Heey lezers van deze eerste WP van het jaar.
Allereerst natuurlijk een klein excuusje dat de eerste WP in het jaar zo laat is. Er komen hier geen
onzinnige smoezen of goeie redenen, want dat zou alleen maar langer duren voordat jullie de
gloednieuwe WP kunnen gaan lezen.
Voor alle nieuwe leden, die nog nooit van hun leven zo’n mooi ledenblad voor zich hebben gezien, dit
is dus de nieuwe W.P. Je spreekt het uit als WééPéé. Het ledenblad van je trouwe
studentenvereniging NOVA. Hierin staan eigenlijk allerlei stukjes over aankomende evenementen,
verslagen van oude evenementen, info over de SooS en een heleboel totale onzin.
Ooit heb ik in een oude WP gelezen wat nou precies een WP inhield of heb het ooit van een ouwelul
gehoord en, dat vind ik eigenlijk de mooiste omschrijving die ik bij de WP vindt passen. Hij ging
ongeveer zo: NOVA is het mooist wat je op school kunt vinden. Altijd gezellig, gekke, rare feestjes en
mensen waar je slap tegen kunt ouwehoeren als alle twee dronken aan de bar zit. Natuurlijk kun je
niet altijd dronken aan de bar zitten, er is ook een moment waar je thuis bent, waar geen NOVA is.
Op zulke momenten kun je de WP pakken, en met een biertje in je andere hand de sfeer van NOVA
bij jou thuis brengen.
We hebben dit keer weer geprobeerd een mooie WP in elkaar te zetten en hopelijk lees je hem met
plezier uit. Omdat we echt iedere euro nodig hebben voor onze nieuwe SooS, hebben we besloten
om de WP niet per post te versuren maar digitaal. Als je echt niet zonder de papieren versie kunt,
kun je natuurlijk de oude vertrouwde papieren variant in de SooS komen ophalen.
De WP commissie
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Bestuursflits
Zoals jullie weten is er voor 2008 een bestuur samengesteld dat een half
jaar de vereniging zou besturen. Ron, Marloes, Belg, Sander en Leen. In
het half jaar hebben we echt een goeie tijd gehad, leuke SooSen gedraaid
en het ongelooflijk naar ons zin gehad om samen met jullie. Omdat wij, als
bestuur maar voor een half jaar zijn gevraagd, zijn we dus gaan proberen
om een nieuw bestuur voor kwartaal 3 en 4 te gaan vragen. Dit is ons niet
gelukt. Sander en Marloes hebben gezegd na dit half jaar minder tijd in
NOVA te willen gaan steken om zo weer meer tijd in school te kunnen
steken en daarbij hun bestuurstaken niet meer voldoende uit te kunnen
voeren. Om toch de vereniging draaiend te kunnen houden is er 25 maart
jl. een discussieavond gehouden om de voortgang van NOVA te bespreken. Hier hebben we met een
groep van 30 leden en donateurs gepraat over verschillende zaken en ook over de tijd tussen nu en
Delft. Voorlopig zijn er een aantal taken nu overgenomen door de wat "bekende-gezicht" leden en
donateurs. Spook (Mark van Geest) zal de taken van de SooSbaas grotendeels overnemen. Stef (RvC)
zal voortaan de NOVA mail controleren doorsturen waar hij zelf geen antwoord op kan geven.
Brokkie en Annie gaan Belg ondersteunen met de boekhouding. Leen gaat nu samen met Lotte (xDC)
de kar trekken als gezamelijke voorzitter der Evenementen. Marloes blijft de sponsoring verzorgen
en zal volgend schooljaar samen met Maudy voor de bedrijvendagen zorgen.
Natuurlijk zijn er nog veel meer leden die veel doen voor de vereniging, en daar zijn wij als bestuur
enorm blij mee. Zonder de inzet van leden/donateurs zou het voor ons niet mogelijk zijn om zoveel
voor NOVA neer te kunnen zetten.
Ron Klok
Voorzitter der s.v. NOVA 2008 (en een stukkie 2009)
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KoninginneNACH!!
Oranje SooS
Hej lieve NOVAleden, donateurs en ereleden,
Bijna is het weer zo ver, de grootste
(buiten)feestnacht van Den Haag, koninginneNACH!!
Dit jaar is het op woensdag 29 april. Om dit niet
stilletjes voorbij te laten gaan zal de SooS deze avond
geopend zijn. Het is dan woensdagavond themafeest
in plaats van donderdag. Vanaf 16:00 uur zal de
ORANJE SooS open zijn en kun je alvast in de sfeer
komen van de NACH.
Als je nog twijfelt dan is er een reden om toch wel te gaan, want als je samen met 2 vrienden,
klasgenoten, docenten of wie dan ook gekleed in oranje binnen komt dan krijgen jullie een portie
bitterballen gratis! Dus wat houd je nu nog tegen?
Natuurlijk moet er ook een goede bodem gelegd worden voor al dat BIER van die avond, dus kom ’s
avonds mee-eten voor maar €2,50.
En als de avond overgaat in de nacht begint het tijd te worden om met z’n allen te vertrekken
richting Den Haag. Hier kun je genieten van de sfeer die deze NACH in Den Haag hangt en lekker
luisteren naar de bands en DJ’s die optreden door het centrum heen. Hier kan je dus echt helemaal
los gaan!! Wil je weten welke bands en DJ’s er in Den Haag optreden? Kijk dan op:
www.koninginnenach.nl en bereidt je voor.
Tot ORANJE SooS!
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Dispuutsflits 1: 2008/2009
Allemaal,
Om te beginnen een zorgwekkende ontwikkeling:
WAAR ZIJN DE NIEUWE ACTIEVE DISPUTEN???
Naar onze mening (die ongetwijfeld gedeeld wordt door vele tientallen anderen) is een dispuut iets
om trots op te zijn, om lol mee te hebben, om van te genieten en vooral ook iets om mee bezig te
zijn binnen NOVA. De afgelopen jaren is er zeer weinig aanwas aan nieuwe actieve disputen, het is
wel geprobeerd…maar om de een of andere reden komen deze steeds niet uit de verf. Ook de reeds
bestaande disputen worden (logischerwijs) minder actief aangezien met het verstrijken van de jaren
de prioriteiten elders komen te liggen (baren, trouwen, werken of andersom) Tot voor kort werden
er nog met enige regelmaat mensen op de stoep gevonden na weer een geslaagd
dispuutsfeest/SooS. En werd de leemte van de saaie werkende lieden opgevuld door weer een verse
enthousiaste nieuwe lichting….hoe anders is het nu…………
Hierbij dan ook het verzoek aan een ieder: GA NAAR DIE VERDOMDE SOOS PAK EEN
BIERTJE/COLATJE SCHRIJF STATUUTJES SAMEN MET WAT VRIENDEN(INNEN KAN OOK) EN RICHT EEN
OUDERWETSE RAVAGE AAN!!!!
Alvast bedankt voor jullie moeite!!!
Wellicht niet onbelangrijk, maar hier dan toch de enige echte dispuutsflits (en niet een gejatte,
goedkope, opdringerige, fletse en schrale afspiegeling van wat een dispuutsflits behoort te zijn!)
Zoals elk collegejaar beginnen we ook nu weer met een ‘standaard’ introductie van het begrip
dispuut. Voor de ouwe lullen: 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 lichten. In de Dikke van Dale der
Nederlandsche taal, staat het volgende vermeld:
dis∙puut (het ~, -puten)
1
2
3

Theoretische discussie => redetwist, twistgesprek
Studentengezelschap voor studie en discussie
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.”
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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
Procion Loctor
Peccavi
Ordinis Absurdum
Necessitas
Droezjba
Concordes Inter Pcula
Mhekebdeth
Blauw Genootschap
Callisto
Ambrosius
Dionysos
L.E.F.!
Androlupia
Sinlooz
Skaenderie

Bij de disputen waar iets te melden is en nog enig leven te bespeuren is, zullen we even stil staan.
Blauw Genootschap
Een hoop gewerk, getrouw en gebaar in dit dispuut. Bij voorkeur doen ze dit samen met de meiden
van Callisto (behalve dat werken dan.) Zowel Taco als Bas W. hebben zich verloofd. Bas M. is vader
geworden, Ronnie was het al. Futs is onder moeders vleugels uitgevlogen en woont inmiddels samen
in het zuiden. Waren met opvallend veel man aanwezig op de meest recente dispuutsSooS.
Callisto
Een hoop gewerk, getrouw en gebaar in dit dispuut. Bij voorkeur doen ze dit samen met de heren
van Blauw (behalve dat werken dan.) Elise heeft zich verloofd met ene Bas W. en heeft een
surpriseparty voor d’r kiezen gekregen vanwege de respectabele leeftijd van 20++++++++ Zowel Ilona
als Sophia zijn bevallen van een gezonde dochter. Ook is Ilona tussendoor nog eventjes getrouwd.
Joke moet nog even wachten op de bevalling, maar we hebben gehoord dat ze uitgerekend is in
2009. De meiden zijn een weekendje weg geweest en hebben zich uitwendig laten verwennen.
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Dionysos
Van deze godenzonen is er één voor negen maanden vertrokken naar het zonnige zuiden, precies
lang genoeg om een dubieuze dikke buik te ontlopen. Er gaan roddels dat de opperzoon een relatie
aan aan het gaan is met een sterfelijke, maar niets is nog zeker. Mariëlle is ook weer aan de vrijer....
Verschillende mensen zijn afgestudeerd na het vervolg op de één of andere universiteit. Het aantal
golfdiploma’s is uitgebreid. Een nieuw dispuutsweekend is reeds een half jaar gepland voor over een
half jaar. De puntjes moeten wat dat betreft nog even op de i gezet worden, maar op een of twee
details na is alles rond. Ook organiseren deze helden de aankomende D-Day! Wij verwachten zeer
spoedig informatie!
L.E.F.!
Ook hier weer een aantal ouders ontstaan. Jentske en Jur (z’n meisje) zijn bevallen. André is nog hard
aan het oefenen. Doorstuderen schijnen deze mensen allemaal leuk te vinden en zijn ze dan ook pas
net mee klaar of nog mee bezig.
Androloempia
Groen (en lelijk) zijn op ‘leuk’ weekend geweest. Een jammerlijk mislukt Suikerfeest stond hierin
centraal…Denken dat ze een dispuutsflits naar hun hand kunnen zetten…..HAHAHAHAHAHAHAHA
wat een grap! Er zijn wat huizen gekocht, de interdisputiere relaties hebben bedacht dat
samenwonen serieus genomen kan worden. Braab en Marijke zijn in Nieuwekerk gaan wonen. Tjeerd
en Anja zijn gezellig in Breda gaan wonen. Streep kijkt sip toe vanuit Leiden, alwaar hij zijn
studentenleven wat verder oprekt.
Sinlooz
Zijn gegroeid en gekrompen….resultaat is qua aantal onveranderd. Arie heeft zijn intrede gedaan in
het oranje legioen. Anja is daarentegen uitgerangeerd en lijkt zich direct te verbannen uit regio
bewoonde wereld aangezien ze een krot gekocht heeft in zeeland. Dit cluppie heeft een kerstdiner
gehad, geheel volgens traditie in de zomerperiode (rare jongens). Sharon probeert het dit jaartje nog
1 keertje om te studeren, dit keer iets minder technisch dus… Ook is ze hard op zoek (heeft ze
inmiddels) naar een eigen dak boven dr hoofd samen met haar lover. Golf schijnt ook in de mode te
zijn, en in navolging van enkele Dionysos-godenzonen hebben 2 heren het diplomaatje gehaald, waar
er eentje gefaald heeft.
Skaenderie
Is het allernieuwste dispuut, maar nog
steeds niet gezien of gehoord. Beloven
aanstaande april een spetterend feest te
gaan organiseren in en rond de SooS!!!
Wij wachten in spanning af op wat komen
gaat!
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Er is, zoals iedereen ongetwijfeld weet, een zeer geslaagd evenement geweest, onder insiders beter
bekend als de ‘ stoplichtSooS’. Deze SooS is georganiseerd door Dionysos, Sinlooz en Androlupia om
het actieve dispuutsleven te promoten. Wij hopen dan ook zeer dat hier gehoor aan wordt gegeven,
en we binnenkort een inauguratie kunnen verwachten, wellicht tijdens D-Day???

TNT
p.s.
Aangezien er al maanden geen wp meer is uitgegeven is bovenstaande enigszins achterhaald. Nieuwe
sappige roddels en weetjes zijn dan ook niet gedocumenteerd en vers nieuws blijft grotendeels nog
even achterwege.
Wel nieuws is dat er inderdaad een nieuw dispuut is opgestaan. De naam is op datum van drukken
nog onbekend, maar het schijnt een enthousiast cluppie te zijn. Na overleg met Skaenderie (praten
met de doden?) is er besloten dat het nieuwe dispuut geïnaugureerd gaat worden op D-Day. Rest
alleen nog de vraag wanneer dat dan precies gaat plaats vinden…
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Nog meer nieuws:

D-Day 2009 vindt plaats op

20 juni

2009 (maar dat is logisch). Alle disputen zijn dus ook van harte uitgenodigd, nee, worden
verwacht op die dag. Hoogtepunt zal natuurlijk de inauguratie van ons achterland zijn!

Dus: schrijf in je agenda op

20 juni

D-Day op en zorg dat je er bij bent!!!!!!!!!!!!!
Als laatste noot wil TNT graag ene Sander (helaas zijn wij nog niet in de gelegenheid
geweest om met hem kennis te maken) bedanken dat hij er voor gaat om een WP uit te
brengen. We hadden niet meer gedacht dat bovenstaand epistel jullie gretige oren nog
bereiken zou, maar gelukkig!
Als allerlaatste noot:

TOT 20 juni!
TNT
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Zuri Mbahari
Dit nieuwst dispuut van NOVA is opgericht tijdens de
beujolais/ kwartaalfeest 2.
Deze woesten zeebonken uit de
werkbouwtuigkundige richting hadden bij een heerlijk
gerstenat het idee gevat om Yaarrrrrrrr deze
landrotten inrichting te veranderen in een woeste
zeebonken aanleghaven. Om dit te realiseren werden
eerst alle onwaardige schavuiten gekielhaald en werd
er een schatkist opgericht om deze piraten te
ondersteunen in alle entering in de schuit bekend als
de SooS. Deze zeebonken zijn nog niet huidig erkent
door de andere piraten die onder andere vlaggen
varen. De piraten die onder skaen daeri moeten deze
al woeste zeebonken inwijden in het ware piraten
leven.
Ware het als deze werkbouwtuigkundige wel als echte zeeschavuiten wordt erkent ziet deze groep
debielen er graag naar uit met veel YArrrrrrr een erg mooie SooS neer te zetten.
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De NSI
Zoals jullie verder in dit oh zo leuke ledenblad kunnen lezen (zie blz 38), wordt er hard gewerkt aan
de nieuwe SooS in Delft. Er wordt al een tijd aan gebouwd door mannen die daar veel van af weten.
Wat ze vooral bouwen zijn de muren en de gaten in de muren voor deuren en dergelijke. Maar dat
maakt het nog geen echte SooS. Daarvoor moet er een inrichting komen, heel veel inrichting omdat
we vanaf nul moet beginnen. Er moet een nieuwe bar worden gemaakt, een grote keuken geplaatst,
een podium in elkaar gezet, het kantoor en commissiehok ingericht, het 'NOVA-hok' gevuld, de
toiletten van gemakken voorzien, een DJ-hok geklust,... en daarbij zijn er zaken nodig als kasten,
bureaus, stoelen, stellingen, prullenbakken, werkbanken, legplanken... Ook moeten de ruimtes
geverfd worden, moeten delen betegeld worden, kapstokhaakjes opgehangen, een nieuw gordijn
opgehangen, ... En met de grote voorraad schroeven, slagpluggen, zaagjes, bitjes, schuurpapier,
hoekjes, scharnieren, haakjes, gereedschap, stroomkabels, hout, lijm, kit, kwasten, mesjes, boortjes
en niet te vergeten ducttape en tie-wraps moeten er handige dingen gedaan worden.
Daarom is er binnenkort, op 6 mei, de NSI, of languit de Nieuwe SooS Infoavond. Dan wordt er nog
meer uitgelegd over ons nieuwe onderkomen. De werkgroep Nieuwbouw Delft (de werkgroep van
NOVA die alles regelt voor de nieuwe SooS) zal dan onder meer toelichten over hoe het nu
bijvoorbeeld met de keuken of het geluid staat. Ook zullen we dan gaan kijken wat de inrichting
concreet gaat inhouden. De inrichting kan in een aantal projecten opgesplitst worden zoals bar,
verlichting, DJ-hok, verven,... Het spreekt voor zich dat we veel handen nodig zullen hebben (liefst
met werkend lichaam eraan vast) om al deze klussen te klaren. Tijdens de NSI kunnen leden zich
daarom inschrijven als ze graag mee willen helpen. Uiteraard kan er ook gewoon een mailtje
gestuurd worden naar (hier komt ie) werkgroepnieuwbouwdelft@gmail.com!
Dit gehele inrichtingsgebeuren zal tijdens de grote vakantie zijn. Vanaf 13 juli mag NOVA de SooS in
en vanaf 15 juli barst de grote verhuis los (dus ook de spullen van school zelf). In de week van 17
augustus moet alles klaar zijn. Dat zijn dus slechts 5 korte weken waarin veel gedaan moet worden.
Op 6 mei hebben we ook een tweede ALV (de eerste was op 25 maart jl.), waarop we het zullen
hebben over de werking van NOVA in de toekomst, want met alleen een mooi gebouw kom je niet
heel ver. Het precieze verloop van de informatieve avond volgt nog via de mail.

Tot SooS!
Belg
Zuiderbuur en coördinator van de werkgroep nieuwbouw Delft
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De Soos en zijn nieuwe naam.
Het zou te makkelijk zijn om ook maar te kunnen denken dat de ouwe vertrouwde SooS op een
nieuwe locatie gewoon weer SooS zou gaan heten. Dat past niet bij het image van De Haagsche. Daar
in tegen zou Sociëteit waarschijnlijk wel kunnen. De link van Sociëteit naar SooS is daar blijkbaar niet
aanwezig. Maar het moet waarschijnlijk gewoon hip en modern zijn. Daarop is er een aantal weken
geleden een oproep aan jullie gedaan met eventuele nieuwe namen voor de SooS. Blijkbaar moet het
volgens jullie gewoon SooS blijven heten want nagenoeg niemand heeft gereageerd. Zou ook het
makkelijkste zijn voor de ouwe lullen onder ons aangezien die zich dus de tandjes gaan zoeken naar
de SooS om na de zomer hun 2jaarlijkse ouwe mensen met alles maar dan ook echt alles was vroeger
beter verhalen SooS (in de volksmond beter bekend als ouwelullenSooS.) Dat kan dan dus ook geen
SooS meer heten is toch raar om in “de kelder” een SooS te houden. Dus Alles wordt vanaf Delft
KelderCOM, bar in de kelder baas. Maar even iets heel anders Het moet gewoon SoS worden.
Studenten onder School. Kunnen we het ouwe logo blijven gebruiken moeten we alleen de eerste of
tweede O eruit halen. Maar als SooS niet mag zal SoS wel helemaal niet mogen. Dit omdat bij mij al
de volgende links door het hoofd schieten. Drugs, hulp,Frans ,3x kort 3xlang 3x kort. Maar de
belangrijkste link is toch wel we hebben hulp nodig bij het verzinnen van een nieuwe naam voor de
SooS. Waarom geven ze als voorbeeld eigenlijk dat het Einstein zou moeten heten? Als het dan toch
om grootheden uit het verleden gaat zou Kuijper beter bij NOVA passen. Het is in de kelder. Dus de
kelder zou ook kunnen maar tegelijk gaat we ondergronds dus de wp zou dan ook moeten
veranderen in de bruine Delftenaar. Nova is een vereniging dus een club. De Club zou dan ook
kunnen. Is ook gelijk commercieel verantwoord. Aangezien we worden gedwongen van ons
vertrouwde gebruik af te wijken kunnen we dan beter naar een naam zoeken die voor NOVA het
meest commercieel verantwoord is. Het moet dus een naam zijn waar straks heel Delft het over
heeft. Ik zal een voorzet geven nu is mijn vraag wie van jullie kopt hem in……
Nieuwe namen voor de SooS
-

De Kelder
De Club
De ondergrondse
SoS
De kelder van Delft
Een trapje lager
Beneden
Lokaal 847
De 7667
Pietjes Poolpaleis
Studieparadijs
De verloren zoon
Marians ergernissen
Onze lieve vrouwe kelder
Achterom
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W.D.F.B.J.N.W.
Volledige naam: John Vlieland
Bijnaam: Sjon
Koosnaampje: Sjonnie
Geboortedatum: Dierendag 89
Naam van je papa: Arie
Naam van je mama: Marianne
Welke opleiding doe je: TN natuurlijk
Hoeveelste jaar ben je: Neej, kutvraag, dat gaa je toch niet
vragen.
Wat is je cupmaat: A-plat
Lievelingseten: Opa’s cake
Woon je op kamers: nee
Waar wil je ooit nog eens naar toe op vakantie: Zandvoort.
Wat is je leukste NOVAmentje:
Waarschijnlijk iets met bier, maar dat weet ik niet meer.
Wat is je trieste NOVAmentje
Toen ik hoorde dat Leen bestuur ging doen (Grinnik, Grinnik)
Hoe denk jij over bloemkolen:
Ik vul ze iedere zaterdagochtend. Op dat moment is het een leuk gezelschap.
Grootste blunder:
Ooit met Belg in de Feestcom te gaan.
Welke commissie doe je nu:
Feestcom, maar nu gelukkig zonder Belg.
Hoe was je laatste NOVAfeest:
als een toeter. (Kwartaalfeest)
Wat gaa je missen als we gaan verhuizen:
De vliegjes. (maar die komen vanzelf wel weer)
Wil je verder nog wat kwijt.
Waar blijft het bier voor vier.
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Ångquinox BBQ
Een zonnige middag...
Zomer!
Waar doet je dat aan denken??
Juist. Mooie vrouwen, rokjes, strand.. Maar! Ook barbecuen natuurlijk!
Vorig jaar hebben Equinox en Ångström de
handen ineen geslagen om een legendarische
barbecue te organiseren. Een barbecue, waarbij
er TE VEEL vlees was, te veel bier en te weinig
zon... Maarja, daar doe je zo weinig aan.
Het was één groot feest, met gezelligheid,
studenten, docenten en een goede basis om de
goudgele rakkers op te doen neerslaan. Het vlees
was goed, het feest was goed en een herhaling
van deze activiteit kan niet achterblijven!
DUS: ook dit jaar is het weer zover want de zon schijnt weer en de vrouwen lopen er weer mooi bij. 7
mei gaat het feest plaatsvinden na de lezing van meneer Swarts (een gerenommeerd docent van de
afdeling TN) en rond een uur of half 5 wordt de BBQ ontstoken.
De prijzen worden zeer spoedig bekend en zal (waarschijnlijk) niet meer dan 5 euro voor de leden
zijn.
Hopelijk mogen we jullie verwelkomen op de 7e!
Dennis de Jong
Voorzitter der sv Ångström
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WE MAKE OUR DESTINATION - Eindfeest TH Rijswijk.
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al weten is er een commissie bezig met het organiseren van een
eindfeest ter afsluiting van TH Rijswijk. In de commissie zitten mensen van iedere studievereniging,
en natuurlijk is NOVA er ook in vertegenwoordigd. Op vrijdag 29 mei zijn er de hele dag activiteiten in
en rondom het gebouw. Van ´s ochtends acht uur, tot half drie is er bij de ingang een bruin café,
waar gratis koffie, thee, chocolademelk (jaja) en limonade kan worden gehaald. Om half drie gaat de
"acTHivity middag" beginnen. Buiten bij NOVA paintballen, in de TBK vleugel (078) lasergamen, en
verspreid over de begane grond diverse andere activiteiten. Alle activiteiten die middag zijn gratis
voor alle (oud)studenten.
Om zeven uur ’s avonds zal er in de aula een buffet worden klaargezet. Er zal een "nostalgie-film" van
de afgelopen 40 jaar TH Rijswijk worden gedraaid, en de muziek onder de film zal worden verzorgt
door een live band die op het podium staat. Mee-eten in de aula kan voor € 7,50 en moet je van
tevoren kaarten hebben gekocht. Alle sportactiviteiten zullen ook rond zeven uur worden afgerond.
Alleen het bruin café bij de ingang van school zal tot tien uur ’s avonds open zijn.
Om tien uur ’s avonds zal achter het gebouw het echte grote feest gaan beginnen. Er komt achter het
gebouw een heel grote tent, er komt voor een vermogen aan techniek in en er komen een aantal
bekende DJ’s draaien. Dit wordt echt een groot feest. Alle (oud)studenten kunnen hier samen met
een introducé naar toe. Voor dit feest is ook een kaart nodig en deze kost 10 euro per kaart. Om tien
uur ’s avond zal het bruin café dichtgaan en zal het gebouw worden afgesloten voor (oud)studenten.
Het feest in de tent gaat door tot drie uur ’s nachts. Er zullen gedurende de hele nacht taxi’s achter
de tent staan zodat de feestgangers met de taxi naar Delft centraal station kunnen om zo naar huis te
kunnen.
Kaartjes zijn te koop bij de receptie van de TH Rijswijk (soms ook wel HHS Rijswijk genoemd).
Eindfeest TH Rijswijk commissie.

Word Pervert 1
- pagina 38 -

Word Pervert 1
- pagina 38 -

Kwartaalfeest 1: De Club
Na weken van voorbereidingen en bedenken hoe de
SooS omgetoverd kon worden tot een echte club was
het zo ver: ‘Vrijdagochtend’. Er moest nog zo veel
gedaan worden. De rode loper, de ballonnenboog. De
SooS moest niet meer herkenbaar zijn. Wat is er
leuker om te laten zien dat alles ook anders kan? De
trust schuin, alles onherkenbaar zwart met
backdrops. DanceFX heeft weer zijn best gedaan voor
het geluid en licht. Het zag er super uit!
De zaal was omgetoverd tot dancepaleis. Twee podia
achter de barren. Dansen en je drankjes bestellen
vanaf het danspodium. Langzaam aan druppelen de
mensen binnen. Voor de deur staan ineens oude
THRijswijk studenten. Deze hebben elk jaar een
meeting in de Halve Maan. Ze vonden het zo gezellig
eruit zien, en de ingang zo mooi versierd, dat ze
vroegen of ze ook even binnen mochten komen
spieken. En ja hoor ook de oud studenten stonden te
genieten van een biertje en de muziek. Langzaam
aan kwam het feest echt op gang en de muntjes
vlogen erdoor heen.
Het was weer een gezellig feestje...anders dan anders...leuker dan leuk.
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Hallo beste lezertjes,
Hierbij nieuws over de nieuwbouw in Delft.
Zoals jullie in de “kijkdozen” in de SooS kunnen zien, schiet
het al aardig op met de nieuwe SooS en het hele school
gebouw. Deze kijkdozen geven je een impressie hoe de
school er nu aan de buitenkant en de SooS aan de
binnenkant uit zien. In de SooS hangt ook een plattegrond
en foto’s van de nieuwe SooS. Het is de bedoeling dat we
halverwege juli zullen gaan verhuizen. Er zal dan heel wat
geklust en gebouwd moeten gaan worden. Dus hierbij een
oproep:
Ben jij erg handig met een hamer of ander gereedschap
(broodjessmeer mes mag ook)? Heb jij van de zomer nog
wat vrije dagen over?
Vind je het leuk om samen met ons en andere een
steentje bij te dragen aan de inrichting van de nieuwe SooS?
Zie je dit wel zitten? Schrijf dan je naam/email adres/telefoonnummer op de lijst in de SooS zodat we
weten dat we van je op aan kunnen bij het inrichten van de nieuwe SooS!

GESCHIEDENIS
In het kort wat geschiedenis:
Emiel van de Berg, Ingmar Breunesse, Jeroen Futselaar, Erwin de Villeneuve, Anja ter Elst, Marielle
van der Schans, Dennis Lagerweij en Bart van der Valk waren de leden van de beginnende
werkgroep. Hiermee is het allemaal begonnen op 9 september 2004 toen ze de 1e vergadering
hadden samen met het RVC van toen. Er was door het bestuur van de TH-Rijswijk toegezegd dat er
een potje voor NOVA was van € 600.000,- en dat NOVA qua vierkante meters er niet op achteruit
zou gaan. Deze mensen hebben geïnventariseerd wat we nu in de SooS hebben, denk aan de plus- en
minpunten. Voorbeeldjes; de entree is nu niet echt uitnodigend, maar daar staat tegenover dat we
nu wel een prima bar hebben. Ook de wensen en eisen van de nieuwe SooS hebben ze besproken:
dat er bij de mannen toiletten een aquarium moet komen en een plaspaal, dat de nieuwe bar ook
een hoek moet hebben zodat je elkaar kan zien en dat het op deze manier ook weer ouderwets
gezellig wordt, zijn wat dingen om te noemen. Vanuit de RvC is vanaf dat moment gevraagd of het
bestuur per jaar € 5000,- wilde gaan sparen voor de nieuwe SooS in Delft. In de begin fase word er
vooral contact gehouden met Dhr Oud die de directeur is van het project Nieuwbouw en er word een
PVE in gediend. Het gaat vooral om concepten en het duidelijk maken wat de eisen van NOVA zijn
met de nieuwe SooS. Het lastige is hiervan vooral de unieke situatie en relatie tussen THR en NOVA
wat de HHS niet snapt. De SooS zou hierbij ook nog steeds buiten staan.
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Toen in het nieuwe bestuursjaar is de formatie veranderd. De ouwe lullen nemen afscheid en de
nieuwe formatie is als volgt: Taco Albada Jelgersma, Ronald Kouwenhoven, Dennis Lagerweij, Nicky
Oudt, Marielle van der Schans, Erwin de Villeneuve, Anja ter Elst en Coenraad Roerig. De SooS kwam
niet meer buiten omdat het helemaal volgebouwd werd. Dus werden we in school geplaatst naast
het cafetaria. Erwin de Villeneuve heeft uiteindelijk afscheid genomen omdat hij het druk had met
school.
Kyra den Hartig komt voor hem in de plaats. Kyra zal de PR doen samen met Anja en Marielle. Nicky
en Dennis nemen de brouwer voor hun rekening, hoe kon het ook anders. En Taco, Ronald en
Coenraad namen de inrichting dus eigenlijk hoe de SooS eruit komt te zien en wat erin komt.
Hierbij was er ook gelijk een nieuwe mededeling. NOVA ging weer naar zijn roots. NOVA komt weer
in de kelder in school. In eerste instantie zou de SooS op de begane grond naast de kantine komen te
zitten. Maar het aantal vierkante meters werd minder en minder. Om meer begrip bij de Haagse
Hogeschool en de werkgroep nieuwbouw te creëren, hebben we een aantal cases beschreven over
hoe NOVA te werk gaat en hoe NOVA met de TH-Rijswijk om gaat.
De architect kwam in april 2006 met een geweldig idee om de SooS in de kelder te plaatsen met een
trap naar de begane grond zodat de SooS toch zijn eigen ingang krijgt. (In het eerste ontwerp hadden
we 140m2, na de onderhandelingen hadden we 225 m2 en in de kelder kregen we ineens 423 m2.) .
Hierbij kon eindelijk de indeling gaan beginnen want dit wordt de definitieve plaats voor Nova. Er
worden gesprekken met brouwers aangegaan, offertes aangevraagd voor inrichting. Er word een
uiteindelijke tekening gemaakt met alle aansluitingen, denk aan water, stroom en gas. Deze is
goedgekeurd en zo krijgen we dus onze nieuwe SooS beter in zicht. Aan het begin van het nieuwe
bestuursjaar word er afscheid genomen van Marielle van der Schans en komt Gerard Overgaag in de
groep. Gerard zal de plek innemen van Marielle en samen met Kyra en Anja PR doen. Op het moment
bestaat de werkgroep uit:
Coenraad Roerig, Dennis Lagerweij, Kyra den Hartigh, Mark van Geest, Marloes Filippo, Maudy
Mulder, Michel Thijs, Nicky Oudt, Ronald Kouwenhoven, Sander van Es en Taco Albada Jelgersma.

BIER
Ook in de nieuwe SooS moet er natuurlijk weer bier gedronken kunnen worden. De manier die wij nu
gebruiken om de overheerlijke biertjes uit de tap te krijgen, is nog steeds via de goeie ouderwetse
fusten. Deze werken prima, maar om onze SooS die enkele meters onder het grondpeil ligt, te
bevoorraden door iedere week de fusten de kelder in te sjouwen, leek ons iets te veel van het goede
worden. Zodoende zijn we eens gaan nadenken over een andere oplossing. Na enig nadenken zijn we
bij kelderbier uitgekomen. Dit betekent dat er 2 grote tanks in de SooS geplaatst zullen worden. Geen
gesjouw meer met fusten, geen wild bier meer, geen sputterende taps, alleen eens in de 3 weken
een tankwagen die onze tanks zal hervullen. Na het besluit dat het kelderbier er toch echt wel moet
komen, was nu de vraag nog waar. Omdat de ene kant van de SooS aan de weg ligt zullen ook daar
de tanks geplaatst gaan worden.
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Het kelderbier idee is inmiddels nog steeds aanwezig en is er nagedacht over de bevoorrading, want
immers heb je ook niks aan lege tanks. Aangezien de bevoorrading via een hele lange slang moet die
van de tankwagen naar de tank gaat, heb je een luik nodig in de buitenmuur van de school. Deze zal
dan ook geplaatst worden.
Het contract wat NOVA met Heineken had was bijna verlopen en de nieuwbouwcommissie heeft een
rondgekeken of we niet een betere deal bij een andere brouwer konden krijgen. Dit was het geval en
we hebben na 20 succesvolle jaren afscheid genomen van Heineken en sinds dit jaar Grolsch
verwelkomd. Voor sommige leden was het wat wennen, maar dat is nu wel gelukt.

OVERIGE INRICHTING
We gaan in de nieuwe SooS natuurlijk weer
genieten van een aantal biertjes. Dit willen we
vooral doen, hangend aan een bar, met wat
bitterballen en een (rustgevend)
achtergrondmuziekje. Hiervoor moet er dus wel
een bar, een frituur en muziek zijn.
In de nieuwe SooS willen we een makkelijk
schoon te houden keuken. In deze keuken moet
het ook mogelijk zijn om voor 25 man een
maaltijd te bereiden en natuurlijk te frituren. Na
verschillende keukenboeren bezocht te hebben
is er gekozen voor Bouter. Zij hebben een prachtige keuken ontworpen. Maar in dit ontwerp was een
afzuigkap opgenomen die een hogere capaciteit had dan er in de nieuwe SooS aanwezig was. Er is
tussen de HHS, NOVA en Bouter veel contact geweest om te zoeken naar een oplossing. uiteindelijk
hebben we een andere afzuiging die wel de juiste capaciteit heeft. Op dit moment wordt er gekeken
waar we het beste een bar vandaan kunnen halen. Misschien gaan we wel weer zelf een bar bouwen.
Binnenkort gaat er ook een knoop doorgehakt worden over de geluidsinstallatie. Voor het licht
kunnen we het meeste uit de oude SooS meenemen. Verder kunnen we van school een aantal
dingen over nemen. Onder andere wat tafels en stoelen. Dit scheelt NOVA natuurlijk weer in de
kosten.
Mocht iemand nog vragen, geniale ideeën, bruikbare spullen of opmerkingen hebben? Mail dan naar
werkgroepnieuwbouwdelft@gmail.com.

Tot (binnenkort in de nieuwe) SooS!
De nieuwbouw werkgroep
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Anti wispo Hawaï SooS

Eindelijk was het zover Donderdag 12 Februari
2009. Iedereen was heerlijk naar Wispo, maar
dan zijn er natuurlijk altijd nog een aantal
mensen aanwezig die daar niet zo’n zin in
hadden. Daarom maakten wij in de SooS een
lekker zomers sfeertje en haalde we de Hawaï
slingers en zwembroeken de kast uit. De
verwarming heerlijk op 30 graden en niet te
vergeten de overheerlijke cocktails van mojito tot
malibu cola van Mouse tot cocktail Hawaï alles
was te krijgen. Nadat er de avond van te voren
was gebrainstormd en gebouwd. Stond er op de
dag van het feest ook nog eens een geweldig zwembad, dat toch vele zwembaden in het verleden
heeft overtroffen. Daardoor is er dan ook veel gesparteld en zijn er bommetjes gemaakt. Rond een
uur of vier donderdagmiddag brak het feest dan eindelijk los, want ja er mocht alcohol geschonken
worden! Dus zo snel iedereen kon werd er van alles besteld en genuttigd. Echt allerlei mensen over
de hele wereld zijn naar dit geweldige feest
gekomen iemand vanuit België en ook nog een
stuk of vijf die aan de kust van Zuid-Afrika
wonen die de Nederlandse nummers als de
vlieger, potje met vet en het is een nacht er
goed konden waarderen. Tijdens het eten zijn
er om in de zomerse sfeer te blijven lekkere
pizza’s besteld en vloeide de grolsch rijkelijk.
Na nog een paar uur goed feesten met een
gemiddelde temperatuur van 28 graden werd
het voor de meeste dan toch echt bed tijd.
Maar niet getreurd ook zijn er nog een aantal
die wel van een flink doorzakkertje houden.
Zodat ik rond een uur of zes rustig mijn oogjes kon laten rusten en kon dromen over een geweldige
strandvakantie op Hawaï.

Groetjes de Feestcom 2007 - 2008
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BBQ/OP van feestje tot mini-festival
Welkom bij het begin van het einde. Ieder jaar opnieuw word het school (lees:NOVA) jaar afgesloten
met het BBQ-OP. Zo ook de afgelopen 5 jaar. In deze tijd is het uit gegroeid van een feestje met
beperkte middelen tot een minifestival wat op de agenda van geen enkele festivalganger mag
ontbreken.

4 jaar geleden het buitenpodium proffessorisch in elkaar geklust met oranje zijl en uiteraard
Ducktape. De gehuurde audio set die ter plekke nog gerepareerd moest worden. De jaren daarna
werden de podiums groter maar vooral steviger. Het licht en geluid werd uitgebreid. De muziek kon
niet achter blijven elk jaar stonden er grotere namen op het podium. Met als klapper in 2008 Pater
Moeskroen. Dit neemt niet weg dat er 2 bandjes zijn de die afgelopen altijs aanwezig waren en voor
een groot deel de sfeer maakte tijdens BBQ-OP, De Band zonder Student en natuurlijk de NOVABand. 2008 was het jaar van het Lustrum. Naast het gebruikelijke open podium was er in de SooS een
weer zien met oude bekende en de sound van vroeger. Edwin Overmars, Richard Hobbel de mannen
van vroegûh maar ook dj’s zoals Mischa …… en Chris de Waal vertoonde hun kunsten.
Ook BBQ-OP zal met NOVA mee verhuizen naar Delft maar zover is het nog niet. Maar je begint je
wel te beseffen dat dit de laatste keer is althans op deze locatie dan. Het zou toch mooi zijn als we
“Nooit meer naar huis” zouden gaan. De afgelopen jaren is er veel veranderd maar het is altijd BBQOP gebleven. Zon, gezelligheid, vrienden, lekker eten en natuurlijk goede muziek.
Naast dat dit jaar het voor de laatste keer in Rijswijk zal zijn kunnen we na BBQ-OP nooit meer naar
onze SooS voor een feestje. Daarom nodig ik jullie allemaal uit voor “Nooit meer naar huis” BBQ-OP
op 12 juni 2009.
BBQ/OP commissie 2009
BBQ-OP@sv-nova.nl
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Cursus vrouwvriendelijkheid.
Hoewel er nog steeds een duidelijke stijging zit in het aantal vrouwen op de technische academie te
Rijswijk is er toch enige stagnatie waarneembaar. In het verleden zijn misschien enkele vrouwen
afgeschrikt door onze specifieke misplaatste humor.
Start. Laten we beginnen met de eerste kennismaking.
Het is niet de bedoeling in een sociale ruimte eerst alle
meiden af te werken en dan pas de rest van de groep
te benaderen. Dit valt op. Wissel het ongewild
aanspreken van vrouwen af met nutteloze
conversaties met mannen.
Ogen. Volgende stap is kijkgedrag. Praat niet tegen
haar tieten. Dit valt op. Kijk haar aan. Hier wordt
bedoelt haar ogen. Probeer zo lang mogelijk te doen
alsof je actief luistert.
Staren. Op het moment dat er vanwege de lente een extra vierkante centimeter huid wordt afgebeeld is
het niet de bedoeling hier langdurig naar te kijken en er voor al je vrienden uitbereid naar te wijzen.
Neem een mentale foto en geniet ervan.
Onderwerp. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van vrouwvriendelijke onderwerpen. Schoenen,
winkelen, hersenloze sitcoms, cosmetica, Dit houdt vrouwen bezig. Zorg ervoor dat je met haar praat en
niet tegen haar. Als jij als enige aan het woord bent gaat het niet goed. Zo dom is ze waarschijnlijk toch
niet.
WC`s. Het is absoluut niet de bedoeling gebruik te maken van de schonere toiletten. Deze vrouwen
toiletten worden in de nieuwbouw een stuk groter opgezet. Zodat de vrouwen weer een functionele
roddel ruimte hebben.
Status. Vrouwen zijn geen trofeeën. Het is niet te bedoeling ze te gebruiken als statussymbool of op te
potten voor zwaardere tijden. Mannen worden afgerekend op besteedbaar inkomen.
Emancipatie. Emancipatie is een moeilijk woord. Cisca Dresselhuys kon er boeken over volschrijven.
Gelukkig wil geen enkele man met haar gezien worden. Voor ons in het simpel. Er zijn een paar korte
duidelijke afspraken. Vrouwen zijn gelijkwaardig aan ons. Wij betalen hun eten. Wij voeren ze op onze
kosten dronken. In tegenstelling tot vroeger gaan wij er dan niet over heen. In de eerste plaats is dat
strafrechtelijk verboden. Ten tweede omdat wij op dat moment er toch niet veel van bakken. Maar
bovenal omdat het aanduwen van een dode inktvis geen enkel nut heeft.
Integriteit. Vrouwen hebben de voorkeur voor een monogame relatie cultuur. Dit betekend dat je slechts
1 vrouw tegelijkertijd mag batsen. In tijden van economische crisis levert deze tip een belangrijke
besparing op. De wat niet weet wat niet deert gedachte is kostbaar en beperkt geldig.
Als we allemaal samen werken moet het helemaal lukken om het voor alle vrouwen leefbaar te maken.
We zijn al goed op weg. De commissie eindfeest bestaat voor de helft uit vrouwen. Boze tongen beweren
dat er mannelijke strippers geboekt zijn, maar wij hebben meer vertrouwen.
De voltallige commissie Meiden in de Techniek heeft zich gedistantieerd van deze bijdrage.
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Dias (crew)
Mijn ervaring bij de DIAS als Crew.
Al een week van te voren waren we de DIAS aan het opbouwen. Als eerste werd de bar in elkaar
gezet. Dit keer werd het een komeet. Dit werd gedaan door flink te kliederen met kippengaas en
papier-maché daarbij kan je makkelijk roeren met een roerstok met een boormachine.
Na het nodige geklus en getimmer hadden we bar en een dj stand. De maandag voor de DIAS kregen
we nog versterking van de mentoren om de kleine zaken af te maken. Toen kon de geweldige
wasstraat gemaakt worden. Deze was natuurlijk nog nooit zo geweldig geweest. Daar kon een echte
zeebonk trots op zijn. Door al het harde werk was het werk al dinsdag af en hoefde er woensdag niks
meer gemaakt te worden. Jammer dat we zo vroeg op moesten omdat de eerste feut ehm ik bedoel
deelnemer al om 7.45 op de stoep stond. Woensdag ochtend was het vrij rustig voor de crew behalve
het verwelkomen van de deelnemers. De mentoren mochten weer op de tafels stampen. En werden
de DIAS crew, mentoren, XDC, en de DC voorgesteld. De kutfeut werd effe verwijderd uit de zaal.
Zodra alle deelnemers uit de zaal waren konden we weer voorbereidingen treffen voor de lunch.
De cabaret was weer geweldig. Het feestmoment was goed alleen was er wat problemen in het
roeleren achter de bar. Na een vergadering waar Theo bij zat die niet wist wat hij daar deed en de
hele tijd deelnemers terugsturen omdat ze geen DIAS shirt aan hadden jammer dat het zo makkelijk
ging want ze gingen zonder gezeur terug. De deelnemers werden dit jaar heel subtiel weer wakker
gemaakt wat weer wat ontspanning was. De crew kon nog even lekker douchen voor het slapen gaan
en daarna lekker gaan slapen. En weer minder fijn vroeg op als wasstraatcrew was niet helemaal
handig dat ik direct daarna naar delft moest gaan en de puzzel maken en coördineren. Hierdoor was
het ontbijt een beetje tussendoor geschoten en kon ik 10 boterhammen en 3 croissantjes naar
binnen te schuiven.
Door deze oplading kon ik er weer tegenaan. Het
was de hele dag weer rennen en vliegen om alles in
orde te maken voor de deelnemers. De BBQ was
lekker en we konden weer even ontspanning.
Vrijdag was ook weer uitputtend ik was zelfs in slaap
gevallen bij de nova stand en werd niet wakker toen
Boelie me sloeg met een kussen. Ik werd alleen kort
wakker om te zien dat de deelnemers langsliepen na
de lunch. Al met al was het een goede dag. Vrijdag
was een mooi feestmoment met veel confetti ofzo
die niet iedereen kon waarderen. En daarna
Schoonmaken (vooral die confetti was leuk) om een uurtje of 4 waren we grotendeels klaar en
konden we nog genieten van een lekker biertje en daarna lekker slapen. Al met Al een mooie DIAS.
Leen Roeloffs
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SooScomweekend der ouwe lullen 2004-2005
Heden Pasen in April is het zover gekomen dat de SooScom 2004-2005 haar lustrum kon vieren. Of
dat in ieder geval deed. Vier jaren geleden vroeg onze SooSbaas Brokkie aan vier vrienden –of die dat
althans zouden worden- zich te voegen in de zelfbetitelde “meest prestigieuze commissie gekend
door onze s.v. NOVA”, de SooScommisssie.
Vol enthousiasme, energie en anderssoortige positieve dingen, zijn wij vol goede moed het jaar
ingegaan. Vele uren, dagen en nachten SooS later zijn wij het jaar ook weer uitgegaan. Tussendoor
hebben wij ons met veel plezier ingezet om de SooS leefbaar, schoon genoeg, werkend en uiteraard
gezellig te doen zijn. Een belangrijk noemenswaardig onderdeel van het geheel was uiteraard het op
peil houden van de voorraad consumpties.
Nu, vele jaren later, hebben wij ons ruige vrijgezelle bestaan ingeruild voor het burgerlijke vrouw,
huis, auto en baan. Ons bewust van de geneugten die wij, en vooral Braab, mislopen door het
burgerlijk doch decadent bestaan, bekwam ons het besluit om ons eens ouderwets te vermaken op
een zelfgeorganiseerd, zelfgefinancierd SooScomweekend.

Eenmaal aangekomen in de riante bosvilla in de Ardennen, is de BBQ aangestoken, zijn er ouderwets
consumpties genuttigd en hebben we de tijd genomen om uitgebreid bij te praten. Braab is voluit
geprezen om zijn relatie met zijn lieftallige vriendin Jenever. Brokkie is – voornamelijk door de kleine
Nicky – intens bewonderd vanwege zijn enorme omvang, iets waar het Nicky zelf in alle opzichten –
behalve de mond – aan ontbreekt. Tjeerd is geroemd, puur om zijn aanwezigheid, in het geval van
Word Pervert 1
- pagina 38 -

Tjeerd een zeer roemenswaardig feit. (Helaas heeft hij wel halverwege het weekend reeds moeten
vertrekken.) Alie is vriendelijk verzocht het dak te beklimmen, hetgeen waar hij ondanks zijn nog
bijna atletische lichaam ernstig in heeft gefaald.
De tweede dag van het weekend ontdekten wij dat wij slechts dertien minuten van de brouwerij van
Achouffe verwijderd bleken. Gezien de traditionele nauwe band die de SooScom - en NOVA in het
algemeen - met het heerlijke La Chouffe bier heeft, is er uiteraard geen moment over getwijfeld de
brouwerij te bezoeken. Aldus uitvoerende, hebben wij de brouwerij bezocht en Chouffe gedronken,
behalve Alie want die reed en behalve Tjeerd want die moest terug naar Nederland om tijdig de
paaslezing van zijn schoonvader bij te kunnen wonen.
Na nog een hele tijd meer van hetzelfde gedaan te hebben, keerde ook de rest van de SooScom weer
huiswaarts. Het huisje is schoongemaakt, de vuilnis is in het daarvoor bestemde – op een kippenhok
lijkende – hok gedaan, en de drie lege kratjes Jupiler zijn aan de lokale taverne geretourneerd. Braab
reed terug naar zijn vriendin in Breda, Nicky reed terug naar zijn vriendin in Maassluis - of misschien
was zijn vriendin ergens anders dat heb ik hem niet gevraagd, - Brokkie reed terug naar zijn vriendin
in Den Haag en Alie reed terug naar zijn vriendin in Groningen.
Al met al hebben wij ons het weekend weer kostelijk vermaakt en zien we uit naar de eerstvolgende
herhaling van weer een uitzinnig SooScomweekend.
Was getekend,
SooScom 2004-2005.
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W.D.F.B.J.N.W.
Naam: Joost Nouwen
Bijnaam: Bonnie
Naam pappa: Wim of Willem
Naam mamma: Ans
Geboren 10-3-1991
Hobby’s: games volleybal.
Briljantste Nova moment : nu 20 nov 1:40
Slechtste: DiGoNo met Gudrun
Kantel frequentie: te vaak niet bij te houden.
Doel als SooScom: Lol en Bier of bier en lol
Pinguins?: Fucking goede beesten.
Wil je nog iets kwijt? : ik behn nijet bezhopuh
Beste uitspraak: Bier is goed.
Dronken door: Bier
Met?: mensen in de SooS achter & voor de Bar.
Meest bekende lichaamsdeel: Alles
Waar eindig jij vannacht: ergens omdat de trein niet meer gaat.
Bloemkolen?: Opeten ofzo.
Kont of tieten? : tieten
Sterkste punt: Bezopen
Zwakste punt: Bier, lever
Beste Bier?: HJ
Voor het laatst dronken?: Nu 20 nov. 1:30
Wie moet er voor de volgende wp geïnterviewd worden?: Jesper
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Ladiesday-VrouwenSooS 4 Juni
Er komt een vervolg op de Ladiesday, de soos met een normaal gesproken relatief hoog
testosteron gehalte wordt tijdelijk het domein van de vrouwen. Na een grondige telling
kwamen we uit op een stand van 40 studentes tegenover 1200 studenten, 3,3% een van
de slechtste scores van Nederland. Maar er misschien een kleine troost op de TU ligt het
aandeel vrouwen veel hoger.
Al zijn het er dan niet veel op 4 juni zal zich een grote concentratie vrouwen in de soos
bevinden. Net als de vorige vrouwensoos tijd voor chocolade, wijn en gezichtsmaskers.
Mannen zijn ook welkom, zolang ze maar bier blijven nuttigen achter het gordijn.
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NOVA bestuurszinnen 2008-2009
Om de erfenis van het nieuwe bestuur zichtbaar te maken ben ik van mening dat deze gewoon op
geschreven moet worden. Hier volgen de zinnen die erg vaak door het bestuur zijn gebruikt.
Alles past met een hamer.
Mooie werktuigbouwkundige uitspraak als iets net niet past moet je met beleid het net iets meer
willen en dan lukt het wel. (zie uitspraak “Harder willen”)
38
Dit is ontstaan door een anoniem lid van het bestuur wijs gemaakt te hebben dat de genodigde
informatie in notulen 38 stonden, en dat het een week duurde voordat hij er achterkwam dat er
geen notulen 38 is. 38 is het nieuwe 17 en natuurlijk veel beter. Als er een cijfer wordt gevraagd is
het een grote kans dat het antwoord 38 is.
Dinges
Makkelijkste antwoord en word door iedereen begrepen. Zal vast niet de eerste zijn die het
gebruiken maar het wordt wel veel gebruikt. Onder andere was het oude paswoord van het bestuur
dinges (hoofdletter 2)@
Goudstaaf
Dit is de standaard boodschap die de SooSbaas moet halen bij de Makro maar waar ze om een of
andere reden steeds niet weer hebben toch jammer zal wel weer Makro kwaliteit zijn.
Goooooddddver
Dit rolt heerlijk over de tong en dit wordt universeel begrepen. Als iets niet werkt of lukt gewoon
lekker lang laten rollen over de tong.
Was?
Wat in het Duits….gewoon omdat het in het Duits veel beter klinkt alsof je boos bent.
Voorbind vuist
Dit is geïnspireerd door een bepaald filmpje te vinden op. http://www.redtube.com/8839
Harder willen.
Als iets niet wil moet je gewoon harder willen, meer inzet of gewoon meer geweld. Vooral het laatste
wordt veel toegepast. En niet om te discrimineren, het werkt wel vaak.
Zoette viooltjes
Als iemand weer een sfeerverhogend lucht verspreid wordt dit aangekondigd met de zin….hmmmm
zoete viooltjes mensen die dit niet snappen zullen de waarschuwing niet begrijpen en pas te laat er
achter komen.
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Woeste mannen baard.
Eigenlijk zijn alle mannen met baarden woest maar het moet natuurlijk extra geaccentueerd worden.
Dit is van toepassing op alle woeste zeebonken die gewoon geweldig zijn.
Jij vrouw.
Omdat er maar 1 vrouw in het bestuur is, is het heel gemakkelijk om die te plagen en daarom is de
zin “jij vrouw” in leven geroepen. Er wordt ook de bijkomende beweging van een holle hand van
boven de borst een cirkeltjes gevormd tot onder de borst. Wordt vaak tegen verschillende mensen
(vooral vrouwen) gezegd als er een minder handige opmerking gemaakt wordt.
Niks gewent die jongen.
De mensen die het makkelijker hebben en in een NOVA tegen iets aan lopen die ze niet gewend zijn
zoals samen schoonmaken of het eten van de SooS.
Lichte druk in het voorhoofd
Deze ervaring is door veel medestudenten als eens eerder meegemaakt en de kans is dat jij ook 1 van
die personen bent die het hebben meegemaakt. Dit wordt meestal vooraf gegaan aan een avond
flink doortanken aan het heerlijke gerstenat.
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Grappen & Moppen
Wat is een dikke dame in de lift? Een spektakel.
Wat is geel, en levensgevaarlijk als het in je oog komt? Een trein.
Wat is het verschil tussen een magneet en de meeste bedrijven in Nederland? Bij een magneet werken maar
twee Polen.
Wat is het verschil tussen een batterij en een vrouw ? Aan een batterij zit ook een positieve kant.
Wat zegt een belg tegen een lenzendoosje? Un oeg in bliek.
Een Belgische piloot vliegt boven Schiphol. Opeens hoort hij een stem uit de verkeerstoren, die vraagt:"Wat is
uw hoogte en positie?" Waarop de Belg heel verontwaardigd antwoordt:"Ik ben 1 meter 76 en zit voorin".
Waar stuurt een Belg zijn foto rolletje heen? Naar een ontwikkelingsland
Hoe isoleert een Belg zijn kippenhok? Met dubbel gaas.
Er staat en belg voor het witte huis. Opeens komt er een man op hem afstormen en doet zijn jas open en
zegt: "FBI." De Belg doet zijn jas op en zegt: "Zuiver scheerwol."
Heb je het gehoord... ... Ze zeggen dat Michael Jackson weer bij elkaar komt.
Op het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt een journalist aan minister Remkes: 'Hoeveel ambtenaren
werken hier nu eigenlijk?' zegt Remkes: 'Iets meer dan de helft.'
Tijdens een zitting van de Tweede Kamer die vreselijk lang duurt, staat ineens Els Borst op en die roept
keihard: "ERECTIE, ERECTIE." Waarop voorzitster Jeltje v. Nieuwenhoven met d'r hamer op de tafel slaat en
zegt: "Dames en heren, Mevrouw Borst is waarschijnlijk in de war. Zij bedoelt denkt ik 'CORRECTIE'. Roept
Els Borst: "OM DE SODEMIETER NIET. IK BEN DIT SLAPPE GELUL NOU EEN KEERTJE ZAT."
D'r zit een man met zijn schoonmoeder op de bank. Zegt die schoonmoeder tegen die vent: "Als jij mijn vent
was, dan deed ik vergif in je koffie!" Zegt die man: "Als jij mijn vrouw was, dan dronk ik het met plezier op!"
Wat staat er op het graf van een begrafenis-ondernemer? Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Wat is het toppunt van zelfvertrouwen? Een scheet laten als je aan de diarree bent.
Wat staat er op het graf van een ambtenaar? Rust hier verder.
Wat moet je doen als je schoonmoeder uitgaat? Weer Aansteken.
Het is rood en vliegt door de Tweede Kamer? Een ongestelde vraag.

Word Pervert 1
- pagina 38 -

OSIRIS
De ene student noemt het een zwart gat, de ander 127.0.0.1, weer een ander de laatste stelling van
Fermat, en onze cursisten noemen het een mooi systeem met een instellingsvriendelijke
doorlooptijd. Onze onderwijsinstelling noemt het onze cijferadministratie. Aan docenten die er af en
toe een sport van maken een tentamen dezelfde dag nog nagekeken te hebben kan het ook niet
liggen.
Een kleine steekproef van de laatste 15 resultaten bij de schrijver van dit stuk. Gemiddeld liggen er
49 dagen tussen de officiële toetsdatum en de verwerking in OSIRIS. Bijna het dubbele van de 28
dagen die op onze portal genoemd wordt. Had de Haagse niet inmiddels een onnozel akkefietje over
dit onderwerp? Het varieert trouwens tussen de 3 en de 134. Het kan dus wel… soms… goed mis
gaan.
Helaas zit er een kleine vertekening in deze steekproef. Cijfers die Osiris helemaal niet gehaald
hebben. Deze konden ook onmogelijk de steekproef halen. Bij de schrijver raakt dit 25 studiepunten.
Gelukkig mocht ik, dankzij mijn blauwe ogen op stage. Dit gaat om punten die 12½ tot 25 weken
geleden zijn gehaald.
Door de inhaal race van osiris loopt osiris niet meer 60 studiepunten achter terwijl deze student
geeneens een jaar op school zit. Dit is tot en met 10 februari het geval geweest.
Als daltonees durf ik de volgende stelling aan: De hoeveelheid te verwerken informatie wordt niet
groter op het moment dat het sneller verwerkt wordt. Het aantal gehaalde studiepunten per
tijdseenheid per student blijft gelijk, evenals het aantal studenten. Dus sneller verwerken levert geen
extra werk op. Erger nog, omdat bij alle spelers de informatie nog vers in het geheugen staat zou het
zelfs makkelijker moeten kunnen.
Het leuke is ook dat er niet alleen cijfers erg laat verschijnen, maar ook behaalde practica
verdwijnen. Kennelijk bestaat er een kans dat een studiepunt door de wand van de server heen
tunnelt. Omdat dit slechts 1 keer aantoonbaar waargenomen is, kan deze anomalie niet verder
statistisch beschreven worden. Maar het bewijs voor Quantum Tunneling is geleverd.
Mijn diepe respect gaat uit naar het resultaat die onze feitelijk geblinddoekte studieloopbaan
begeleiders en studieadviseurs die op basis van incompetente verouderde informatie boeken.
Tegelijkertijd is onduidelijk hoeveel studenten een onjuiste beslissing krijgen. Gedacht wordt aan een
bindend afwijzend studieadvies, toestemming stage, toestemming afstuderen. Vooral slordige
studenten hebben een onduidelijk beeld van hun voortgang. Dit raakt direct de motivatie. Studenten
wordt aangeraden hun voortgang zelf bij te houden in Excel en bewijsmiddelen te bewaren.
Aan de andere kant bied dit de mogelijkheid zo lang mogelijk te genieten van je studententijd. Het
wordt immers hierna alleen maar minder. Kinderen, werk, vrijheid, werk, hypotheken, werk, trage
leasebakken, werk, schoonfamilie, werk, belastingen, werk, terugbetalen studieschuld, werk en werk.
Uit eigen ervaring kan ik aanraden zo lang mogelijk te studeren. Het is fantastisch.

Word Pervert 1
- pagina 38 -

Verschillende manieren om te plassen.
SOCIAAL: Gaat met zijn vrienden plassen, of hij nou moet of niet.
VERLEGEN: Volgens Belg moet dat gewoon zoals de rest, maar daar moeten jullie maar een keer op
letten als je hem in de WC tegen komt.
NERVEUS: Kan zijn gulp niet vinden, wordt kwaad en rukt de knoop eraf.
LUIDRUCHTIG: Brult tegen je lul om het eruit te laten komen.
KRANKzinning:Plast in de pijp van zijn broek of in zijn schoen,vertrekt met zijn gulp open en maakt
zijn zaakje buiten in orde.
HANDIG: Plast zonder zijn lul in de handen te nemen, scheelt handen wassen.
WISKUNDIG: parabolisch, en als je heel hard moet hyperbolisch.
VERSTROOID: Maakt zijn vest los, en plast in zijn broek.
KINDERLIJK: gaat op z’n tenen staan om niet onder de bak te pissen.
IJDEL: Maakt vijf knopen los terwijl twee genoeg zijn.
BELGISCH: Achterstevoren.
AVONTUURLIJK: Amuseert zich door tegen de stroom in te plassen ofwel omlaag of dwars en
probeert met zijn straal de muggen te raken.
RUIG: Zwaffelt met zijn lul op de rand van het urinoir om de laatste druppels eruit te krijgen.
DUITS: Blijft een tijdje staan, begint te schelden, laat een scheet en loopt vloekend weg.
VROLIJK: Vertelt al plassend moppen, lacht zonder ophouden en schudt zich uit alsof hij aan de bel
trekt.
GENIEPIG: Pist over de handen van zijn buurman en doet of er niks aan de hand is.
OPGEWONDEN: Heeft broek achterstevoren aan, kan gulp niet vinden, en scheurt zijn onderbroek
van opwinding.
SCHEEL: Kijkt naar urinoir links, pist in de middelste en trekt de rechter door.
NIEUWSGIERIG: Kijkt in het urinoir naast zich hoe zijn buurman geschapen is.
ONVERSCHILLIG: Als alle urinoirs bezet zijn, pist hij gewoon in de spoelbak.
STOER: Knijpt kop zo lang mogelijk dicht tot druk op het maximum is, laat plotseling los en voelt trots
de spetters op zijn benen.
EFFICIENT: Wacht tot hij moet poepen.
SPORTIEF: Drinkt zoveel mogelijk bier om vervolgens van zo groot mogelijke afstand in de bak te
pissen.
NET: Plast zorgvuldig de randjes weg die een ander onzorgvuldig heeft achtergelaten.
DRONKEN: dubbel.
VERBAAST: Bemerkt na het lezen van dit overzicht dat hij inmiddels tot zijn enkels in het water staat.
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Help NOVA de kredietcrisis door!
Hou jij wel van een biertje of rosétje en heb je toevallig nog ergens
een paar oude mobieltjes?
Mooi! Want met dat mobieltje kun jij NOVA sponsoren
en dan sponsoren wij jou een gratis gouwe (of roze) rakker!
Dus lever massaal die telefoontjes in en zorg dat jou NOVA met een
gerust hart het nieuwe schooljaar in Delft in kan!
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Een verhaaltje van een lid
Voor deze WP hebben we gewoon een aantal mensen in een dronken bui opgebeld en gevraagd of ze
iets wilde schrijven voor dit mooie ledenblad. Dan is de kans groot dat je ook een stukkie terugkrijgt
dat ook in een mindere status van toerekeningsvatbaarheid is geschreven.
De WP commissie.
Oke stel je voor dat je aansteker een persoon was. Elke keer als je wilt roken kan je chillen met hem,
je rookt nooit alleen en elke keer is het gezellig. Dit is het ideale scenario, maar een vriend van me is
niet zo fortuinlijk. Zijn aansteker is zo een zeikerig iemand met gevoelens en dat soort onzin. Deze
aansteker, Fikkie genaamd, wilt niet je sigaret aansteken omdat hij dan rook in zijn ogen krijgt. Dus
hij wilt ook niet in een café met je zitten waar er gerookt wordt, hele tijd buiten staan wachten vind
hij ook niet dus blijft deze thuis en kan de desbetreffende ongelukkige jongen niet roken die avond.
Ook met barbecueën is deze aansteker ver te vinden want het emotioneel gefrustreerde vuurtje is
vegetartisch. Het verwende nest wilt alleen je helpen met je sigaret als je buiten zit, in het zonnetje,
met voor hem een kopje thee. Meneer drinkt namelijk geen alcohol want dat maakt volgens hem
meer kapot dan je lief is. Terwijl iedereen weet dat het spreekwoord als volgt luidt: Vrouwen maken
meer kapot dan drank goed kan maken. Als ze dan buiten zitten met een paar vrienden van de
jongen wilt Fikkie altijd vroeg naar huis toe omdat hij het nogal snel koud krijgt. Door de jongen zijn
liefde voor tabak is deze gedoemd tot een beperkt omgaan met zijn sociale contacten. Jammer
genoeg kreeg ik laatst ook te horen dat de pechvogel ook nog geschorst is van zijn school. Dit
vanwege het feit dat de jongen niet naar school gaat zonder zijn aansteker. Want ja, na al die saaie
lessen heb je in de pauze wel je dagelijkse dosis nicotine nodig. Maar terug naar het verhaal. De
egoïstische hond van een aansteker (vandaar Fikkie) wilde niet alleen zijn in de tijd dat de jongen in
de les zat, dus ging de aansteker ook elke keer mee. Irritant als Fikkie is, verstoorde hij de les steeds
om zijn ongenoegen te uiten. Toen de gedeprimeerde pyromaan een opmerking maakte betreffende
de 'putlucht die aan kwam zetten uit de door bacteriën aangevrete strontput waar dat schelle gezeur
uit kwam druipen', achtte de lerares het nodig om deze jongen naar het schoolhoofd te brengen. Het
schoolhoofd nam na het, voor deze leerkracht, complimentje te horen hebben gekregen de
drastische en volstrekt onrechtmatige beslissing om de jongen te schorsen. De aansteker verwoorde
immers alleen het gemeenschappelijke gevoel dat de klas jegens de leraar had. Nu nog steeds
belemmerd de aansteker de jongen zijn leven, waardoor deze wekelijks op de relaxte stoel ligt van
zijn psycholoog. Dit was mijn verhaal, lief dagboek, tot de volgende keer.
Was getekend Jeroen Blaauw
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Nova Barpas
Zoals de meeste van jullie ondertussen al gezien hebben, is er sinds
vorig jaar een nieuwe kassa. Een hypermodern apparaat met vele
functies. Met een heuse laser printer en een magnetisch veldeffect
lezer. Dit is een grote stap voorwaarts vanaf het Keep It Stupid &
Simple pricipe laat een pul rond gaan en stop daar geld in.
Velen van jullie kennen de Yeti pasjes van de Wispo. Wij willen dat
ook introduceren bij Nova. Een ledenpas, wat tevens ook gelijk je
betaalpas word. Je kan bij de kassa geld op je pas zetten, zodat je de
rest van de avond geen gedoe meer hebt met 20 cent muntjes, hogere
wiskunde en misverstanden. Als je bestelling wil betalen geef je pas
aan de barman en zo betaal je dan je bier, fris, frituur, snoep,
snacks en schades.
Deze passen moeten natuurlijk herkenbaar zijn en er zo leuk mogelijk
uitzien. Het moet het meest begeerde object in Delft worden. We willen
vragen of jullie allemaal jullie creativiteit naar boven willen halen
om een ontwerp voor de passen te maken. Studeren kan altijd nog.
Allereerst een paar kleine kwaliteitseisen. Wat op je scherm best
geniaal kan zijn, kan op een stukje plastic best tegenvallen. Het
ontwerp moet minimaal 1500 bij 1000 pixels zijn (dat is dus
horizontaal) en er moet een ruimte zijn voor de naam van de eigenaar
van de pas 1000 bij 100 pixels. Voor de mensen die in puntjes per duim
willen kunnen nadenken de bankpas zelf is 84mm bij 54mm. Toleranties
afhankelijk van slijtage. Bewaar ten aller tijde je ontwerp in een
verliesvrij formaat.
Meedoen kan door jou ontwerp op te sturen aan bestuur@sv-nova.nl, de
deadline volgt nog.
Om al jullie harde werk te belonen staat een Perfect Draft tapsysteem
klaar voor de winnaar. Voor niets gaat de zon op. Maar natuurlijk ben
jij meer geïnteresseerd in eeuwige roem.
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Wisjedatjes
Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?
Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte?
Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is?
Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is?
Wist je dat een slak drie jaar kan slapen?
Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbengt?
Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen?
Wist je dat meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd?
Wist je dat verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn?
Wist je dat vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen?
Wist je dat je hoofd zo een 4 kilo weegt, inclusief de hersenen die gemiddeld 1,3 kilo wegen
Wist je dat als een man zich niet zou scheren hij over bijna 70 jaar een baard heeft van 9 meter.
Wist je dat het laatste heksenproces in 1944 plaatsvond in Londen? De beschuldigde heette Helen Duncan, en de wet die
gebruikt werd stamde uit 1735!
Wist je dat er in Finland het wereldkampioenschap 'gooien met je mobieltje' werd gehouden? De Fin Samu Santala werd
deze keer kampioen. Hij gooide zijn mobieltje maar liefst 66,62 meter ver!
Wist je dat alle Amerikanen gemiddeld één hectare pizza per dag eten?
Wist je dat De langste plaatsnaam 163 letters lang is? Krungthepmahanakornamornratanakosinmahintarayutthayamahadilokphopnopparatrajathaniburiromudomrajaniwesmahasa tharnamornphimarnavatarnsathitsakkattiyavisanukamprasit.
Wist je dat Inktvissen een erectie kunnen krijgen?
Wist je dat Haringen met elkaar communiceren door 's nachts scheten te laten?
Wist je dat Diarree letterlijk 'doorstroming' betekent?
Wist je dat Mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert? En zelfs de menstruatie cyclus kan beïnvloeden.
Wist je dat het cruiseschip Queen Elizabeth II 4,5 liter diesel nodig heeft om 5 centimeter vooruit te komen?
Wist je dat de meeste hamsters maar met een oog tegelijk knipperen?
Wist je dat jaarlijks meer mensen worden gedood door een ezel dan door een vliegtuigcrash?
Wist je dat vechten in Paraguay legaal is op voorwaarde dat beide partijen staan geregistreerd als bloeddonor?
Wist je dat er in de gemiddelde chocolade reep 8 insecten benen zitten?
Wist je dat de kortse oorlog in de geschiedenis is geweest tussen Zanzibar en Engeland in 1896 waarbij Zanzibar zich
overgaf in 38 minuten ?
Wist je dat De vingerafdrukken van Koalaberen zo sterk op die van mensen lijken, dat ze soms worden verward in
moordzaken?
Wist je dat In Bangladesh kinderen vanaf 15 jaar gevangenisstraffen krijgen als ze spieken tijdens een examen?
Wist je dat Een vrouwenhart sneller slaat dan een mannenhart?
Wist je dat Dynamiet pindakaas bevat?
Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
Wist je dat Wereldwijd 23% van de defecten aan fotokopietoestellen te wijten zijn aan mensen die hun achterwerk
probeerden te kopiëren ?
Wist je dat Als je 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen zou schreeuwen, je genoeg geluidsenergie geproduceerd zou hebben om 1
kopje koffie te verwarmen ? (niet echt de moeite dus).
Wist je dat Als je 6 jaar en 9 maanden scheten zou laten, je genoeg gas geproduceerd zou hebben om de energie van een
atoombom te evenaren.
Wist je dat Je lijdt aan Arachibutyrophobie wanneer je bang bent dat er pindakaas tegen je gehemelte zal blijven plakken?
Wist je dat met een hamer alles past?
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Twee-bonenstamppot met bacon
Bereiden: 15 min
Bevat per eenpersoonsportie:
Energie 530 kCal - Eiwit 18 g - Vet 36 g Koolhydraten 33 g

Ingrediënten
1 zak aardappelpuree (750 g, diepvries)
1 zak snijbonen, gesneden (250 g)
1 zak gebroken sperziebonen (250 g)
2 dikke plakken bakbacon (a 140 g)
2 eetlepels grove mosterd

Bereiden
Verwarm de aardappelpuree volgens de aanwijzingen op de verpakking in de pan of magnetron.
Kook de snijbonen met de sperziebonen in weinig water met zout in 4-5 minuten beetgaar en giet de
bonen af. Snijd de bacon in reepjes en bak ze in een droge koekenpan krokant uit. Schep de bonen en
baconreepjes door de aardappelpuree en breng de stamppot op smaak met de mosterd, zout en
peper. Schep de twee-bonenstamppot met bacon op 4 borden. Lekker met piccalilly.
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Uit de oude doos: WP 1 jaar 2005-2006

De bril
Wat is dit nou? Nou dit is een nieuwe rubriek.
En wie doet zoiets dan? Een stel brildragende mensen. Maar waarom dan? Om te zorgen dat er meer
mensen respect krijgen voor mensen met brillen.
In deze eerste versie van deze rubriek willen wij graag iets kwijt over een bepaalde groep in de
samenleving. En dat zijn de mensen met lenzen. De zogenaamde lensdragers. Zij zijn de mensen die
zich zelf verloochenen. Zij durven er niet eerlijk voor uit te komen dat zij slechte ogen hebben en
proberen uit alle macht dit te verbergen. Maar zoals alles zal ook hier de aap uit de mouw komen.
Dus mensen met lenzen pas op!!
Als wij in onze eigen maatschappij kijken kunnen wij wel een aantal mensen aanwijzen die bewijzen
dat mensen met een bril wel wat kunnen bereiken. Kijk bijvoorbeeld naar J.P. Balkenende, misschien
niet de meest geliefde persoon bij het volk maar kijk maar eens wat hij bereikt heeft. Er zijn weinig
mensen die dat na kunnen doen. Als u een van de mensen bent die denkt dat u hem kan verbeteren
dagen wij u graag uit.
Dit is slechts een van de vele voorbeelden uit de Nederlandse geschiedenis. Wij zullen u niet vervelen
met alle andere verhalen want daar is deze WP te klein voor. Even eentje kort, Edgar davids,
sterspeler van Oranje. Maar voor de rest willen we het graag aan jullie overlaten beste lezers. Wij
willen jullie oproepen jullie verhaal kwijt te doen aan deze rubriek. Dus schroom niet, zoals
lensdragers dat wel doen, voor deze rubriek en laat u en uw creativiteit die alle brildragers bezitten
gaan.
Met brilzondere groet,
Bril
-4

en
en

Bril
-0.25
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Verjaardagen
Mei
1

John de Jongh

2

Mario v an den Boogaart

3

Michael Blokdijk

3

Damon Hassanpur Gariz

4
6

Han Genuit
Jan de Vries

7

Michel Ebberink

7

Jef f rey Ammerlaan

7
7

Marijn Schokker
Lennart v an Maldegen

8

Ricardo Bloemendaal

9

Wilco Maasdam

10
10

Rene v an Eeden
Lennart v an Vliet

10

Charles Wilmot

11

Kris v an de Ende

12
12

Ky ra den Hartigh
Mike Pont

12

Robert Mus

12

Ruud Hartev eld

13
13

Martijn Kommer
Wouter Spijker

14

Remy Dijke

15

Beni Cav olari

15
15

Jeroen Vonk
Mark de Jong

16

Dennis v an den Berg

16

Josse v an Putten

16
17

Marcel Koek
Jasper Korev aar

17

André Kerkhof

17

Bob v an der Wilt

17
17

Arjan 'Ome Arie' Winters
Joke v an Vugt

18

Dav id Meijsing

19

Ewoud Marijt

19

Rick Meijer

19
19

Cy nthia den Uijl
Joost Kuis

19

Tom Mooijman

20

Joon Jung Hy ung

20
21

Michel 'Dwars' Legger
Willem Haasbroek

22

Tey e v an der Veen

22

Max Pf eif le

23
23

Neil Perciv al
Bert Vertegaal

24

Karin Ov ergaag

25

Eric Stam

25
25

Ronald W. Lucas
Colin Burg

28

Tiemen Joustra

28

Leon Helderman

29
29

Joost Verkaik
Hans Stam

31

Daniel Van Lieshout

31

Martijn Schaarbeek

Juni
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
8
9
10
10
10
10
12
12
12
12
13
13
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
20
21
23
23
23
25
25
26
27
29
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Michel ´Belg´ Thijs
Kev in v an Zeijl
Erik v an Emst
Jacqueline Shanks
Christian Dijkstra
Tjeerd Weitenberg
Martijn Brautigam
Sander Blom
Frank v an Geest
Jasper Hennev eld
Bob Kuling
Mans Matulewicz
Sebastiaan Oostlander
Vincent Terv ooren
Eddy Wolv ers
Maurits Schaap
Richard Hessing
Sander v an den Akker
Jochem Glasbergen
Joost de Louw
Arcadio Rodriguez
Niels Smit
Jan Van Melle
Henri Brinkhuis
Gide Manders
Arjen Schuurman
Ruben Heemskerk
Martijn Blommers
Dick v an Leeuwen
Nick Lansbergen
Remco Mank
Katja Ouwerkerk
Diana Ximena Penela Hernandez
Jos Boudestein
Rik Spoor
Timon v an Asperen
Arnout Toebak
Tim Burkx
Roel Spruit
Gijs Visser
Richard Faessen
Ruben v an Tilburg
Miriam de Leeuw
Mike v an Wingerden
Pieter Remmers
Diederik Bakker
Mark v an den Bos

Ingekomen stukken: Papa van Belg.
Zoals eerder al gezegd in deze WP, hebben we een aantal mensen wat gevraagd om
een stukje voor de WP te schrijven. Zo heeft Belg ook aan zijn vader gevraagd om wat
te schrijven. Hieronder het resultaat.
De WP commissie

Verschil tussen een ongeluk en een ramp?
Een bus met TU-ers in een ravijn; dat is een ongeluk.
Als er eentje levend uitkomt, dat is een ramp
Een vliegtuig met aan boord een TU-er, een Technisch Natuurkunde student en een
werkbouwkundigetuig vliegen met Kerst boven Nederland.
Ik wil een paar Nederlanders gelukkig maken, zegt de TU-er en gooit vijftig euro in
briefjes van tien uit het raam. Zo, knikt hij, zeker vijf landgenoten gelukkig.
Goed idee, zegt de Technisch Natuurkunde student en gooit ook vijftig euro in
briefjes van tien uit het raam. Zo, knikt hij; nog vijf landgenoten gelukkig.
Tja, zegt de werkbouwkundigetuig; ik heb geen beurs bij me…
Geen probleem, zeggen de twee anderen en flikkeren hem zelf uit het raam.
Zo, knikken ze tegen elkaar; heel Nederland gelukkig.

Een student van de TU Delft heeft het ultieme hoestwerende middel uitgevonden:
hoge doses laxeersiroop. Als je dát inneemt durf je niet eens meer te hoesten..
Twee TU-ers staan elk aan een andere kant van
de Maas voor een studieopdracht, maar ze
hadden beiden aan dezelfde oever moeten
staan.
Hoe kom ik aan de overkant? roept de een.
Maar je staat toch aan de overkant! roept de
ander terug.
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NOVA weekend
Het gaat er weer komen. Een week vol mensen die vast zitten in wc raampjes,
mensen die met boten Anna met hun schoen in de lucht zitten en andere
dingen waas een buitenstander niks van snapt en ooit zal snappen. 1,2 en 3 mei
gaat het gebeuren. We gaan naar de mortel dat is een synoniem voor
luttjemehut en het ligt dicht bij Eindhoven en ik heb met laten vertellen dat dat
in Brabant is. Nou heb ik me door hoog geclassificeerde bronnen laten vertellen
dat we gaan paintballen, uitgaan in de mortel en dat een persoon die liever
anoniem blijft bier meeneemt. Wat er ook gaat gebeuren en er zal iets
gebeuren het zal zeker weer geweldig zijn.

Vladimir Schrijft: "Ik heb t*fus veel zin in NOVA weekend. Ik weet er nog niets
van, maar ik ben van plan om heel veel te gaan zuipen. Aangezien mijn
standaard voor veel zuipen wat matiger is dan dat van vele anderen, heb ik
advies ingewonnen bij mijn grote voorbeeld, Brokkie. Hij heeft geadviseerd om
al een week van te voren te beginnen met zuipen, dan raakt je lichaam er aan
gewend. Dat vond ik toch iets te ver gaan, dan zou ik anderhalve week van mijn
leven inproductief zijn. Dat is leuk in de zomervakantie, maar niet midden in
een kwartaal. Een tussenoplossing is dat ik vanaf koninginnennach begin met
zuipen, maar dan wel heel veel. Daar wil ik wel aan geloven. Ik wil alleen even
een oproep doen om iemand te vinden die mijn auto (inclusief mij en mijn
spullen) naar de boerderij rijdt, maar tijdens het weekend blijft mijn auto
verder staan. En dat laatste schijnt ook nog eens de bedoeling te zijn van dat
weekend."
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State of Crappy-ness
Dag in dag uit wordt je bestookt met reclame van vakantieparken. Altijd met blije kinderen,
afgetrainde MILFs en toegewijde vaders. In een van alle gemakken voorziene, groene stressvrije
omgeving. Goedkoop, dichtbij en bereikbaar. Met een telefoontje is alles geregeld. Mocht de hutje
verhuur maffia ooit je NAW gegevens gejat hebben, ontvang je maandelijks full color brochures met
dezelfde illusies.
Op de mooie dag zelf vul je in de TomTom het adres in van je vakantie. Na een uurtje boenderen over
de snelweg neem je een vage afslag en kom je steeds dieper in de natuur. Plotseling sta je
onverwacht midden in dit bos vast in de file.
Bumper aan bumper mee in de kudde op zoek naar een parkeerplek buiten het park in de middle of
nowhere. Daarna kom je er achter dat de receptie in een andere middle of nowhere is en je daar te
voet naar moet afreizen. De receptie is een grote hal waarin u zich begeeft tussen zo`n zeventig
jengelende, niet opgevoede kinderen. De bijbehorende ouders staren doods, ongemotiveerd en
verveeld voor zich uit. Wachtend op hun beurt bij de balie.
De kinderen kan je het totaal niet kwalijk nemen. In het normale leven worden ze continu van hot
naar her gesleept. Ieder rust moment thuis wordt besteed om ze met audiovisuele hulpmiddelen te
bestoken (xbox 360, ps3, tv enz) ten einde het kind zo vroeg mogelijk te verdrinken in informatie. Als
het onvolgroeide kinderbrein zich afsluit voor al dit geweld dan is er weer een autist geboren. Deze
impuls verslaafde kinderen worden in deze omgeving cold turkey afgekickt zonder enige
professionele begeleiding.
Bij de balie krijgt u niet direct uw sleutel. Eerst moet u een kwartier lang naar een Tell Sell reclame
luisteren hoe u allemaal nog afstand zou kunnen doen van uw geld. Diverse vreetschuren en
middelmatige activiteiten passeren de revue.
Na ontvangst van de sleutel wordt u terug het bos ingestuurd om uw auto te vinden. Vanaf het
parkeerterrein tot en met uw hutje staan we weer in de file. Bij het huisje aangekomen wordt de
bagage in de woning gedumpt. Nu in file om de auto terug te plaatsen waar hij een aantal uur eerder
stond. Deze file heeft vanwege alle fout geparkeerde auto`s en rondrennende kinderen een extra
dimensie. Gevolgd door een rustgevende voetreis terug naar het gehuurde hutje.
De supermarkt op het terrein is reeds gesloten dus rest er geen andere keuze af te reizen naar het
centrale gebouw om een keuze maken waar je gemest wil worden. Tussen andere obesitas patiënten
in kan je tussen het gekrijs je maaltijd afwachten. We bestellen een rare biefstukje. Om duidelijk te
zijn tegen de 15 jarige ober vertellen we dat het lapje vlees in de pan twee keer moet sissen en dan
opgediend moet worden. Tevens vertellen we erbij dat als wij aan tafel de biefstuk snijden het bloed
uit de biefstuk moet gutsen. Een uur later arriveert een lapje waar ik normaal op loop.
Het vertrouwen in de keuken heeft nu zo`n dieptepunt bereikt dat we met een licht honger gevoel
teruglopen naar het hutje. Daar aangekomen blijken de buren links te beschikken over een drie
maanden oude zuigeling die zo te horen nog niet uitgerust is met een schone luier en blijkbaar even
veel gegeten heeft als ons. Op het moment dat de zuigeling het huilen opgeeft, maken wij akoestisch
kennis met de buren aan de rechterkant. Het gaat om een ouder stel die geen geluidsoverlast van
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ons zal ervaren. Hun TV staat op maximaal, anders horen ze hem niet. De avond wordt gevuld met
Get the picture, Blauw bloed, Geheugentrainer en andere onzin van de EO & MAX.
Deze ellende kunt u voorkomen door pas 21:55 aan te kakken bij de receptie. Vijf minuten later
willen ze dicht. Dus dan krijg je wel direct je sleutel. Het kan dus wel.
Technische studenten gaan natuurlijk klussen tijdens hun weekje weg. Er moet iets gebouwd
worden. Dit maal weer het prefab jacuzzi ontwerp. Om problemen te voorkomen, start de bouw in
de holst van de nacht. Met drie spanbanden, zes tafels en een zeil kan na een kwartiertje het eerste
water erin. De kraan van de keuken wordt gedemonteerd zodat de tuinslang nu wel past op de voet
van de kraan. De warme kraan open en we kunnen naar bed.
De volgende ochtend blijkt de jacuzzi gevuld te
zijn met veel te warm water en al geruime tijd
over te lopen. Toevoegen van veel koud water
zorgde ervoor dat we heerlijk in te tuin hebben
zitten ontbijten en bieren. We trokken met
onze poolparty in februari veel bekijks. Terwijl
iedereen in dikke winterjassen heen en weer
liep naar het centrale gebouw, kregen we veel
complimenten en felicitaties.
Toen werden we weer hard geconfronteerd
met onze omgeving. De burgerlijkheid en
hokjescultuur sloeg toe. We werden belaagt door kampwachten die vanachter hun geraniums
vandaan kwamen. Er was geen toestemming gevraagd voor de partytent. Kennelijk zou het te veel
vreugde opleveren in dit naargeestige park. Het gras zou niet tegen het lekkende water kunnen en
gaan rotten. We hopen heel erg dat het niet meer gaat regenen voor het gras.
Om een lang verhaal kort te maken, het zwembad moest worden gesloopt. Kinderen mogen spelen,
volwassenen niet. De nieuwe tweedeling in de maatschappij. Het water liep over onze wangen. En
zes kuub water vloeide ongecontroleerd de woning binnen.
Na deze uiterst deprimerende 24 uur heeft de enige nuchtere persoon besloten de
vakantiebestemming te verlaten. Iets met gebrek aan mogelijkheden jezelf te ontplooien en een
gebrek aan droge kleren. Verder verslaglegging ontbreekt enigszins.
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WISPO 2009 --Skiën is voor dikke kinderen-Op een gezellige donderdagavond in de Soos ergens werd mij de vraag gesteld ga je mee op Wispo?
Na 6 biertjes was ik overtuigd en heb dan ook een inschrijf formulier ingevuld. Begin februari was ik,
met financiële steun v an de IB-groep, belasting en de verkoop van een aantal schoolboeken
helemaal klaar voor het feest. Voor lessen was helaas geen geld meer over want er moest ook nog
bier gedronken worden. Ik had immers 843 punten op de Nintendo WII gehaald met Shaun white
snowboarding, dus dat had ik al onder de knie.
Na een lange maar zeer gezellige busreis kwamen we ’s ochtends aan in de Gotcha bar in Briancon in
de Franse Alpen. Zoals elke Hollander op vakantie, gingen we eerst met z’n allen naar de MAC om de
lokale keuken te testen. Deze was meteen goedgekeurd want je kon er een MC-pils bestellen!
Het was mooi weer en de piste was in topconditie dus
voor veel mensen kon de sneeuwpret beginnen. Voor
mij echter de lijdensweg, snowboarden is in het echt
toch een stuk moeilijker en pijnlijker dan op de Wii. Het
zou makkelijker zijn om te beginnen met skiën, maar
dat kunnen kleine dikke kinderen ook dus dat is geen
uitdaging. We zijn met heel NOVA een toertocht gaan
maken waarbij we eerst de sneeuwstorm bij 16 graden
onder nul moesten trotseren. Gelukkig werd dit wel
beloond door de legendarische hamburger bij La Grotte.
Hierna werd het toch echt tijd voor de apres-ski !
Elke avond was er wel een themafeest waarbij NOVA de
tent op z’n kop zette, zoals de proud to be fout party,
moulin rouge (ook voor 38 jarige vrouwen) maar het
grootste feest was toch wel de NOVA presents Maf Maffer
Maffia party. Iedereen was verkleed in maffia stijl of
compleet maf. De franse DJ wist niet zo goed wat een
Hollandse Apres-ski party was dus Arie heeft zijn plaats
maar ingenomen en het dak ging eraf!
Op weg naar de afterparty kwamen we erachter dat het best gezellig is om met 14 man in een 8
persoons lift te staan maar in plaats van 3 verdiepingen omhoog ging hij een halve omlaag. Gelukkig
lukte het een dappere strijder om na een half uurtje de deuren vakkundig open te maken zodat we
alsnog naar de afterparty konden.
Aan alle partys komt een einde, zoo ook aan de Wispo. In Rijswijk werden we warm onthaald door de
Anti-Wispo met jagerthee en broodjes worst. Ik heb het inschrijfformulier voor komend jaar al
uitgeprint en dan gaan we gewoon weer snowboarden(misschien een paar lessen) want skiën is voor
dikke kinderen!!!
ome Arie.
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’t Nieuwste lid.
Nova, waar denk je aan als je Nova hoort, SooS, code geel, BBQ-OP, clubje bier drinkende
mannen, Wispo, zomaar wat gedachten. Mijn eerste kennismaking met Nova was natuurlijk
in de Dias, die irritante lui met die gele overalls. Mmmtja toch de keuze gemaakt voor de
studievereniging, dacht laat ik mijn studie nu wel serieus beginnen. Niet een structureel
slaaptekort opbouwen maar wel gewoon op vrijdagmorgen 8.45 uur helder in de klas zitten.
Na een jaar lang af en toe langs de SooS gelopen te hebben beland je er zomaar een keer op
een donderdagmiddag, de oversteek van het gebouw langs de bankjes, over het zebrapad
naar de ingang. Binnen viel het best mee, naast het gebruikelijke-goh-daar-komt-een-meisjebinnen-gestaar hing er een relaxed sfeertje. Soort van ‘Rijswijk’ gevoel, het ons kent ons en
wie ben jij- gevoel. Leuk maar nog niet overtuigend genoeg. Met de Sv SooS was ik in eens
langer dan 3 uur in de SooS, zal dat het geweest zijn? Is er toen iets omgeschakeld? Was het
de pizza, de wijn of de mensen? Het begin van het Nova gevoel was geboren. In ene kon ik
de plakborden op het damestoilet waarderen, de Ikea lampen boven de bar als sfeer zien en
het eten uit de nova keuken als smakelijk bestempelen....
De SooS bezoeken begon langzaam aan meer en meer ‘normaal’ te worden. Zoals op
woensdagen geen eten halen voor donderdag omdat je weet dat je daar toch in de SooS
gaat mee-eten. De bar-hang frequentie nam toe en dan ga je je op een dag afvragen hoe het
zit met die heiligverklaring van de flipperkast, wat het verhaal is achter nummer 333 en
waarom er voor een bbq een winkelwagen wordt gebruikt. Stel je kritische vragen over het
de-matrassen-zijn-niet-om-te-slapen-maar-ter-versiering-beleid. En blijf je jezelf afvragen
waarom er 1,50 voor een wijn gevraagd wordt terwijl het bier maar 80 cent is.
Als je lang genoeg zit krijg je uitleg over de appelmoes vlekken op het plafond, dat
poedersuiker niet alleen op pannenkoeken kan en waarom paaseieren en bierviltjes gooien
leuk is.
Uiteindelijk kon ik er niet omheen, het inschrijfformulier lag al klaar, het moest gebeuren.
Een officieel nova lid geworden. Geheel tegen mijn principes in van 2 jaar geleden: geen
studentenvereniging, want studie gaat voor. Waarom al die tradities en gebruiken, en toch
lid worden? Omdat het kan.
Gegroet,
’t ‘jongste’ Nova-lid
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Puzzel,
Geen Word Pervert zonder puzzel. Zonder intellectuele uitdaging komt het niveau van een dergelijk
schrijven al snel in gevaar. Gezien de prijs moet het ook allemaal niet te makkelijk worden. De prijs?
O ja prijs. Eeuwige roem en de “achtendertigmeter” zeer tijdelijk te leen. Afgevuld met 38
versgetapte biertjes. Neem al je vrienden mee of maak ze ter plekke.
De voorstellen van Lock en Landman waren heel mooi, helaas is bedoeling dat de puzzel ook een
oplossing heeft. Althans dat de redactie de vraagstelling begrijpt en na veel hulp kan oplossen. Zo
begon de uitdaging toch maar eigen werk voor te dragen. Deze uitdaging was een puzzel op zich.
Vandaar toch schaamteloos jatwerk. Bronvermelding komt samen met de oplossing in de volgende
WP.
Laten we ons voorstellen:
Acht en zeven, onze voor en achternaam is gegeven
Wij zijn een zes zes zes even
De eerste in cacao, de laatste in xbox
Drie in liever, drie in condoom
Wie zijn wij?... ach lukt het niet? kleine hint dan maar…
Een van de vijf, maar is ie toch alleen?
Een in doos, twee in xbox
Vijf zijn even, twee zijn…
Zeven bij elkaar, een uit zeven.
Hopelijk kunnen hiermee oude tijden herleven. De redactie zal binnenkort om de tafel gaan zitten
met de heer van der Schee voor betere puzzels.
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NOVAlender kwartaal4
KoninginneNach SooS
april 2009 we zullen met zijn allen in Nova een gezellig pilsje drinken en om
20:00 naar Den Haag gaan om feest te vieren

29 april 2009

NOVA weekend
1,2,3 mei in de mortel paintballen, naar de time-out en heerlijk
relaxend een weekendje weg.

1,2,3 mei 2009

mei 2009

Discussie- & NSI - avond
Een discussieavond over de toekomst van NOVA in Delft &
Informatieavond over de nieuwe SooS .

6 mei

mei 2009

7 mei

mei 2009

Ångquinox BBQ
Een barbecue georganiseerd door de studieverenigingen
Ångstrom en Equinox
Ouwe Lullen SooS
alle ouwe lullen kunnen gezellig verhalen van vroeger uit de oude
doos halen.

8 mei 2009

mei 2009

Lan SooS
een gezellig avond vol met gamen. Dus veel red bull, koffie en
suiker en veel vierkante ogen

14-mei 2009

mei 2009

mei 2009

MA (medewerkers avond)
Hier worden de medewerkers van de DIAS afgebeuld ofzo.

20 mei 2009

Pre AfscheidSooS THR
Dit feestje van de eindfeestcrew van school wordt zeker gezellig
na een dag opbouwen.

28 mei 2009

mei 2009

Eindfeest THR
Het eindfeest van school en er zullen zeker een paar grote namen
komen. Onder andere, Radio 538 Lindo Duvall en Billy the Klit

29 mei 2009

mei 2009

LadiesDay
De vrouwen van school worden deze dag flink verwend door
NOVA

4 juni 2009

juni 2009

juni 2009

Angstrom Eindfeest.
Angstroms eigen afscheidfeestje van school

5 juni 2009

juni 2009

BBQ-open podium
12 Juni 2009
Dit is het laatste beste evenement van NOVA en het zal net als elk
jaar weer een knaller worden.

juni 2009

D-day
Supergezellige SooS waar alle disputen weer samenkomen
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20 juni 2009

Colofoon
Correspondentieadres
Studentenvereniging NOVA
tav Sander Hak
Lange Kleiweg 80
2288 GK Rijswijk ZH
0703401809
Internet
Site http://www.sv-nova.nl
Mail: bestuur@sv-nova.nl
Oplage
+-650 digitale Exemplaren
300 gedrukte exemplaren
Doelstelling
De Word Pervert is het blad 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 terugkerende
elementen zijn: Novalender, Dispuutsflits en WDFBJNW.
De geplaatste advertenties in dit blad kunnen ter promotie van NOVA
activiteiten zijn of reclameboodschappen van NOVA sponsoren zijn.
Met dank aan:
Alie, Taces Albada Jelgersma, Maudy Mulder, Dennis (niet de dikke),
Sjon, Vla, Belg, Leen, Ron, Ene Jeroen, Chris de Waal, Arie, Ferdi, de
THR/Delft commissie, WISPO commissie, Lotte, Meiden in techniek
promoteam, Oud Bestuur, Nieuw Bestuur, alle ouwe lullen, RvC, iedereen
die niet genoemd wilde worden, iedereen die vergeten is en iedereen
die iets nuttigs heeft gedaan.
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