

Een slechte film 

Tweelingen: misschien wordt het tijd om op te houden met een 

situatie niet u niet bevalt. Vergelijk het eens met een slechte film: 

waarom zou een mens zo’n film helemaal uit moeten kijken om 

aan het eind helemaal zeker te weten dat het een rotfilm was?  

Stap toch op als u zich verveelt. Soms moet u het einde helemaal niet 

willen zien. De Tweelingen moeten alleen oppassen dat ze niet teveel 

geld uitgeven. U bent dat zelf niet van plan maar u kunt in een situatie 

terechtkomen waardoor u zich door anderen gedwongen voelt. U kunt 

bijvoorbeeld gebroederlijk besluiten uit eten te gaan, maar plotseling 

zit u in een veel te duur restaurant. De Tweelingen zijn misschien reuze nieuwsgierig naar hun agenda 

voor deze week maar de planeten laten u een beetje links liggen. Neem het niet persoonlijk en ga lekker 

uw gang.  

Algemeen: u werkt hard en daardoor hebt u het druk. Het is niet alleen grote mode om te zeggen dat u 

het druk hebt, maar u bent daar gevoeliger voor dan een ander. Zorg dat u genoeg rustpauzes inlast 

maar rust dan ook uit.  

Kreeft 22 juni - 22 juli 
 

Neem een kop koffie 

De Kreeft kan interessante mensen ontmoeten. Verhef zo iemand 

niet meteen in de adelstand omdat hij of zij zo geweldig is, maar 

geniet van wat er is, want anders bent u straks teleurgesteld en 

dat kunt u voorkomen.  

U kunt veel van elkaar leren en dan gaat spelenderwijs, dus u hoeft 

niet naar de schoolbank terug. Kreeft: ga even zitten en neem een kop 

koffie. Hoe brengt een mens zoiets diplomatiek? Als u deze week 

ruzie krijgt, ligt het aan u. Daar, het is eruit. Het lontje is deze week 

kort en u bent overtuigd van uw eigen gelijk. Het zou een aardig begin 

kunnen zijn voor een assertiviteitscursus. Houd niet uit alle macht vast aan dingen die gewoon niet 

werken. U ziet het, uw omgeving ziet het, de hele wereld ziet het: waarom houd u er niet gewoon mee 

op? Kortom, gebruik uw energie voor iets beters.  

Algemeen: u hebt compassie voor de hele wereld maar heeft de hele wereld dat ook voor u? Nee? Mooi 

zo, probeer er iets van te leren. U neemt het woordje ‘medeleven’ echt veel te letterlijk. Dat kan 

namelijk ook als u een beetje afstand inbouwt.  
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Leeuw 23 juli - 22 augustus 

 

Overdrijf niet  

Eerst denken, dan doen! U weet het natuurlijk allang, het is veel 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Aan de andere kant heeft het ook 

zo z’n voordelen.  

Zo hoeft u minder op uw schreden terug te keren omdat u veel te snel 

ergens aan bent begonnen. Uw ‘foutscore’ wordt een stuk lager, alleen 

maar omdat u een portie (extra) geduld inlast. Er is namelijk niets mis 

met uw hoofd, u vergeet het alleen in te zetten op cruciale momenten. Na 

het debacle weet u namelijk altijd feilloos wat er is misgegaan. U kunt 

elk detail daarna analyseren. Iedereen weet dat u altijd een goede raad op zak hebt. Nu weet u in ieder 

geval hoe u aan uw reputatie komt. En nu wordt het zaak uw kracht ook voor uzelf te gebruiken, en dan 

graag op het juiste moment. Het zou toch zonde zijn als ieder ander wél, maar uzelf niet van uw grote 

talent gebruik kan maken.  

Algemeen: u wilt het op dit moment thuis gezellig maken. Als u thuis werkt, zet u gewoon een kaarsje 

naast de computer. Dat heeft wel wat. Overdrijf niet en vermijd de ijskast. Vooral als u, samen met de 

rest van ons, gezelligheid graag associeert met eten.  

Maagd 23 augustus - 22 september 

 

Maak genoeg tijd vrij 

Maagd: het is tijd om aan uzelf te denken en voor uzelf te zorgen. 

Als een ander het niet doet, zult u het toch echt zelf moeten 

regelen.  

Maak genoeg tijd vrij om te ontspannen en als u denkt dat het niet 

kan,bent u verkeerd bezig. Of u tijd hebt, is de vraag niet. De vraag 

is, hoe u tijd maakt want dat kan echt. Bij de Maagd kan het contact 

met de buitenwereld kunnen deze week moeizamer verlopen dan 

anders. Het lijkt wel alsof u een andere taal spreekt. Maak u vooral 

geen zorgen. Breng de week gewoon met meer zwijgzaamheid door 

dan dat u dat anders doet. Volgende week is het leed weer geleden. De Maagden krijgen geen speciale 

bijsluiter mee. Het staat u deze week vrij uw agenda in te delen zoals u zelf wilt. Er is geen planeet die 

zich met uw dagindeling wil bemoeien. Vergeet niet er een leuke week van te maken.  

Algemeen: U bent bijzonder sterk, veel sterker dan u altijd hebt gedacht. Zelfs als het leven niet 

helemaal volgens uw eigen plan verloopt, hebt u de kracht om precies op het juiste moment te doen wat 

er gedaan moet worden.  
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Weegschaal 23 september - 23 oktober 

 

Nog even volhouden 

De Weegschalen krijgen deze week nog een staartje mee van de 

irritaties van de vorige week. Nog even volhouden, wees stoer en 

vergeet vooral niet dat het niet aan u ligt.  

En vergeet dan ook niet dat u het ergste al hebt gehad. Ook dit gaat 

voorbij. Iemand in uw omgeving kan compleet onverwacht gaan 

dwarsliggen. Het ligt niet aan u, maar nu komt het pas: als u denkt dat u 

het gaat redden met wat overtuigingskracht, hebt u het mis. U kunt het 

beste dekking zoeken want de oppositie is van plan er een heftige strijd 

van te maken. De rest van de wereld moet zich deze week maar aanpassen aan de Weegschaal want u 

wilt nu gewoon uzelf zijn. Het woordje ‘aanpassen’ komt nu niet door uw persoonlijke 

spellingscontrole heen. Moet kunnen, en helemaal voor een Weegschaal; we doen er speciaal voor u 

echt niet moeilijk over!  

Algemeen: het is voor iedereen af en toe nodig dat de buitenwereld ziet wat we eigenlijk doen. Een 

beetje erkenning is erg prettig. Maar ga nou niet zover dat u teveel van uzelf prijsgeeft, omdat u zich zo 

graag aan de omgeving wilt aanpassen.  

Schorpioen 24 oktober - 21 november 

 

Het is een superweek 

De Schorpioen vindt het heerlijk om iets voor een ander te doen 

maar probeer iemand iets meer ruimte te geven. Het kan voor 

een ander soms moeilijk zijn om tegen u te zeggen: ‘laat me nou 

even alleen’, omdat het zo hard aankomt.  

En zo is het helemaal niet bedoeld. Niet iedereen zit op dezelfde 

manier in elkaar. De Schorpioen kan het beste nu een planning 

maken, maar als u verstandig bent, begint u daarna meteen. Dat vindt 

u natuurlijk helemaal niks, u wilt graag het juiste moment afwachten, 

maar dit IS het juiste moment. U bent gewoon niet zo’n starter maar 

als u verstandig bent, negeert u deze week dit deel van uw karakter. De Schorpioen kan wel denken dat 

hij erg openstaat voor de inbreng van een ander maar dat is alleen maar zo, als het uzelf niet aangaat. 

Probeer iets verder te kijken dan uw neus lang is.  

Algemeen: het is een superweek om met iets nieuws te beginnen. U stikt van de energie maar dat gaat 

op een heel relaxte manier. Dus u ligt niet volgende week helemaal stuk op de bank, omdat u moet 

bijkomen van alles wat u hebt gedaan.  
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Boogschutter 22 november - 21 december 

 

Een oud probleem 

Wie twijfelt er nou nooit aan zichzelf? U natuurlijk ook, 

ook al hebt u altijd wel de juiste tekst paraat om iedereen 

te misleiden. Maar misschien kan het helpen om af en toe 

gewoon te zeggen dat u het ook niet weet.  

Het scheelt een hoop gepraat op niets af. Vergeet niet dat u 

sowieso een uitstekende adviseur bent. Mensen komen verder 

door uw inzichten. Onderschat uw capaciteit op dat gebied 

niet. U denkt misschien regelmatig dat u alleen maar hardop 

zit te filosoferen, maar in de tussentijd hebt u een ander mooi 

geholpen. U kunt altijd wel begrip opbrengen voor het leven 

van een ander en de problemen die anderen kunnen hebben. 

Daarmee dwingt u niet alleen respect af, het maakt u tot een gewaardeerde vriend of vriendin. Wat mij 

betreft komt u in aanmerking voor een lintje. Nou moet alleen Den Haag nog meewerken.  

Algemeen: u kunt natuurlijk zeggen dat er niets aan de hand is, als u een probleem hebt, maar dat werkt 

maar tijdelijk. De kans is groot dat u een oud probleem, in de herhaling uitgeserveerd krijgt. Los het op 

want dan bent u er vanaf.  

Steenbok 22 december - 19 januari 
 

‘Ontploffingsgevaar’  

De Steenbok zit in een interessante periode. Niet alleen deze 

week, maar dit houdt een hele tijd aan. Niemand zit u op uw 

nek, u kunt in uw eigen tempo doorwerken en u bereikt er ook 

nog iets mee.  

Het aardige is bovendien, dat u niet de enige bent die ziet welke 

prestaties u neerzet. Doordat u niet precies weet wat u wilt, kunt u 

niet al teveel geduld voor een ander opbrengen. Hang gewoon een 

bordje ‘niet storen’ om uw nek. Of anders wil de tekst 

‘onploffingsgevaar’ misschien wel helpen. Dat is het beste voor 

uzelf maar u doet uw omgeving daarmee ook een groot plezier. De 

Steenbok kan op z’n werk het gevoel hebben dat hij de problemen van anderen moet oplossen. En wat 

veel vervelender is: iedereen schijnt het doodnormaal te vinden. Het is een kwestie van doorzetten, 

want ook dit gaat voorbij.  

Algemeen: deze week hebt u meer zin om te genieten van het goede leven, dan hard te werken. Ik zou 

er vooral eens aan toegeven. U hebt altijd van die prachtige lijstjes die nog afgewerkt moeten worden. 

Leg ze aan de kant, en doe vooral eens niets.  
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Waterman 20 januari - 18 februari 
 

Dit is de week van de intuïtie 

Zorg dat u wat mensen om u heen verzamelt, en zorg er dan 

vooral ongegeneerd voor dat het leuke mensen zijn. Mensen die 

u goed kennen, en mensen met wie u ook kunt lachen.  

Maar zorg er bovenal voor dat u samenwerkt met capabele mensen, 

voor wiens kundigheid u respect hebt. Ook is het beter uit de buurt 

te blijven van trage mensen. Niet voor een gezellige kop koffie, 

maar wel om mee te werken. Blijf niet in de achterhoede als er 

beslissingen genomen moeten worden. Ga vooral niet in overleg 

over dingen die u zelf prima weet. Overleg is alleen zinvol als een 

ander iets zinnigs in te brengen heeft. Maar neem dan ook de tijd om te luisteren want als u bezig bent, 

kunt u hiervoor niet altijd het geduld opbrengen. En dat is nou toch weer zonde van al die aardige 

toevoegingen die u zomaar gratis en voor niks in uw schoot geworpen krijgt.  

Algemeen: dit is de week van de intuïtie maar dat kan zo de boventoon gaan voeren, dat u verkeerde 

beslissingen neemt. Zo kunt u vallen als een blok voor een hele foute goeroe, dus zorg dat u wat 

nuchtere lieden bij de hand houdt.  

Vissen 19 februari - 20 maart 
 

Een week met een gouden randje 

Vissen: het kan toch zomaar zijn dat u in het verleden met 

iemand een streek hebt uitgehaald die niet goed is gevallen. 

U hebt het helemaal niet gedaan om te kwetsen maar de 

boodschap is niet goed binnengekomen.  

Uw slachtoffer kan deze week uitzoeken om hierover met u op 

de vuist te gaan en volgens de planeten staat hij er beter voor 

dan u. De Vissen hebben een week met een gouden randje. U 

krijgt zo ongeveer alles voor elkaar wat u in uw hoofd hebt, en 

dat met een tempo waar u volgende week weer met weemoed 

naar terugkijkt. De planeten strooien nu eenmaal niet 

wekelijks met pepertjes, maar áls ze het doen, doen ze het 

goed. Bij de Vissen zijn er weinig veranderingen te bespeuren maar dat merkt u vast wel aan uw 

dagelijks leven. Alles gaat z’n gangetje en er is niemand die u het leven zuur wil maken.  

Er zal binnenkort iets of iemand op uw weg komen. Dat kan een herinnering of vroegere vriend zijn. 

Besteed hier vooral aandacht aan want het zal u goed doen. 
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Code Geel! 
 

Na de DIAS was het eerste evenement in de SooS AprèsSooS, voor ieder 
compleet DIAS groepje een gratis meter bier. Er waren helaas niet zoveel 
eerstejaars aanwezig maar het was wel een ontzettend gezellige avond. Ik 
moet bekennen dat ik van Code Geel 2 avonden heb gemist, de CasiNOVA 
en Sunsation. Het 2e evenement op de lijst was de Heineken avond, een 
tap cursusje was erbij inbegrepen. De hele avond werden er veiling punten 
uitgedeeld die je kon gebruiken bij 1 van de 3 veilingen waar je Heineken 
goodies kon winnen. Per biertje dat je besteld kreeg je 1 veiling ticket en 
verder werden ze uitgegeven door de veiling meester van Heineken. Het 
eerste shirt was voor mij omdat ik samenwerkte met een andere gozer, die 
ik de rest van de avond mijn tickets heb gegeven. Uiteindelijk was er een 
grote strijd om de badjas van Heineken. Net toen ik mijn roes had 
uitgeslapen was NOVALive al inzicht. Er traden een aantal bandjes op die 
live muziek speelden. Om eerlijk te zijn was de student band wel het 
toppunt van de avond, als stonden er wel 3 mensen met tekst voor aan in 
het publiek. Die ze omgekocht hadden met een halve meter bier, wat mij 
IIG net ietsjes teveel werd en ik maar naar huis ben gegaan. Het volgende 
evenement was CasiNOVA, die ik helaas gemist heb. Daarna was het 
Gangster-party time, het thema was naar mijn mening niet helemaal 
nageleefd, zowel door het publiek als de crew, happy hardcore is niet 
bepaald gangsterlijk in mijn opinie. Maar voor alsnog was het weer een 
gezellige avond, zoals gewend ben in de SooS. Toen was het al Sunsation 
tijd, die ik helaas ook heb moeten missen, maar ik heb vernomen dat het 
wat later op de avond ontzettend druk is geworden.               
~ Peter van Arkel 
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Dispuutsflits 
 
Weledelzeerhooggeboren lezers, 
 
Na lange afwezigheid, een hoop gelobby, vele drankflessen later en 
zorgeloos gepieker zijn we er weer! Want wat is immers een word pervert 
zonder dispuutsflits… Zoals jullie van ons gewend zijn, volgt hier een kort 
schrijven over het wel en wee binnen dispuutsland. Om dit dispuutsjaar 
niet zoals alle andere jaren te beginnen met een korte uitleg voor de 
eerstejaars omtrent het begrip “Dispuut” binnen NOVA, doen we dit niet 
aangezien dit erg veel schrijf (lees typ)werk is. Daarom maken we ons het 
laten we zeggen ‘ingenieus briljant’ van af door middel van het komende 
citaat: 
QUOTE:“  
 

Dispuutsflits 1: 2006/2007 
 
Hallo lieve, beste, trouwe, nieuwe, ouwe lezertjes, 
Voor de ouwe…jullie kunnen de eerste alinea skippen aangezien deze niet 
veel nieuws voor jullie zal brengen. Voor de jongere lezers onder ons is dit 
echter een onmisbare alinea om het geheel te kunnen begrijpen. 
Als eerste lijkt het ons wel handig om het voor alle eerstejaars en voor 
degenen die het ook nog niet helemaal weten, even het begrip “dispuut” 
nader toe te liggen. In de Dikke van Dale der Nederlandsche taal, staat 
het volgende vermeld: 
dis·puut (het ~, -puten) 

1 Theoretische discussie => redetwist, twistgesprek 
2 Studentengezelschap voor studie en discussie 
3 Onderafdeling van een studentenvereniging 

 
Dit betekent bij NOVA ongeveer hetzelfde als: “Een hechte club 
vriend(inn)en die elkaar bij NOVA hebben leren kennen en die 
gezamenlijk, naast onderling het een en ander te doen, voor de 
studentenvereniging klaar staan en af en toe evenementen organiseren.” 
In deze flits worden zoals in elke WP (bijna) alle disputen binnen NOVA 
behandeld. Hierbij allereerst alle disputen van NOVA nog een keertje op 
een rijtje:

 A Bori Gines 
 Primus Conventus 
 Mercurius 
 Complexio Vinolentus 
 Dadaspuut 
 A Prima Vista 
 Ratio Incognito 
 Procuon Lotor 
 Peccavi 
 Ordinis Absurdum 

 Necessitas 
 Droezjba 
 Concordes Inter Pcula 
 Mhekebdeth 
 Blauw Genootschap 
 Callisto 
 Ambrosius 
 Dionysos 
 L.E.F.! 
 Androlupia 
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 Sinlooz 
 Skaenderie 

 Katarzes 

De volgende disputen zullen wegens verminderde betrokkenheid niet 
worden behandeld: 
A Bori Gines, Primus Conventus, Mercurius, Complexio Vinolentus, 
Dadaspuut, A Prima Vista, Ratio Incognito, Procyon Lotor, Peccavi, 
Ordinis Absurdum, Necessitas, Droezjba, Concordes Inter Pocula, 
Mhekebdeth 
Ambrosius (verdient het niet om een woordje te krijgen, maar het blijft toch altijd leuk om er op deze manier 
aandacht aan te besteden. ) 
 

De volgende disputen zullen we iets uitgebreider behandelen, aangezien 
deze naar eigen zeggen nog enigszins actief zijn (de eerste twee + nummer 
4) of nog ook nog daadwerkelijk actief zijn voor NOVA. 

 Blauw Genootschap 
 Callisto 
 Dionysos 
 L.E.F.! 
 Androlupia 
 Sinlooz 
 Skaenderie 
 Katarzes 

 
“UNQUOTE (bron zie eerste zin) 
 
Aldaar, de definitie! 
Om een lang verhaal kort te maken, disputen zijn gewoon tof. (lees: 
Dionysos is het tofste) 
Het is inmiddels alweer een poos geleden eerdat de laatste dispuutsflits 
jullie ter ogen kwam, in de tussentijd zijn er dan ook diverse activiteiten, 
huwelijken, geboortes, scheidingen, inwijdingen, roven, ontslagen, ziektes 
en epidemieën plaatsgevonden. Tot onze spijt hebben deze niet allen het 
papier weten te halen. Daarom hier een korte uiteenzetting (bijna) in 
chronologische volgorde. 
Oom Heijer (Nessesitas) is inmiddels/bijna (afhankelijk van de 
verschijningsdatum van de WP) de trotse vader van een schitterende 
dochter met de naam Sita. De godenzonen van Dionysos zijn een weekend 
naar de franse druiven/duinen geweest, sindsdien nog minder 
aanspreekbaar maar immer even tof. D-day is geweest, deze dag werd 
groots aangekondigd door CIP, maar is op het alleralleralleralleraller 
laatste moment wegens …..(FALEN) gecancelled door deze loosers. Mooi 
afscheid is dat! Maar desalniettemin,  heeft het 1weepeeïge bestuur er 
toch nog een geslaagde dag van gemaakt. Winnaar onbekend, wel in een 
recordtempo door de spellen heen gejakkerd. Unaniem besloten dat zinloos 
toch echt zijn nut moet gaan bewijzen door de komende D-day 
(dispuutsdag) te organiseren. Hoera! Onze Jentske (Lef) is in blijde 
verwachting van een schitterende zoon met de naam Bubba! Katarzes 
heeft heel haar bestaansrecht en beweegredenen uiteengezet gedurende 
D-day aan ondergetekenden, dus dan weten we dat ook weer. Uitwerking 
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hiervan zullen we echter wederom moeten navragen (iets met d-day, wijn, 
%, laarzen)  
Blauwe Bas is getrouwd met Callisto Sophia, hierbij willen we ze van 
harte feliciteren en kunnen we jullie uit betrouwbare bron mededelen dat 
ze inmiddels de trotse aankomende ouders zijn van een schitterende 
tweeling met de namen Mich en Will. Umpaloempa is bevorderd tot 
hofleverancier van dispuutskleding (bij voorkeur hun eigen kledij) 
dankbaar afgestaan door een niet nader te noemen vis. Volgens eigen 
zeggen is de garderobe weer compleet, volgens ander zeggen hangt de 
outfit elders aan het plafond. Skaenderie inmiddels enkele 
bestuursplekken weten te bemachtigen, zal dus wel niet veel worden dit 
jaar (evenals het vorige) erg jammer! Aan hen om het tegendeel te 
bewijzen! Ja inderdaad, we gaan uit van het slechtste, dan kan het alleen 
nog maar meevallen (de 1e WP is er immers al.) Zinloos heeft ook 
nesteldrang doorgemaakt en heeft zich uitgebreid/gaat zich uitbreiden met 
een nieuw sinaasappeltje. Zijn jarig geweest en hebben dit uitbundig 
gevierd in de toffe stad in het zuiden Rotterdam. Andere blauwe Bas en 
Callisto Elise hebben inmiddels de trouwplannen doorgezet en dit feest 
staat gepland voor de toekomst. Huizen zijn er ook gekocht door menigeen. 
Nog meer trouwerijen zijn er geweest. Nessesitas heeft een kinderboem 
maar geen tas om in te doen. Lef, tja geval apart…hebben nog steeds 
alleen een kaal bijzettafeltje in mee te pronken.  
De tafel van de groenen wordt door het huidige bestuur als zeer storend 
ervaren en zal derhalve het einde van het jaar wellicht ook niet als 1 
geheel gaan halen. Katan en Skaenderie hebben immers nog geen 
dispuutsmeter/schat danwel een evenement georganiseerd. Skaenderie 
Serife is in de blijde verwachting van een schitterende dochter, maar is te 
lui om een naam te bedenken (hierover later wellicht meer.) 
Het nieuwe dispuut is nog steeds niet geïnaugureerd, de statuten zijn al 
enige tijd ingeleverd, het wachten is op de goedkeur van het bestuur en 
het plannen van een datum!! Het zal ons benieuwen! Eindelijk weer wat 
vers vlees in de kuip! 
Mochten er vragen en of opmerkingen zijn over dit stuk, jullie moeten dan 
bij het bestuur (070-3401810) wezen! 
Voor complimenten, kunnen jullie ons altijd rechtstreeks benaderen! 
Tabee en tot de ouwelullensoos op 9 november. 
 
TNT 
 
 
 
 
 

 
 

   Commissies 
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Een stukje geblaat van de Code Geel commissie 
Dit jaar begon het NOVA jaar anders dan andere jaren. In de eerste 
maand van NOVA was er namelijk Code Geel een nieuw evenement dat de 
nieuwe studenten een goed beeld kon geven van NOVA en een manier om 
makkelijk met NOVA in aanraking te komen en voor de ervaren SooS-
gangers een mooie start van weer een schooljaar. In vier weken hebben we 
de meest uiteenlopende evenementen neergezet waarin alle aspecten van 
NOVA naar voren kwamen.  
Het jaar werd feestelijk geopend met de AprèsSooShut wat met een aantal 
optredens van BN-ers werd opgeleukt. In de tweede week was er de 
Heineken avond met een tapcursus en Heineken veiling waardoor menig 
bezoeker met zijn gratis Heineken Goodies laat op de avond de SooS 
verliet. Naast de Heineken avond stond op de donderdag de SooS in het 
teken van NOVALive. Een avond vol live muziek met natuurlijk weer een 
spetterend optreden van onze eigen NOVA-band. De Gangster week 
volgende met een CasiNOVA en een GangsterSooS en Code Geel sloot 
spetterend af met Sunsation. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die 
heeft meegeholpen om Code Geel een succes te maken, De commissie, Het 
bestuur (2x), alle medewerkers en natuurlijk alle bezoekers die het zo 
gezellig hebben gemaakt. Kortom een succes en wie weet volgend jaar…. 
 
Beste allemaal, 
Wij zijn dit jaar de Feestcommissie. En gaan even vertellen wat we 
gedaan en gaan doen hebben en dingen enzo. 
Octoberfest is inmiddels achter de rug en met de AprestoetsSooS in 
het vooruitzicht gaan we er van uit dat we een leuk jaar tegemoet 
gaan. Onze commissie bestaat uit 3 leden; John Vlieland, Michel 
Thijs en Andries Wijnands. Met zijn drieën experimenteren we met 
diverse dodelijke wapensystemen en schoonmaakmiddelen. Ons 
favoriete vergaderplekje is het feesthok, naast de DIAShok.  
Omdat vergaderingen nogal extreem luidruchtig zijn, en het hok 
eigenlijk te klein is voor cola-mentos-bommen en extreem hoog 
opgevoerde aanstekers, heeft ook de DIAScommissie veel last van ons.  
Regelmatig sluit Vladimir ons op met een schoonmaakkar in de hoop 
dat wij de hint begrijpen en de gemaakte troep weer opruimen. Als 
Vladimir afgekoeld weer terugkomt blijkt het tegengestelde altijd 
waar. Deze week zijn we de Jan des Bouvrie uit gaan 
hangen en hebben we het hok verbouwd. Gelukkig lukt 
het ons ook nog om normaal evenementen en feesten 
neer te zetten. 
 
Groetjes, 
Michel, Andries en John 
Hallo wij zijn de activiteitencommissie, bestaande uit 
voorzitter: Lotte en medewerker: Bas. Wij gaan ervoor zorgen 
dat de NOVA-leden weer een beetje actief gaan bewegen. En dan 
niet alleen met die ene armbeweging dat het bier zo naar binnen 
wordt gegoten (daar hebben we andere commissies voor)! Maar 
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gewoon door jullie heel actief te laten bewegen. Dit is mede mogelijk 
gemaakt door het NOVA bestuur, die vind dat er het afgelopen jaar te veel 
dikke mensen waren. Daarom organiseren wij de actieve activiteiten, 
zodat ieder kan laten zien dat hij/zij ook sportief is en dat de kilo’s er dan 
afvliegen. Maar dit gaan wij natuurlijk niet met zijn tweeën doen, want 
dan moeten wij actief worden en dat is niet de bedoeling. Vandaar dat we 
Vlad hebben als notulist. En als hij dan toch alles opschrijft kan hij ook 
net zo goed alles regelen. Want wij hebben gehoord dat het bestuur dit 
jaar heel lui is, dus geven wij Vlad de kans om te bewijzen dat hij dat niet 
is.  
 
Tot nu toe staan dit kwartaal het karten en zwemmen op het programma. 
Meerdere plannen worden nog even onderzocht op haalbaarheid. 
 
Wij hopen dat dit een goed begin is van een nieuwe commissie van NOVA. 
Groetjes van ons!!! 
 
Lotte Honselaar 
Bas Berghout 
 
 
 
Dit jaar gaat 

WISPO 
2008 naar Pra 

Loup! 
We zullen vertrekken 

vanaf de SooS  
op vrijdag 25 januari 2008. 

De vakantie zal 10 dagen duren en 
dus  

tot 3 februari 2008. 
De inschrijfformulieren liggen in de SooS. 
De prijs is vanaf 275 euro per persoon! 
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NOVALender 
 
Kwartaal 1 
6 september   DIGONO Apres SooS hut 
11 september  Heinekenavond  
13 september  NOVALive 
18 september  CasiNOVA 
19 september  Jaarvergadering 
20 september  Gangsterparty 
25 september  SooS 
27 september  SooS 
28 september  Sunsation! 
2 oktober    BordspelSooS 
4 oktober   Sport- en-SpelSooS 
11 oktober   Octoberfest 
16 oktober   TappersgildeAvond 
18 oktober   Filmmarathon 
2 november   AprestoetsSooS Halloween 
7 november  Zwemmen 
16 november  Karten 
 
Kwartaal 2 
20 november   Pokertoernooi 
21 november  DIAS overdracht  Cabaret 
22 november  Androlupia  Beaujolekker SooS 
27 november  Oud-Bestuurders-Avond 
28 november  Volleybaltoernooi 
29 november  ÅngSooS 
4 december  Lan-party 
6 december  Sinterklaasavond 
11 december  Dansles voor het Kerstdiner 
12 december   Universal Studie SooS 
18 december  Dansles voor het Kerstdiner 
20 december   Kerstdiner 
31 december  Oud en Nieuw 
3 januari   Nieuwjaarsborrel 
8 januari    1ste jaarsSooS 
10 januari   NOVALive 
15 januari   WISPO info avond 
17 januari   StudieSooS 
25 januari – 3 februari WISPO 2008 Pra Loup 
8 februari   AprestoetsSooS  
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Planning 
DIAS overdracht 
Op 21 november is er de DIAS overdracht. De nieuwe commissie zal dan 
bekend gemaakt worden. Arjan Hoog is de nieuwe voorzitter van DIAS 
2008. Na de overdracht zal er een leuke Cabaretier komen optreden. Dit 
keer is het Berry Lussenburg! In 2004 heeft hij al een keer in de SooS 
opgetreden. Hier moeten wel kaartjes voor worden gekocht. Dit kan bij de 
bekende voorverkoop adressen; in de SooS en bij de receptie in school. 
 
Beaujolekker SooS 
Androlupia presenteert de Beaujolekker SooS! 
Op 22 november presenteert dispuut Androlupia de Beaujolekker. Hier zal 
het dispuut vanaf 12:10 uur, de beaujolekker primeur presenteren! De 
SooS zal in Franse thema zijn, om je zo te voelen als een god in Frankrijk. 
Dus mocht je nog Franse kleding hebben, neem die vooral mee en trek ze 
aan onder het genot van de Beaujolekker.  
 Zoals altijd kan je mee eten, wat je even voor  16 uur moet opgeven. Nou 
zal je wel benieuwd zijn wat we gaan eten.. nou dat zal ook wat zijn van de 
Franse keuken! Kom dus gezellig langs in de SooS op 22 november, om 
met het dispuut Androlupia te proosten en te genieten van de heerlijke 
Beaujolekker.. Mocht je geen wijn lusten.. is dit mooie gelegenheid om het 
te leren drinken. Maar natuurlijk wordt er ook gewoon bier getapt. 
 
ÅngSööS!!!  
Beste nova luitjes,  
Ook dit jaar heeft het bestuur van jullie geliefde studentenvereniging ons 
(Ångström) toestemming gegeven om een donderdag lang de SooS te 
(re)organiseren. Aangezien de ÅngSööS alweer jaren een begrip is ga ik er 
vanuit dat de meeste van jullie wel weten wat het inhoud maar voor 
diegenen die het niet weten zal ik nog even een korte beschrijving geven. 
 
De SooS krijgt tijdens de ÅngSööS een kleurrijke versiering die 
voornamelijk bestaat uit rood oranje en roze, de herkomst van deze 
kleuren is te vinden in de kleuren die de afdeling natuurkunde in de loop 
der tijd heeft gekregen in de wiewatwaar gidsen van school. Verder komen 
er naast de natuurkundigen die zich nog op school bevinden ook veel 
afgestudeerden (bestuurs)leden van Ångström ‘mad hard partyen’. 
 
Tijdens de ÅngSööS wordt er ook altijd een Ångstrijd gehouden hierin 
wordt voor eens en voor altijd uitgemaakt wie er het komende jaar te boek 
zal staan als de baas der bazen op de natuurkunde afdeling. Dit is 
uiteraard voor novaleden DE mogelijkheid om alle natuurkundigen voor 
schut te zetten door zelf met de prijs er vandoor te gaan (is gelukkig 
alweer jaren niet gebeurd) 
Dit jaar zal er weer geen surpriseact worden gegeven door de dames van 
natuurkunde, dus hoeven mensen zich hier ook niet op te verheugen. 
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Dit jaar heeft de commissie besloten om de jaren 80 als thema toe te 
voegen aan het feest waardoor er een goed excuus is voor nog foutere 
muziek en kleding. 
 
Verder verwachten we net als voorgaande jaren vooral feest, bier en een 
goede sfeer, een weerzien met verre buren en goede vrienden en een 
mogelijkheid voor alle andere studenten om is te zien wat er allemaal 
rondloopt op de derde verdieping. 
 
Met vriendelijke groet,  
Rick, oud-oud voorzitter van S.V. Ångström 
 
Kerstdiner 
Op 20 december is het weer zover! Het kerstdiner zal in de SooS 
plaatsvinden. Kom je gezellig genieten van dit geweldige evenement. 
Voorafgaand zullen er 2 danslessen komen in het thema van het 
kerstdiner 2007. Hier moeten wel kaartjes voor gekocht worden. 
 
Oud & Nieuw 
Dit jaar kan er oud & nieuw gevierd worden in de SooS!!! 
Er zal champagne zijn en de oliebollen worden gebakken.  
 
Nieuwjaarsborrel 
3 januari is er een Nieuwjaarsborrel in de SooS. Kom gezellig wat drinken 
en elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
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NOVEMBER  Jan-Peter Pauw 3-dec  Jeroen Nijenhuis 6-jan
Nico Persoon 1-nov  Michelle van IJzeren 4-dec  Rinco Potman 7-jan
Kars Dorrepaal 1-nov  Bas Kooy 6-dec  Marleine van Kampen 7-jan
John Slootweg 2-nov  Hajo Pereboom 7-dec  Judith van Paassen 8-jan
Arjan Blok 2-nov  Vera Hoogendijk 7-dec  Melle Houdrager 8-jan

Lindy den Hertog 2-nov  Sven van Winsen 7-dec  Tim van de Pol 9-jan
Arjan de Hoog 3-nov  Jeroen Bosker 9-dec  Jauke Stavenga 9-jan
Rick Schutter 4-nov  Maarten Verzaal 10-dec  Bart van der Valk 10-jan
Elise Pennewaard 4-nov  Richard Kamer 11-dec  Wouter Lancee 11-jan
Eduard Andriessen 5-nov  Bastiaan de Vries 12-dec  David van Dijk 12-jan
Pim Hoek 5-nov  Madelon Romijn 13-dec  Martin van Goozen 12-jan
Richard Janssen 6-nov  Robert van Rijn 14-dec  Hans Bakker 12-jan
Harold Pesman 6-nov  Shuwendluyk Epistola 14-dec  Peter van Geloven 13-jan
Marieke Steenweg 6-nov  Petra Stoppelenburg 15-dec  David Hille 13-jan
Rene Hamersma 6-nov  Bartjan Boot 15-dec  Jeroen Hobbelman 14-jan
Carly Noordermeer 6-nov  Timo Boutkan 15-dec  Luuk Tetteroo 14-jan
Ronald Wolvers 9-nov  Harry van Amerongen 16-dec  Jayant Sardjoe 15-jan
Martin Steunebrink 9-nov  Joas Dekker 16-dec  Wilco Hokke 16-jan
Roeland Averink 11-nov  Rene Veringa 17-dec  Thije de Hollander 18-jan
Martin Veenstra 11-nov  Niels Ter Meer 18-dec  Vincent Gevers 18-jan
Willem Wijnands 13-nov  Chris de Waal 19-dec  Arno Schuurink 19-jan
David van den Berg 13-nov  Micheal Zimmerman 19-dec  Justin Bouwens 19-jan
Tim van Baades 13-nov  Remco Wischmann 21-dec  Mark Stapper 19-jan
Ferry Keesom 14-nov  Stefan van Rijn 21-dec  Christiaan Kanger 19-jan
Niels van Adrichem 14-nov  Marco Remmerswaal 22-dec  Robin Schram 20-jan

Ewin Sennema 15-nov  Roy Bergman 22-dec  Frans Jansen 21-jan

Farid (Friet) Tabarki 16-nov  Sandra van der Valk 23-dec  Gerald Ebberink 21-jan

Erwin Jobse 16-nov  Ingmar Renirie 23-dec  Tim van Steen 24-jan

Foeke de Koe 16-nov  Mio Kapetanovic 23-dec  Benjamin Boomgaardt 24-jan
Jan Schuring 17-nov  Aart van Rijs 25-dec  Jesper Verschoor 24-jan
Steffie Kreffer 17-nov  Wouter Groen 27-dec  Sven Klement 25-jan
Erik Kruider 18-nov  Joost Schoonheim 27-dec  Bas Mientjes 25-jan
Erik de Kruik 19-nov  Gijs van Leeuwen 27-dec  Pieter Cusell 26-jan
Daan van Leth 19-nov  Benjamin Buijs 27-dec  Sander van de Horst 27-jan
Guido Astore 20-nov  Gerben Vermaat 28-dec  Daan van der Burgt 30-jan
Michael Odijk 21-nov  Aaron Tjona-A-Tjoe 28-dec  Chiel Holsteijn 30-jan
Ferdi Panebianco 22-nov  Niels Houg 28-dec    
Willy Moerland 22-nov  Ronald Terlouw 29-dec    
Vincent Epping 22-nov  Frank van Dam 30-dec    
Theo Christiaanse 22-nov  Dyon Vermeulen 30-dec    
Guido Janssen 22-nov  Sander van de Toorn 30-dec    
Michael Wichhart 23-nov  Renée Prins 31-dec    
Rob van der Post 24-nov  Richard Groenewegen 31-dec    

Arne den Heijer 25-nov      

Ruud Geenen 25-nov  JANUARI     

Bas Nuijten 26-nov  Erik-Jan Hagenaar 2-jan    

Sjerk van der Veen 26-nov  Jerwin Pouwelse 2-jan    

Jeroen Wijler 26-nov  Feike ter Schuur 3-jan    
    Jeroen Rickhoff 3-jan    

DECEMBER   Kees (Kaas) Hoogendijk 4-jan   
Tom den Hollander 2-dec  Rutger Vismans 4-jan    
Ilona van Dijk 2-dec  Dennis Brobbel 4-jan    

Wilco Leidemeyer 3-dec  Rutger Vismans 4-jan    

Jason Mensingh 3-dec  Wiebe Eikmans 6-jan    

Onzin 
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Mop 1: 
Vier studenten aan de TH Rijswijk arriveerden maar liefst twintig 
minuten te 
laat op een belangrijk schriftelijk examen. De betrokken hoogleraar, die 
zelf surveilleerde, deelde de studenten mee dat ze te laat waren en om die 
reden niet meer aan het examen konden deelnemen.  
De studenten probeerden de hoogleraar te vermurwen en voerden als 
excuus 
aan, dat ze gevieren met de auto waren gekomen en dat deze een lekke 
band 
had gehad.  
In dat geval, zo vond de hooggeleerde, verdienden de vier heren een extra 
kans; een schriftelijk examen bij hem thuis, de week daarop, op hetzelfde 
tijdstip.  
Vanzelfsprekend was het viertal die dag stipt op tijd. Elke student kreeg 
een aparte kamer toegewezen met een stoel en tafel, waarop een gesloten 

couvert lag met de examenvragen.  
Het gevreesde examen bestond uit slechts 1 vraag: 
"Welke band was lek?" 
 
Mop 2: 
Op een middag komt een klein meisje opgewonden 
thuis van school en zegt 
tegen haar moeder dat ze nu geleerd heeft waar de 
babies vandaan komen. 
Geamuseerd zegt de moeder: "Werkelijk liefje? 
Waarom vertel je mij niet 
alles daarover?" 
Het meisje legt het uit aan haar moeder als volgt: 
"Wel ... ok... de mammie 
en de pappa doen al hun kleren uit, en de pappa's 
ding staat een soort van 

recht op, en de mammie doet het dan in haar mond, en dan is er een soort 
explosie, en dat is waar de babies vandaan komen." 
Haar moeder schudt haar hoofd, bukt voorover zodat ze haar dochtertje in 
de 
ogen kan zien, en zegt: "O schatje, dat is lief, maar zo krijg je geen 
babies. Zo krijg je juwelen!" 
 
Mop 3: 
"Jan, wat hoor ik nu", vroeg Pieter: "Gaan Mia en jij scheiden?" 
"Klopt", zei Jan zuchtend.  
"Hoezo", vroeg Pieter: "jullie waren toch een fijn stel?"  
"Waar", antwoordde Jan, "tot dat ongeval verleden maand. We kwamen 
van een 
personeelsfeestje, hadden een beetje teveel op, en ik werd verblind door 
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die tegenligger. Voor ik het wist zaten we op een boom. Mia's airbag 
werkte 
niet, en ze werd uit de wagen geslingerd. Botbreuken, snijwonden, een 
ingeklapte long, oogkas verbrijzeld".  
"Ach toch", zei Pieter: "En ze houdt jou nu verantwoordelijk voor haar 
leed, en daarom gaan jullie scheiden?" 
"Was het dat maar", zei Jan. "Nee, voor haar was de spreekwoordelijke 
druppel toen ze werd binnengereden in de Spoedopname, en ik mijn grote 
mond 
niet kon houden".  
"Hoezo?", vroeg Pieter.  
"Ach Piet, je weet hoe dat gaat! Ik hield haar hand vast, maar het is 
sterker dan jezelf, weet je, en voor ik het wist flapte ik het eruit: "Nou 
kan je wel kreunen, he!!" 
 
Mop 4: 
De familie zit aan een grote tafel. Aan het hoofd van de tafel zit 
grootvader. Grootvader helt naar links.  
"Kijk uit!" roept moeder.  
Iedereen rent naar grootvader 
toe en zetten hem weer recht. 
Even later helt 
grootvader weer naar links.  
"Kijk uit!" roept de kleindochter.  
Iedereen rent weer naar 
grootvader toe en zet hem weer 
recht. Dit gaat zo 
de hele avond door en op het 
laatst heeft grootvader een 
knalrood gezicht. 
Dan helt grootvader weer naar 
links en de zoon roept: "Kijk 
uit!"  
"Nou ben ik het zat!" roept 
grootvader, "laat me toch rustig 
een wind 
laten!" 



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

-------------------------------------------Word Pervert 1------------------------------------------
- 49 - 

Mop 5: 
Aan de universiteit moet een professor zijn nieuwe studenten bekend 
maken met autopsie. 
Hij begint zijn verhaal: 
“Bij het verrichten van autopsie zijn twee punten erg belangrijk. Punt één 
is dat je nergens bang voor mag zijn en niets vies mag vinden.” 
Om dit te bewijzen stopt hij zijn vinger in de anus van het lijk en likt hij 
vervolgens zijn vinger af. De studenten moeten hem nadoen. Om niet af te 
gaan doen de studenten hem stuk voor stuk na, de vieze smaak en stank 
verbijtend. 
De prof hervat zijn verhaal: 
‘Ten tweede is het belangrijk om oog voor detail te hebben. Wie van jullie 
zag bijvoorbeeld dat ik mijn middelvinger in het lijk stak, maar mijn 
wijsvinger aflikte?” 

WISKUNDE OP HET WERK  
 
Slimme baas + slimme werknemer = winst 
Slimme baas + domme werknemer = productie 
Domme baas + slimme werknemer = promotie 
Domme baas + domme werknemer = overuren  
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Colofon 
 
Word Pervert 
 
 
Correspondentie adres 
 

Studentenvereniging NOVA 
Lange Kleiweg 80 
2288 GK Rijswijk (ZH) 
070/3401809 

 
Internet 
  
 Site   http://www.sv-nova.nl 
 Email  thr-nova@hhs.nl 
 
Oplage 
 Ca. 550 exemplaren. 
 
Doelstelling 
 

De Word Pervert (WP) is het kwartaalblad van studentenvereniging 
NOVA, door en voor haar leden. Het blad informeert over 
bestuurlijke aangelegenheden, over (aankomende) evenementen en 
verdere NOVA activiteiten. Verder heeft de WP als doel haar lezers 
te vermaken. Een aantal vaak terugkomende rubrieken zijn: 
Horoscoop, NOVALender, Dispuutsflits en W.D.F.B.J.N.W.. 
 
De geplaatste advertenties in dit blad kunnen ter promotie van 
NOVA activiteiten dienen, maar tevens kunnen het 
reclameboodschappen van NOVA sponsors zijn. 

 
Drukkerij 
 Multicopy  
 
De redactie 
 WP-commissie 
 
Met dank aan 
Peter van Arkel, Martijn Kersten, Taces Albada Jelgersma, Martin 
Akkermans, Oud Bestuur, Nieuw Bestuur, RvC, Jeroen Luijks, WISPO-
commissie, Activiteiten-commissie, Feest-commissie, Code Geel-commissie 
en alle andere mensen die nuttige dingen voor de WP gedaan hebben!!!! 
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