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Inleiding
Lieve lezertjes van deze gloednieuwe WP (uitspreken als WééPéé) de Word Pervert. 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 zitten. 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.
Verder is onze commissie weer een lid rijker, namelijk onze spellingscontroleur: Belg. Mocht je dus
spelfouten vinden, gelijk rennen!! Want dat is dus zeldzaam.
Verder willen we nu alvast iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan deze WééPéé. We gaan
nu ophouden, we willen jullie niet langer storen met deze nu al saai wordende inleiding. Ga maar
snel op de bank of op de WC zitten, en sla de WP verder open.

Veel leesgenot,
de WP commissie.
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Bestuursflits
Na al bijna een half jaartje bestuur te zijn mogen we weer een stukje schrijven voor de
bestuurstroboscoop. Nou om mee te beginnen, we leven allemaal nog en onze flipperprestaties
worden steeds beter (zelfs met het delen van de flippers):

We kijken terug op een leuke opening van de SooS, een geslaagde Après SooS Hut en een classy
kerstdiner. Verder hebben we op dit moment nog een paar commissies hard aan het werk: de WISPO
wordt weer georganiseerd van 12 t/m 21 maart en een NOVA-weekend datum komt ook al in zicht.
De Sport commissie organiseert komend kwartaal ook weer een sportieve middag/avond en de
techniek commissie (Vinnieee!) verdient het uiteraard ook om even genoemd te worden.
En wat ligt er allemaal nog in het verschiet? Er wordt komend kwartaal een leuke DJ contest
georganiseerd en voor 4 juni is de commissie al druk bezig voor een knallend eindfeest! Uiteraard
hebben we ook gewoon nog steeds de gezellige donderdag SooSen en in de ochtend gezellig de
uitbrak koffie. In lesweek 1 en 2 (van kwartaal 3 dus) gaat Felcke zich lekker uitsloven in de keuken
en kun je bij deze koffie een heerlijk stukje gebak verwachten. Treuzel dus niet, kom gezellig naar de
SooS!!
Vind jij het ook altijd zo leuk in de SooS? Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste leden die hun
steentje willen bijdragen. Organiseer met een paar vrienden een leuk feest, kom helpen in de keuken
of verzin zelf wat leuks. Alles kan en bijna alles mag! Wij kunnen in ieder geval jouw hulp goed
gebruiken. Dus, heb jij ook zin om ons te helpen en zelf ontzettend veel lol hiermee te beleven? Stuur
een mailtje naar bestuur@sv-nova.nl of spreek een van ons drie erop aan.
Voor de rest kunnen we alleen nog maar een kleine impressie geven wat ons zo leuk bezig houdt:
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Bestuurszinnen
Tussenstreepje bestaat niet in België –
Het is nog steeds een raadsel of ze nou wel of niet bestaan. Misschien moeten we dit maar eens
nader onderzoeken op www.wikipedia.be?
Suuz wil m’n turkse pizza niet!!!!
Het was een lange avond in Alev. En Suuz wilde heel graag een turkse pizza, maar waarom ze die van
Josse niet wilde…?!
Fietsen met suiker in je shirt & haar en een emmer regen en windje tegen = ÉÉN GROTE KLEEFZOOI
Het was een bestuursvergadering met een mix van een beetje oud en een beetje nieuw bestuur,
waarbij het tussen Felcke en Ron uitliep tot een heus suiker gevecht. Helaas voor Ron moest ie nog
op de fiets terug, in de regen…
Zeur ik soms niet genoeg?
Met haar fiets ondersteboven in het klushok, waar Felcke naast stond met het voorwiel in der
handen, vroeg Vinnie zich hardop af of Felcke wel vrouw genoeg was… Maar 1 antwoord mogelijk!
Bel Ellen
Ellen moest gebeld worden om te vragen of ze een fenomenale vergadering bij kon wonen. Josse
bleef dit maar uitstellen en dat kreeg hij uiteraard goed te horen!
Felcke: zie jij een klok? Ron: hier zit 120 kilo Klok voor je!
Het was weer een gezellig avond in Alev en Felcke kon blijkbaar geen klok vinden, wat héél raar was…
Moeten we even kijken
Een standaard antwoord van Pluk. Kayleighs vertaling: “Ik ben bezig, weet het ook niet en heb geen
zin er nu over na te denken dus ik zie het over 2 weken wel weer.”
Als het geen wintersport was, zou
ik meegaan met de WISPO
Felcke houdt niet zo van kou,
sneeuw en skiën…
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NOVA Live
Op 14 Januari was het weer zover! Alweer de 2e NOVA Live in
de nieuwe SooS te Delft en wat een feest was het. Met zowel
ervaren artiesten als 'beginners' was er aardig wat variatie.
Ondanks de wat latere promotie was het zoals altijd niet te druk
maar erg gezellig.
De avond begon tijdens het pizza eten met onze eigen TN Brigitte en WP warmen de soos op.
zangeres Brigitte, begeleid door NOVA Live commissielid WP op
de gitaar. Met een paar covers en eigen nummers werd het
publiek warm gemaakt voor de rest van de artiesten.
Nadat iedereen de pizza's op had was het tijd voor wat
hardere muziek, te beginnen met The Ugly Ducks And Me. Een
grunge band uit Schiedam met zowel Nederlands als
Engelstalige zelf geschreven nummers. Een lekker bandje om
je avond mee te beginnen.
The Ugly Ducks bleken geen lelijk eendje.

Na de Ducks was het tijd voor de eerste solo-artiest van
de avond en dat was niemand minder dan Cynthia
Rutjens. Ditaanstormend talent lukte het zelfs om de
gehele(!) SooS stil te krijgen met haar eerste liedje. Met
een uitgebreid repertoire van zelfgeschreven nummers
hield de 19 jarige singer/songwriter de SooS bezig. Nadat
we een half uur van haar hadden kunnen genieten was het Cynthia was er zelf niet stil van.
al weer tijd om afscheid te nemen, maar iedereen is het er over eens; van haar gaan we meer horen.
Na het zoete geluid van Cynthia was het, na een optreden van
een ander muzikaal duo, tijd voor het rauwe geluid van Kemmel
Too. Met een aantal nummers waar 'hard' centraal stond,
kregen ze menig bezoeker aan het springen.

Veel bekijks bij Kemmel Too.

Met het einde alweer bijna in zicht waren er nog optredens van
Boudewijn en New Era Dojo, waarbij vooral de laatste erg goed
was in het opmaken van de laatste restjes energie bij de
feestgangers.

En verder?
De datum voor de volgende NOVA Live is alweer bekend, deze is 25 maart! Op het moment zijn er
nog geen namen bevestigd, maar deze kan je vinden op de posters die ruim van tevoren de school
zullen sieren. Verder is het belangrijk dat iedereen alvast 4 juni in zijn/haar agenda zet. Dan zal NOVA
namelijk uitpakken met een groot feest waar nog jaren over gesproken zal worden! Op het ons allen
bekende 'veldje' achter de school (Teletubbieland voor ingewijden) zal er een klein festival
ontspringen met overdag namen die nu nog angstvallig geheim worden gehouden en 's nachts een
knallende en exclusieve afterparty!
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Dispuutsflits
Disputen zijn natuurlijk hartstikke gaaf en daarom worden de actieve, zoals altijd, weer even
besproken in deze mooie WP. Allereerst alle disputen van NOVA nog een keer op een rijtje:
























A Bori Gines
Primus Conventus
Mercurius
Complexio Vinolentus
Dadaspuut
A Prima Vista
Ratio Incognito
Procion Loctor
Peccavi
Ordinis Absurdum
Neccesitas
Droezjba
Concordes Inter Pcula
Mhekebdeth
Blauw genootschap
Callisto
Dionysos
L.E.F.!
Androlupia
Sinlooz
Skaenderie
Zuri Mbahari
XX

Bij de disputen die wat te melden hebben gehad dit kwartaal, zullen we even stil staan.


Androlupia
Veel gebeurd. Met zijn zevenen naar een kookcursus geweest in Scheveningen, je moet het
toch ooit leren. Streep is getrouwd en Ketser gaat trouwen. Binnenkort gaan ze nog een
weekend weg gezien het vorige weekend zo geslaagd was. Braab is terug naar Brabant
gegaan. Heidi en Jolien zijn terug van wereldreis. Jolien heeft een baan en huisje in Den
Haag. Vis blijft voorlopig nog studeren, maar heeft ook zijn eigen advies en onderzoek bureau
opgericht. Het lijkt er dus op dat groen nog wel even aanwezig blijft in de SooS.



SinlooZ
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Het is even rustig geweest met SinlooZ, bierdrinktechnisch gezien dan. Ondertussen is er veel
geklust en verhuisd binnen de groep. Ons laatste evenement was “Missie de Gems”. Hierbij
werd, in combinatie met de Nieuwjaarsborrel, in het diepste geheim het vrijgezellenfeest
van Paul gepland. Ja ja, onze Paul gaat trouwen. De beelden van het vrijgezellenfeest en de
mooie verhalen zullen in de volgende WP te lezen zijn. In april gaan we weer gezellig een
weekendje weg om geheel SinlooZ onze verjaardag te vieren. Dit jaar verleggen we onze
grenzen en gaan bij de Belgen op bezoek om onder andere de La Chouffe brouwerij met een
oranje bezoek te vereren.


Zuri Mbahari
Deze stoere zeebonken hadden in de vorige dispuutsflits al een dispuutslid verloren maar dat
is nu goed gemaakt. Er zijn 3 landrotten veranderd in ware zeebonken. Over dit woeste wilde
zeebonken avontuur is in deze WP meer te vinden. Zoals het een echt dispuut betaamt,
hebben deze zeebonken een dispuutsmeter vervaardigd, in eerste instantie wilden ze een
paar gaten boren in een echt anker van 3 meter hoog maar dat zou schade in de SooS
veroorzaken. Dus hebben ze geheel werktuigbouwkundig een anker geklust van Hout en
Staal. Hierover is ook meer te lezen in de WP. Verder gaan de Heren de Vrouwen weer laten
zien hoe een pirateressenSooS gedaan moet worden. Ja ja, je hoort het goed:
pirateressenSooS 2.0 komt er aan op 20 mei.



XX
Ondanks dat ze er zacht en kwetsbaar uitzien bestaat dit tere vrouwendispuut nog steeds.
Blijkbaar is er besloten dat de vrouwen ook een dispuutsmeter nodig hebben aangezien ze
niet onder willen doen voor de Stoere zeebonken en de rest van de disputen MET een meter.
Dit dispuut vindt dispuutsshirtjes te simpel en gaat daarom dispuutsjurkjes maken….worden
die ook in de winter gedragen? Ze gaan binnenkort ook proberen om een dispuutsschat te
maken, we zijn benieuwd. En heel belangrijk, er gaat nog een dispuutsSooS komen. Ja ja,
PirateressenSooS 2.0, 20 mei. Hier gaan de dames broodjes smeren en bier halen en zullen
de zeebonken de spullen in elkaar draaien ook al wordt dit ontkent door de vrouwen.

Nieuwe Disputen
Er zijn veel geruchten in de SooS dat verschillende disputen opgericht GAAN worden maar dat laat
erg lang op zich wachten. Als je ook zo gaaf wil zijn kan je ook een dispuut oprichten. 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!!!
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DJ Contest
Na jaren is het dan weer zover er komt een
NOVA DJ-contest. Deze zal plaats vinden op

4 maart!
Bij het horen van wintersport denk jij dan….
feestcafé? Bij het horen van springbreak
denk jij dan aan zwoele beats en feestjes op
Spaanse stranden…? Is de zomer voor jou 3
maanden lang en 7 dagen in de week
muziek en feesten? Ben jij de mentor van de
kroegtijgers? Zie jij cdj’s als gereedschap en
is de DJM jou toolbox? Zie je groupies als
normaal? Vraag je je wel eens af waarom
het zelfde geslacht ook wel eens dit soort
gedrag vertoond?
Ben jij de persoon die aanvoelt wat het
publiek wil horen en kan jij met je DJ-skills
de jury verrassen? Is het zo dat jij met jou
smaak een nieuwe wind door de SooS kan
laten waaien? Ga dan zeker de uitdaging
aan. In de jury zit ook iemand van DIAS. Is deze ook onder de indruk van jou kunnen, dan willen ze je
een avond op de DIAS laten draaien.
Wat kan je ervoor terug krijgen? Een avondje beesten in de SooS, waarbij jij de baas bent van de
draaitafel. Maar als klap op de vuurpijl mag jij als eerste de bubbels uit de nieuwe NOVA dj-contest
wisselbeker drinken!! Geen stress, je krijgt ook een beker mee voor thuis boven je bed!
Dus tel jij alles uit in 4 kwartsmaten? Schrijf je dan nu in via dj@sv-nova.nl of loop even langs bij het
bestuur in de SooS.
Wat willen wij allemaal van je weten?
Je naam, DJ-naam, mail adres, telefoonnummer, geslacht, bankpasnummer, welke muziek stijl je
draait, wat je nodig hebt om je kunsten te vertonen en als je deze hebt mag je ook een mixtape
meesturen/afgeven.

10

De Meter der Meters
Nog niet zo heel lang geleden is er een nieuw voorwerp in de SooS
verschenen, dit voorwerp doet menigeen aan een anker denken. Dat
komt omdat het ook een anker is. Ik zal eens in het kort beschrijven
hoe dit anker tot stand gekomen is.
In de tijd dat de volledige bemanning van de Sovjetische
atoomijsbreker 'Грубая Ледокола' (vrij vertaald: Brute IJsbreker) bestond uit leden van Zuri Mbahari,
moest er een bemanningslid vroegtijdig de toenmalige missie vanwege scheurbuik afbreken. Deze
dekknecht Adriaan ‘Hangbuik”deed tijdens zijn herstel aan strandjutten, waarbij hij grote
hoeveelheden wrakhout en -staal jutte. Toen de hele bemanning weer terug was van de ijsbreekmissie is er besloten om van dit gejutte materiaal iets te maken. Iets wat ervoor zou zorgen dat de
bemanning elkaar niet uit het oog zou verliezen na de vijftig jaar in de
grote vaart. Het enige wat hiervoor zou zorgen was (en is nog steeds)
alcohol! Nu konden de zeebonken geen alcohol stoken van wrakhout, dus
is er besloten een alcoholhouder van te maken. Ik de volksmond van de
landrotten ook wel bekend als dispuutsmeter, bij de doorgewaaide,
geharde en verweerde zeeman bekend als Bier Anker.
Er is toen besloten samen te komen met de zeemannen om maximaal te
gaan klussen. Aangezien Meneer Hangbuik het gejutte materiaal in het
ruim van zijn woonboot had liggen, was de keuze snel gemaakt om naar
hem toe te gaan. De zeemannen sprongen in hun klippers en beugsloepen en zetten vaart naar
Adriaan. Jammer genoeg is het deel van de zeebonken die per klipper gingen, (de naam zegt het al)
op de klippen gelopen. De bemanning die per beugsloep kwam, was wel heelhuids aangekomen en
zij konden beginnen met het klussen. Het vorderde gestaag na inname van grote hoeveelheden
alcoholische versnaperingen, al zorgde dit ook voor een aantal ongelukken. Ik noem een Andries
‘Topsnor” die zijn arm kwijtraakte na onenigheid met een bruut gereedschap en ik noem een Job
‘Jobp Gridt’ die per abuis zijn houten poot halveerde, toen hij met de vierkante ronde gatenzaag in
de weer was.
Na deze kleine tegenslagen is het toch gelukt om een prachtig eindresultaat neer te zetten. Dit is de
vorm van een waarheidgetrouwe replica van het anker van de lang geleden vergane HMS Maria
Cornelia, een schuit uit de tijd dat ik nog in het kolenruim van de Karaboujan stond en Admiraal
'Geen Been' Leen nog twee benen had, ten tijde van de Grote Oorlog begin 20ste eeuw. Ik weet nog
goed hoe het toen was... zoals het echte zeebonken betaamt, rookten we pijp, schaftten we
scheepsbeschuit, zopen we rum en voor de vitaminen hadden we te allen tijde een voorraad
walvistraan in het ruim staan. Na twintig jaar op de grote vaart, werd de walvisvaart de das
omgedaan en moesten we noodgedwongen overstappen op levertraan. Maar dat terzijde. Het was
de bedoeling jullie een uiterst beknopte versie te laten lezen van de totstandkoming van een
belangrijk relikwie, Het Anker Der Ankers. Dat is bij dezen gelukt dus ik wil jullie allen een goede vaart
wensen!
Kolenschepper Dirk 'Misthoorn' Wijnands
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Inauguratie Zuri Mbahari
Zaterdag 10 januari was het zover: Adriaan, Dirk en Gijs dienden zich te melden in het kombuis in de
ghetto van Delft voor de inauguratie bij het dispuut Zuri Mbahari. De eerder genoemde landrotten
dienden zich zeewaardig te vertonen op deze dag en tevens aan te tonen dat het dispuut Zuri
Mbahari niet voor niets het mooiste zeemannendispuut van de studentenvereniging is.
Voorafgaand aan deze prachtige sneeuwrijke dag kregen de landrotten een lijst met benodigdheden
via mail, waarover niet gecorrespondeerd kon worden. De lubbers wisten hier raad mee, de
rubberboot, de SS Maria Cornelia lag al in de haven, de hondenriemen aan wal, de zwembroeken in
het schoonmaakruim, mondharmonica’s op zak en natuurlijk de outfit aan. Wie te vroeg was kon ijs
koppen, wie te laat was, werd gekielhaald. De lubbers waren exact op tijd, om vroegtijdig sterven te
voorkomen.
Aangekomen in het kombuis was al direct duidelijk dat met deze zeemannen niet te spotten viel. De
ruime piraterij en muiterijervaring had verschillende objecten met zich meegebracht. Zo ook de Jolly
Roger (voor de landrotten onder ons, piratenvlag). Op de nasplaats stonden verschillende attributen,
waaronder levertraanbollen, YArrr, en een fles Levertraan 138%. De mooie zeemannen
overhandigden de opdrachtenlijst en dat was niet de minste:
-

Zeebenen testen
Spoedcursus kielhalen
IJsvaren
Anker smeden
Zeewaardige attributen verzamelen
Zeebonken tribunaal
Piepers jassen

Voor vertrek werden de houten poten verbonden
aan het lichaam van de landrotten en dienden de
rubberboot en Fatima Fonga, de lekkerste vrouw
van de grote zeeën, opgeblazen te worden. Na
vertrek werden de heren onderworpen aan pittige
vragen en werd er zorgvuldig omgegaan met de
volle fles levertraan. Al snel was duidelijk dat de
piratenkennis bijgespijkerd diende te worden en
werd de eerste opdracht uitgevoerd: het kielhalen
van Fatima Fonga, onder een stenen brug in een
rubberen boot. Onder luid kabaal ging het schip te
water en klom de eerste landrot in de boot. De overige bleven aan wal om de vrouw goed onder
water te begeleiden. Met behulp van de houten poten werd al snel duidelijk dat het een pittige
opgave was. Toch werd deze opdracht goed uitgevoerd en werd er een start gemaakt met de tweede
opdracht. Het zoeken van zeewaardige attributen in havenstad Delft. In een half uur dienden de
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lubbers elk een attribuut eigen te maken, zonder teveel in te leveren. Ook hier sloegen de heren zich
goed doorheen, weer onder het genot van een fantastisch lekkere slok levertraan. De mooie
zeemannen verplaatsten zich naar de kroeg om te wachten
op de landrotten. Die kwamen sneller dan verwacht, met
prachtige bezittingen, duidelijk zeewaardig. Er werd een
stevige borrel genomen waarna de tocht verderging, op
zoek naar een prachtige ijsbaan om ijs te glijden. Deze werd
gevonden op de bibliotheek van de TU Delft. Al gauw werd
aannemelijk dat Fatima Fonga het beste glijvermogen had.
Echter hield deze het gewicht van de grootste en zwaarste
aspirant zeebonk Gijs niet en overleed helaas aan
scheurbuik. Om het verdriet te vergeten werden er sneeuwbalkogels afgeschoten en een fles drank
opengetrokken om het verdriet te verwerken.
De heren werden vervolgens weer onderworpen aan een aantal pittige zeebonkenvragen, welke met
gepaste enthousiasme beantwoord werden. De zeebenen werden getest door op het ijs te lopen,
met de boot aan de riemen getild. Vervolgens diende er nog een anker gesmeed te worden. Hiervoor
werd een lantaarnpaal gebruikt, welke omgetoverd werd tot anker. Er werden op het ijs
verschillende ankers getekend om het toegeëigende gebied af te bakenen.
Binnengekomen in het kombuis werden de heren onderworpen aan de pieperjastest. Dit werd
volledig in tijdsschema afgerond, onder het genot van een goud gerstenat. Gedurende het eten werd
strorum genuttigd een werd verplicht aandacht besteed aan het ondergaan van de prachtige vrouw
Fatima. Na de maaltijd genuttigd was dienden de heren voor het tribunaal te komen en aan te tonen
waarom iedereen zeewaardig was en waarom het gevonden attribuut zeewaardig was. Gezien de
jarenlange ervaring van de landrotten op zee was dit eenvoudig aan te tonen. Ook de producten
vielen goed in de smaak: de mongolenhaak, enter(vrouwen)haak en het hangslot om de kostbare
bezitten en vrouwen op het schip veilig te stellen. Toch wilden de mooie zeemannen in beraad gaan.
Na een klein kwartier werden onze positieve en negatieve
punten vermeld en werden een voor een de volgende
landrotten geïnaugureerd:
-

Dirk “Kolenschepper” Mishoorn
Gijs “Kano” Klapbatser
Adriaan”hangbuik”

Kortom, een loodzware beproeving en met een zwaar
hoofd naar huis. Aankomende disputen, wees
gewaarschuwd, elke nieuwe zeebonk telt voor twee.
Bereid je goed voor op de ondergang! YARRRR!
(WP-redactie: Mooi! 38 * XX woorden! En dat voor ons
zeebonken dispuut. Ze denken dus toch wel een beetje aan de
vrouwen…)
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Kerstbomen
Zoals de meeste al weten was er voor de kerstvakantie een klein probleempje op de HHS. Namelijk
dat er geen kerstboom geplaatst zou worden wegens mogelijke problemen met allochtone
leerlingen. Hiervoor hadden ze gekozen voor een andere oplossing, namelijk een lichtgordijn.
Maar de leerlingen waren vrij om zelf een kerstboom te plaatsen. Nou hadden wij in Delft ongeveer
hetzelfde probleem omdat het eigenlijk niet van de architect mocht maar ja we hadden toestemming
om kersbomen te plaatsen.
Een belletje naar een aantal mensen en de
volgende dag gewapend met kerstmuts, schaar en
O Tannebaum oneindig op repeat en een boel
uitgeprinte kerstbomen gingen we aan de slag.
Omdat het natuurlijk onnatuurlijk zou zijn om de
mensen niet prettige kerstdagen te wensen werd
er onder de kerstbomen “38 wenst iedereen een
gelukkig kerstfeest” gezet. (voor het verhaal
achter 38 moet WP1 van dit jaar gelezen worden
of in de SooS nagevraagd worden).
Na wat noeste arbeid van een aantal onvermoeide
lieden die het beste met de kerstsfeer voorhadden
waren de kerstbomen klaar. Er waren tal van
bomen gemaakt en slingers in de grote hal en om
het helemaal compleet te maken waren er ook een
aantal echte kerstbomen van superieure kwaliteit
(!!!) gekocht. Omdat deze kerstbomen niet
gecertificeerd geïmpregneerd waren werden ze al
snel weggehaald. Toch begreep de school waar het
om ging en werden de oude plastick kerstbomen
uit de kast gehaald.
Het kost een dag werk maar dan is de school
direct gezelliger. Als er volgend jaar weer
geen kerstbomen zijn, kun je de kleine
kunstwerken weer verwachten door de hele
school.
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Octalix part Deux: Noodverlichtung
Sommige systemen zijn eenmaal slimmer dan de ander. Sommige TL lampen zijn slimmer dan
anderen. De ene strontpomp is de andere niet. De ene ventilatie koker blaast, de ander zuigt.
Ja je hebt het goed geraden, het gaat weer over Octalix.
Dit prachtige energiebespaarsysteem werkte echt prima, tot net na de vorige WP.
Het leven met Octalix gaat niet over bloemetjes en bijtjes... in tegendeel. Het gaat over chaos,
sauna’s en randomheid.
Jullie verwachten allemaal dat de sauna, DIAS met 38 graden, nu wel is opgelost. Dat is het ook!
We hebben nu ook een temperatuursensor in de SooS. Samen het de CO2 sensor zal dit een optimaal
klimaat garanderen... en 28 graden tijdens een feestje is dan ook niet om over te klagen. Prima voor
de komende Hawaï SooS.
Even zonder dollen, de aangelegde vloerverwarming is nog niet aangeweest omdat het in de zaal dag
en nacht warm genoeg is. Ook nier raar in een afgesloten ruimte...
Maar even over de noodverlichting. Er hangen 4 TL buizen in de SooS die altijd netjes uit waren.
Maar sinds kort is de SooS voorzien van een heuse Octalix afstandsbediening. Hiermee kunnen we de
temperatuur en het licht in de zaal bedienen. So we think.
Het werkt dan ook prima. Keertje op licht klikken en even later alle TL lampen in de zaal uit, nog een
keer klikken, flits, lampen in de zaal aan. Dit is inclusief de 4 noodverlichtingarmaturen. Ideaal.
Maar laatst, tijdens het Kerstdiner (incl. M. van Noort), ging toch zomaar, spontaan, random,
compleet uit het niets, de noodverlichting aan. Fantastisch! Nu gebeurt dit regelmatig tijdens een
SooS. Het is de normaalste zaak geworden. Flits licht aan, rennen naar kantoor en weer snel
uitzetten...
Energie besparing op z’n best. Nee hoor, het kan gekker.
Sinds kort gaat het licht in de gang ook compleet uit als de school uit gaat (bewaker sluit af).
Het zou mij niks verbazen als straks gewoon heel de SooS uitgaat als het niet 5 minuten voor de
sluiting door 3,8 mensen is medegedeeld dat de SooS open blijft.
Op een compleet ander niveau, de oven doet het. Hij draait overuren. Of het nou pizza,
appelkruimeltaart of gewoon zelfgemaakte kapsalon is. Hij kan het allemaal aan. Zelfs stomen is voor
deze geräte geen enkel probleem. Stroom, water en afvoer. Alles zit er op en er aan!
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Van onze Beschermvrouwe
Jullie hebben mij bij mijn vertrek na het Kerstdiner gevraagd een verhaal te maken voor jullie
ledenblad. Ik heb het direct geschreven, daarom is het ook een beetje afscheid van 2009 geworden.
Aan het einde van het jaar past ons balans te maken van nadelen en voordelen om tot geheel te
raken. Men torst ze mee, men sleept ze voort, de nadelen, men telt ze niet, men acht ze licht, de
voordelen.
De balans voor jullie als NOVA slaat zeer positief door. Zeker als we terugdenken aan de verhuizing
van Rijswijk naar Delft. Iedereen wil altijd graag bij de oude situatie blijven, daar voelt men zich
veiliger bij. Helaas was dit niet mogelijk! Gelukkig is er goed overleg geweest om de SooS een mooie
nieuwe plek te geven. Toen ik bij de SooS aankwam, ik was uitgenodigd, om mee aan te zitten aan
het Kerstdiner, keek ik mijn ogen uit bij de entree. Mooi aangeklede studenten die een glas heerlijke
rosé champagne presenteerden. Daarna via de deuren naar binnen, waar beeldige gordijnen,
voorhingen, zo sfeervol en chique. Daarna werd ik naar de tafel gebracht, waar ik een gezellig
gezelschap aantrof en 1 aparte menukaart met tekst "s.v. NOVA presenteert Kerstdiner 2009"!
Ik heb genoten van het diner, onvoorstelbaar dat 4 studenten zo heerlijk gekookt hadden! Daar
hadden zij natuurlijk hulp bij want je kunt niet koken en dan nog alles eromheen verzorgen.
Jullie doen niet onder voor een topkok restaurant! De sfeer was zo goed, het saamhorigheidsgevoel
kwam op en top tot zijn recht. Wat zijn jullie toch een gezellige vereniging.
Ik heb nog steeds het gevoel van een warme deken als ik bij jullie ben. Vooral op het moment na het
diner toen de dansvloer ingericht moest worden en iedereen zijn gang mocht gaan. Plots zaten er
een hele club studenten bij me aan mijn tafel. De echte Van Mastenbroek-tafel! Ik waardeer het wel
bijzonder dat de tafel meeverhuisd is, dat is een prettige herinnering aan vroeger in Rijswijk.
Ik vind het nog steeds heerlijk om jullie Beschermvrouwe te zijn! Ik ben nog steeds trots op jullie,
vooral op hoe gemotiveerd jullie zijn!
Toen ik afscheid nam als voorzitter sprak de Voorzitter van NOVA, Sandra Noordam, mij toe met de
volgende woorden: “U was voor ons meer een moeder dan een Voorzitter!”
Ik wou dat eigenlijk maar zo blijven, tenslotte hou ik van jullie! Jullie waren wel al vroeg
geëmancipeerd, namelijk een vrouwelijke student als Vz. van NOVA!
Ik wens jullie allemaal veel geluk, goede studieresultaten en een gezellig SooS-leven. Want student
zijn wil niet alleen zeggen, studeren!
Ik zal zo mogelijk graag t.z.t. aanwezig willen zijn bij de uitreiking van jullie diploma's.
Jullie eigen Beschermvrouwe,
Will van Mastenbroek-Verheij
P.S. Ik trouw op mijn verjaardag ( 17 april a.s.) een van jullie studenten, leuk hè!
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Kerstgala
Tot mijn plezier werd ik dit jaar uitgenodigd voor het kerstdiner van NOVA. Een verrassing: toen ik
mijn kamer uitliep stond daar ineens een flinke delegatie van NOVA op de gang, die mij een officiële
uitnodiging overhandigde. Leuk! De verhuizing naar het nieuwe
gebouw heeft voor de verhouding tussen de academie en NOVA
veel impact gehad. Allerlei dingen werden anders en moesten
opnieuw uitgevonden worden. Dat was niet altijd gemakkelijk,
maar we hebben constructief over de nieuwe samenlevingsvorm
en bijbehorende regels gepraat en zijn er uiteindelijk goed
uitgekomen, vind ik. Ik vond het dus oprecht prettig dat ik werd
uitgenodigd voor het galafeest.
De avond zelf bevestigde mijn gevoel dat NOVA weer helemaal op weg is naar succes. Dat de
SooSruimte mooi is geworden wist ik al, maar deze avond zag alles er extra fraai uit. Dat gold ook
voor de aanwezigen: studenten die ineens goed geklede mannen waren en vrouwen in kleurige
galajurken. Dat er zovéél vrouwen waren was misschien nog wel het meest opvallende element.
Haalden we die verhouding (in de buurt van 50-50,
denk ik) op de school ook maar! Mijn tafelgenote
mevrouw Mastenbroek vertelde me dat ze lang
geleden op een NOVA-feest met veel bravoure
voorspeld had dat de vrouwen eraan zouden
komen. Dat is, tot haar en mijn spijt, dus niet gelukt.
De kookploeg deed het fantastisch. Heerlijk eten, een goede organisatie en planning, en van
spanning of paniek viel niets te merken. We konden het vanaf onze verheven plaatsen op het podium
allemaal prima overzien.
Een knappe prestatie van allemaal, en zeker van Joost en Marleen die na het Innovation Event ook
deze klus nog op zich genomen hebben. Het begin van een succesvol NOVA-jaar, zonder twijfel. Ik
wens jullie veel succes.
Marian van Noort
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Ingekomen post van de pinguïn
Hoi lieve mensenvrienden ,

Hier weer een update over mijn laatste reisverhalen. Immers je
maakt wat mee als pinguïn op de wereld. En ja als de ijsschotsen
gaan smelten moet je wel een uitweg zoeken ;)
Zo vertelde ik in mijn vorige verhaal over de plaatsen waar ik ben
geweest op mijn wereldreis. Zoals Polen, Zuid-Amerika en mijn
terugkomst bij de SooS. Nou ja terugkomst... verwelkoming in de
nieuwe SooS!
Maar daar blijft het niet bij. In een paar weken heb ik weer een
hoop meegemaakt! Even kijken waar zal ik beginnen...
Ik ben in november even terug geweest naar mijn familie en vrienden om weer even lekker
bij te praten en een lekkere ijskoude borrel te drinken ;) Echter hoe gezellig het ook was, de
reisdrang bleef er en ik heb mijn rugzak weer gepakt en ik ben op een nieuwe ijsschots
geklommen.
Hierbij belandde ik in Delft, bij de SooS. Even kijken hoe het er daar aan toe ging. Al de haven
binnenvarend zag ik een raar dwarrelend soort wit boven Nederland dwarrelen. En ja ik
kende dat spul ergens van… SNEEUW! En dat boven Nederland :O Bleek gewoon het hele
land bedekt te zijn. Nou daar was ik niet weg te schoppen. Ik heb mij heerlijk vermaakt in de
sneeuwpartijen. Zelfs nog op mijn snowboard van de universiteitsbibliotheek gegaan! Pssst
niet doorvertellen!
Tussen alle sneeuwpret door was er ook nog een heel gezellig kerstdiner in de SooS. Ik heb
natuurlijk de gelegenheid genomen om mij als pinguïn niet op te laten vallen tussen alle
andere pinguïns ;) Wat had iedereen zich toch goed gekleed. Sommige met wat hulp en
daarmee zagen zij er uiteindelijk ook mooi uit. De organisatie had zijn best gedaan op een
heerlijke maaltijd. Ze hadden mijn favoriete spoom dan ook niet overgeslagen.
Aan alle gezelligheid en sneeuw komt ook
een einde en dan moet je op zoek naar een
volgende bestemming. Ik heb de rivieren van
Nederland verlaten en ben op zoek gegaan
naar een geschikte bestemming. Echter was
ik bijna de haven uit werd ik teruggefloten
door de SooScom… Ik wist niet waar ze het
over hadden… Bleken ze speciaal als
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verrassing voor mij een verjaardag georganiseerd te hebben! Echt super COOL :D Nou ja
speciaal voor mij.. toevallig waren er die week twee van de SooScom echt jarig en dat mocht
natuurlijk ook gevierd worden ;) En ja ach dan vieren we natuurlijk meteen de verjaardag
van de hele SooScom!
Maar toen kwam er ook echt een einde aan de pret. Ik verliet het land en alle gezelligheid
achter mij latend. Na een aantal uren varen gebeurde er iets raars. De aarde begon ineens te
schudden. Bleek ik bij Haïti in de buurt te zitten. Wat een rommel was het daar en wat een
ellende voor de bewoners. Sorry jongens maar ik ben snel tussen de reddingsschepen door
gevaren naar Australië.
Dat is dan ook het land waar ik nu heerlijk vertoef. Een heerlijke cocktail op den duur, een
heerlijke duik in het water. Voor een pinguïn is warmte ook zeker niet verkeerd.

Ik blijf hier nog een paar weken en dan vertrek ik
weer richting de SooS. Want de sneeuw kan ik niet
missen! 12 maart ga ik heerlijk mee op wintersport!
Meiden en Jongens ik wens jullie heel veel plezier in
de SooS en ik kom zeker nog een keer langs!

Tot SooS!
Groetjes, Meneer Pinguïn
Erelid van de SooScom der s.v. NOVA
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Interview Charles
De meeste eerstejaars weten niet wie hij is, maar voor de rest weet heel de TH natuurlijk wel wie hij
is. Hij hoorde bij het interieur van de TH Rijswijk, en is helaas niet meeverhuisd. We hebben een jaar
geleden, het laatste jaar op de TH en interview met hem gedaan over zijn laatste jaar TH Rijswijk.
Hoe gaat het met je?
Zoals altijd: prima.
Wat is je echte naam?
Charles Wilmot, maar ik sta beter bekend als sjarrel.
Waar kennen we je zoal van?
Facilitair bedrijf. We hebben elkaar nog weleens nodig. Wederzijds. (en dan bedoelen we natuurlijk
de studentenvereniging).
Waarom erelid en hoe lang al?
Ik ben nu al 15 jaar lid van de vereniging. Waarom weet ik ook niet, ik heb gewoon iets met
studenten. Ik ben nu 3 a 4 jaar erelid maar hoe lang precies moet ik ff nakijken. Ik ben gevraagd en
kon eigenlijk geen nee zeggen.
Wat bezielt je om elke keer weer naar die gekke studenten aan de overkant te lopen?
Een studentenvereniging is belangrijk, en dat heb ik altijd gevonden. Zeker in de vorm zoals die
vroeger opgestart is. Als bestuur van zo een vereniging leer je heel veel en ook studenten hebben
een plek om samen te komen en ontspannen bij elkaar te zitten. Vroeger waren er meer problemen
dan dat er nu zijn. Ik heb veel respect voor de oprichters van de vereniging. Die hebben echt veel
moeten doen om NOVA van de grond te krijgen. Ik heb het echt altijd belangrijk gevonden.
Lopen er ook kleine sjarreltjes op deze wereld?
Ja, ik heb twee kinderen en 3 nog kleinere kinderen die me opa mogen noemen.
Hoe denk je over bloemkolen?
Wat een mooie vraag. We hadden het vroeger altijd over bloemkolen, haha. We zeiden dan dat als je
dood ging, dat je zou worden gereïncarneerd als bloemkool. We eten het ook om die reden nooit
meer. Niet zo zeer omdat het ook smerig is, maar meer omdat je mogelijk een familielid aan het eten
bent. Haha.
Hoe zie je NOVA in Delft?
Natuurlijk weer een mooie locatie. Jullie zitten onder de school en zijn zo dichter bij school
betrokken. Een grotere levensvatbaarheid.
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Hoe kom je aan die passie voor Amerikaanse brommers?
Toen ik ongeveer 12 jaar was hadden de buren een paar straten verderop een Harley Davidson. Twee
echte leger Harleys. Als we die toen hoorde starten, rende we de straat op en keken we net zo lang
totdat we ze niet meer konden zien en horen. Het is een dure hobby, ik heb gewacht totdat mijn
kinderen het huis uit waren en toen heb ik zelf een Harley gekocht. Ik kan er wel uren verliefd over
doorpraten maar dat zal ik jullie niet aandoen. Ik heb voor slecht weer een Enfield en bij mooi weer
kom ik op mijn Harley. Zo blijft ie er mooi uitzien.
Wat is je mooiste NOVAmentje?
Ik heb niet echt één mooie herinnering aan NOVA. Ik vind alles wel gezellig. De samenwerking tijdens
recepties, de ondersteuning bij open dagen, het plezier in de SooS en het plezier tussen de studenten
in het algemeen. Ik heb veel waardering voor de beginperiode, de mensen die de vereniging hebben
opgestart.
Hoeveel mensen passen er nou echt in de lift?
Er passen heel veel mensen in de lift. Ik heb een keer meegemaakt dat er 12 mensen in de lift zaten.
Hij moest toen opengebroken worden omdat ie alleen een klein stukje naar beneden is gegaan en
toen vast kwam te zitten. De lift is van 1969. Hij is nu wel goed beveiligd met een goede
valbescherming. Vroeger mochten alleen leraren met de lift en moesten studenten lopen. Maar in
1992, toen de vierde verdieping op de TH kwam was dat toch net te hoog voor de studenten. Vanaf
toen zijn er steeds meer studenten met de lift gegaan, en is het erin gegroeid dat studenten ook met
de lift mochten. NOVA is een keer met een stel tafelpoten door de liftvloer gezakt.
Hoe zie je jezelf over 10 jaar?
Over 10 jaar ben ik niet meer aan het werk. Ik ben nu 56 en ben dus over 10 jaar met pensioen. Ik
kan dan nog meer met mijn hobby’s bezig zijn. Ik ben vaak in mijn werkplaats te vinden, ik ben met
mijn boot bezig en natuurlijk motoren.
Wil je verder nog iets kwijt?
Ik verhuis niet mee naar Delft. Ik heb hier 25 jaar gewerkt en als ik mee zou gaan naar Delft moet ik
daar met mijn handen over elkaar gaan zitten. Daar heb ik niet veel zin in. Beppie, Koos, Nico en de
receptie gaan wel mee.
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Fortis Marathon Rotterdam
Op 11 april 2010 is de Fortis marathon in Rotterdam. Helaas heeft niet iedereen de conditie om de
volledige 42 kilometer te lopen. Gelukkig is er ook een mogelijkheid om door Rotterdam te rennen in
de 5 of 10 kilometer variant. Het initiatief van de sportcommissie is om 2 groepen samen te stellen
en mee te lopen, een voor de 5 en een voor de 10 kilometer.
Natuurlijk lopen we niet voor niets. We willen aan deze vermoeiende ren over de Coolsingel een
goed doel verbinden. Namelijk: Pink Ribbon.
Voor de mensen die niet weten waar Pink Ribbon voor staat: Stichting Pink Ribbon is een
fondswervende organisatie, die aandacht vraagt voor borstkanker. Zij heeft als doel het aantal
mensen dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor
patiënten en hun omgeving te bevorderen.
Er wordt een sponsor gezocht voor de shirtjes waar jullie in gaan lopen. Wel is het de bedoeling dat
jullie allemaal zelf je inschrijfgeld bij elkaar verzamelen. Plus wat extra geld voor het goede doel
natuurlijk! Denk hierbij aan familie, vrienden, kennissen, collega’s, etcetera.
De inschrijfkosten bedragen:
Voor 5 km: 12 euro,
Voor 10 km: 15 euro.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan even een mailtje naar sportcom.nova@gmail.com met daarin:
o Je naam
o Deelname aan 5 of 10 kilometer
o Kledingmaat voor het t-shirt.
En denk je dat je gewonnen hebt wanneer je het snelste bent? Wij denken van niet! Bij ons win je
wanneer je het meeste sponsorgeld binnen hebt weten te halen.
We zien elkaar 11 april zwetend op de Coolsingel!
Gegroet,
De Sportcommissie
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Er was eens…. (een vermiste fietssleutel)
Er was eens een gezellig avondje schaatsen met de sportcommissie, waar ik ook deel van uitmaak. Na
een aantal gezellige rondjes geschaatst te hebben gingen we onze spullen weer bij elkaar zoeken.
Dus ik dacht, ik doe eens slim en pak gelijk mijn fietssleutel. En wat bleek, na mijn hele tas
ondersteboven gekeerd te hebben zat hij niet in mijn jas, broek, tas, mauw, handschoen… “hij was
spoorloos, verdwenen”.
Nog even getwijfeld om opsporing verzocht te bellen, maar dat zou toch niet helpen. Want hoeveel
fietssleutels lijken er wel niet op elkaar.
Op Den Haag Centraal aangekomen duurde het nog even voor mij en een paar andere voordat de
trein vertrok in de goede richting. Dus besloten we een hapje te gaan eten bij de Burger King.
Nadat we allemaal netjes ons dienblad leeg hadden gegeten, kon iedereen zijn reis vervolgen.
Eenmaal zittend in de trein naar Woerden besloot ik 06-mama te bellen voor hulp. Misschien wilde
zij mijn reserve fietssleutel wel naar station Woerden brengen zodat ik dat hele eind niet hoefde te
lopen.
Nadat ik mijn mama overgehaald had mijn fietssleutel naar het station te brengen besloot ik een
kauwgumpje te nemen. Want die hamburger proefde ik nog steeds.
En tot mijn grote verbazing, wat zat er nog meer in mijn pakje kauwgum dan alleen die mooie witte
hapklare mondverfrissende o zo lekkere stukjes kauwgum……
Groetjes
Renske en haar fietssleutel

(WP-redactie: knap gedaan Renske, petje af, precies 238 woorden!)
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Strips
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Ladiesday
27 januari was het dan zover: het testosteron gehalte was weer
eens opvallend laag: de vrouwen waren in de SooS te vinden!
Met wel 15 vrouwen en 1 barman, veel roze slingers, cocktails,
chocolade en badeendjes, restte de mannen nog maar 1 ding:
een mannenSooS beginnen in het klushok. Hier niets van
aantrekkend hebben de vrouwen heerlijk taartjes versierd, met
veel chocolade en veel roze, bingo gespeeld, met allemaal leuke
kleine vrouwen prijzen en een make-up cursus gehad. Deze
gezellige dag zijn alle roddels weer uitgewisseld en is er weer
genoeg energie opgedaan om even vooruit te kunnen, al
uitkijkend naar de volgende ladiesday.
Detail: de mannen konden de medieval niet missen, dus deze is
uit de SooS verplaatst, waarna er een opvallende conclusie
getrokken kon worden: “Vrouwen in de SooS en mannen in het
schoonmaakhok! Zo kan het dus ook!”
Met al deze lekkere cocktails kunnen we je natuurlijk de lekkerste
niet onthouden. De met ster best verkochte en absoluut meest
gewaardeerde cocktails van de dag waren de Blue Rain en Apple
Dream.
De recepten!
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Van de Sportcommissie
Het schaatsuitje van 25 november.
Een daverend succes. Buiten de leden van de sportcommies waren er zegge en schrijve 6 andere
belangstellenden. Er was eentje die het leuk vond ook even te kijken of het ijs lekker lag. Maar Leen,
we noemen geen namen. Overigens was het heel gezellig.
De volgende activiteit van de sportcommissie is de vrouwen weerbaarheids training. Daar
verwachten we duidelijk meer respons. Dus dames komt allen: in deze mannen cultuur moeten wij
ons weerbaar op kunnen stellen tegen al deze macho’s.
Op 11 april is de Fortis Marathon in Rotterdam en we willen mee doen aan de 5 of 10 kilometer. En
daarbij een goed doel steunen! Meer info hierover elders in de WP.
Verder staan er voor de toekomst nog de volgende activiteiten op het programma: beach volleybal,
zwemmen, roeien en een geweldige prutrace.
Informatie daarover komt te zijner tijd.
Tot bij de volgende activiteit!
De Sportcom
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DIAS commissie 2010 stelt zich voor
Ik ben Marleine van Kampen, derdejaars student Technische Informatica.
Mijn DIAS carrière is begonnen in 2007 als deelnemer van de DIAS "Lord of
the Ridders", de jaren erna was ik mentor en food-crew. Dit jaar heeft Derk
mij gevraagd om crew-manager te worden van de DIAS 2010. Ik zal zorgen
voor een leuke crew, feesten, eten en drinken en verschillende activiteiten.
Ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar met deze DIAS commissie er weer een
top DIAS van gaan maken!
We zien het delfts blauw in!
Groetjes, Marleine
Waarschijnlijk kennen sommigen van jullie mij wel als de Evenementen Manager van de
DIAS 2009. En zoals sommigen van jullie misschien wel weten, ben ik de nieuwe
Voorz(a)itter van de DIAS 2010. Nu het duidelijk is dat de DIAS doorgaat in Delft, gaan wij
aan de slag! Hou de website in de gaten voor actuele ontwikkelingen rondom de DIAS
2010!!
Gegroet!
Derk van Noord
Voorzitter DIAS 2010
Ik ben Sjoerd van Velsen, 19 jaar en zit in het tweede jaar Technische
Bedrijfskunde. Verder ben ik geboren in Delft en woon al ruim 15 jaar in Den
Hoorn. Verder ben ik graag aan het voetballen, golfen, drankje doen en
vakantie vieren. Ik word tevens de evenementenmanager van de DIAS 2010
nadat ik eerder deelnemer en mentor ben geweest. Ik heb er alvast heel veel
zin in en ik hoop jullie ook!
Groetjes, Sjoerd
Ik ben Susan van Nierop en zit net als Sjoerd in het tweede jaar van
Technische Bedrijfskunde. Ik ben 18 jaar en kom uit Hazerswoude-dorp. Mijn
eerste week op De Haagse Hogeschool was de DIAS, het was een week waar ik
veel mede studenten heb leren kennen en veel heb gelachen. Afgelopen jaar
was ik mentor, wat echt super leuk was. Dit jaar heeft Derk gevraagd of ik de
financiën, marketing en communicatie wil gaan doen voor de DIAS! Wij als DC
gaan ook dit jaar weer erg ons best doen om er iets leuks van te maken, ik heb
er heel veel zin in!
Groetjes , Susan
Ik ben Tim Burkx, doe tweedejaars Elektrotechniek en mijn taak deze DIAS is
een leuk en gezellig mentoren team neer te zetten. Natuurlijk gaat het ons
weer helemaal lukken om dit jaar een geslaagde DIAS neer te zetten met ons
leuke thema “Delfts blauw”!!
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Ork, ork, ork, noedel soep eet je met een … ?!
We kennen allemaal wel de Good Noodles zakjes van Unox, met die gedroogde noedels en de
kruiden los verpakt. Even heet water eroverheen en ze worden zacht en dan kun je ze afgieten zodat
je lekker noedels hebt, maar je kunt ze ook lekker in het water laten en dan heb je dus: noedel
soep!!! Als je nou denkt: hé dat ken ik niet en lijkt me leuk om te proberen omdat het
supergoedkoop is en supersnel klaar te maken is en superlekker is en superlang houdbaar is dus
eigenlijk kan het nooit een miskoop zijn, nou als je dat dus denkt, dan kun je ook nog kiezen uit de
smaken: groente, kerrie, kip, kipsaté en oosterse kip.
Voor de luie kinderen is er ook een luie kinderen verpakking. Dit is een bakje met noedels erin. Dat
betekend dus dat je niet eerst de noedels naar een eigen kommetje hoeft te verplaatsen.
Even tussendoor, voor niet luie kinderen een idee wat voor werk dit allemaal scheelt:
1. Je hoeft niet naar de kast te lopen om een kommetje te pakken
2. Je hoeft geen spierkracht uit te oefenen om het bakje op te tillen
3. En te vervoeren terug naar het aanrecht
4. Je hoeft niet de noedels te breken omdat ze net niet in het bakje passen
5. Je hoeft – na dat de noedels op zijn – dit bakje niet in de vaatwasser te zetten
6. Of erger: zelf af te wassen!!!
7. Je hoeft niet terug naar de kast te lopen
8. En geen spierkracht uit te oefenen om het bakje terug in de kast te zetten
Deze luie kinderen verpakking is alleen wel 55 cent duurder (€1,26 i.p.v. €0,71). Dit kun je zien als
een aanslag in je portemonnee, maar zoals vele mensen zeggen: tijd is geld. En zoals hierboven
beschreven kost de noedels naar een bakje verplaatsen best wel veel tijd.
Wikipedia licht toe:
Noedels zijn eetwaren die gemaakt worden van ongerezen deeg en gekookt worden in water.
Afhankelijk van de soort zijn er verse en gedroogde noedels.
Het woord "noedels" komt van het Duitse woord nudeln. In het Nederlands wordt het woord
"noedels" gebruikt als een generieke term om de verschillende soorten eetwaren van gekookte
ongerezen deeg aan te duiden, gemaakt van uiteenlopende ingrediënten en in vele verschillende
verschijningsvormen maar met als hoofdbestanddeel altijd een zetmeel. Noedels kunnen ook in een
soep verwerkt worden.
Kijk en daar zien we het probleem: noedels eet je met een vork en soep eet je met een lepel. En nu?!

Good Noodles van Unox

Luie kinderen verpakking
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WISPO 2009
Heey lieve lezertjes van deze mooie WP,
Ik ben Ron Klok. Ik was vorig jaar voorzitter van NOVA, en echt anti wintersport. Nu is het traditie om
ieder jaar vanuit NOVA een WISPO te organiseren. Eigenlijk had ik helemaal geen zin in de WISPO,
omdat ik echt niet van wintersporten hield. Ik heb wel een keer in de uithof met de HAVO een
proefles gedaan, maar daar is mijn wintersportgevoel niet echt van opgeknapt. Ik zat dus een beetje
met een probleem, want ik vond ook dat ik als voorzitter bij ieder evenement moest zijn dat NOVA
organiseert. Op een dronken avond toch me laten overhalen door de mensen die vaker zijn geweest
en daar mooie verhalen van hebben. Ik heb mezelf ingeschreven, bijbehorende snowboard en lessen
genomen en het formulier getekend aan m’n evenementen manager gegeven.
Een aantal weken verder was het zover. De bus stond voor, alle tassen ingeladen en met genoeg pils
de bus in om jezelf net niet in coma te zuipen.
Na 12 uur pils zuipen en tussendoor slapen waren we er. Ik had mezelf voorgenomen om gewoon
alleen maar daar in de kroeg te gaan zitten, en die hele berg nooit op te gaan. We kwamen daar rond
13u aan, en zijn meteen de kroeg in gegaan. Daarna ff naar de Mac gelopen om vervolgens daar
verder aan de MacPils te gaan (jaja, dat hebben ze in Frankrijk). Die avond ook mezelf volgegoten en
de volgende ochtend wakker met een lichte druk in je hoofd. Een goed begin van de WISPO. Ik heb
mezelf wijs laten maken dat boven op de berg ook een kroeg zat, dus wij omhoog met de lift. Dat is
uiteraard een heel gedoe want we moesten en zouden in gondel 38 zitten.
Bij de eerste stop eruit gestapt, en meteen ’s ochtends een paar pullen bier gedronken. Na wat moed
indrinken heb ik het toch maar gegokt. Arie en ik hadden beide nog nooit op een snowboard gestaan.
Brokkie gaf ons het geweldige advies dat we alleen maar hoefde te leren remmen. Als je dat kent kan
er eigenlijk niks meer mis gaan. Hij heeft ons geleerd om te remmen en Arie en ik zijn onze eerste
ochtend meteen de rode piste af gegaan. We konden immers remmen, wat kon er nog misgaan???
Tjah… Dat was wel een pijnlijk uurtje. Twee dagen later (en twee middagen snowboard les later) zijn
we diezelfde piste weer afgegaan, en ben ik geen een keer op me bek gegaan. Je leert dus wél
snowboarden tijdens een snowboard les…
De avonden zijn helemaal geniaal. De kroeg zat onder het hotel, NOVA heeft net als ieder jaar mooie
afspraken met de kroeg over de prijs van het pils, dus je kon iedere avond jezelf helemaal vol laten
lopen en kruipend naar je hotelkamer gaan (het was toch in hetzelfde gebouw). Iedere avond een
mooi thema en een geweldig feest. Iedere avond helemaal naar de klote gaan. Iedere ochtend brak
je nest uit, om op de piste eerst een paar pullen bier naar binnen te gieten om bij leven te komen.
Iedereen die echt geen wintersport gevoel heeft, en er nu net zo’n hekel aan heeft als ik vorig jaar wil
ik absoluut aanraden om mee te gaan op WISPO. Het is echt geniaal. WISPO is gewoon een heel
gezellige vakantie waar je ook nog leert boarden/skiën.
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ÅngSööS
De ÅngSööS is ieder jaar weer
een groot feest voor de TN’er. Dit
jaar was het extra speciaal,
omdat het een lustrumjaar was.
Zoals gewoonlijk was er ook weer
de spannende Ångstrijd die uit de
meest aparte vragen bestond.
In de finale kwamen toen Ewout
en Roland terecht. Wie het snelst
de hamburger op had kreeg de
grote prijs wat een pak water
bleek te zijn.

Daarna werd de docent Evert van der
Schee benoemd tot erelid van
Ångström.
Ondertussen waren er mensen druk
bezig in de keuken met het
voorbereiden van het avondmaal.
Die avond werd er spaghetti
opgediend. Een paar mensen van
Ångström waren er 4 uur mee bezig
geweest om de perfecte pastasaus te
maken. En dat is uiteindelijk ook
gelukt. Als toetje kregen we zelf
gemaakte tiramisu. Ook die was geslaagd. Na het eten vond de traditionele meidenact plaats. Maar
deze keer extra speciaal, want alle leraren van TN hadden samen met alle TN meiden het dansje
ingestudeerd. Deze act bleek een groot succes te zijn.

Na deze act gingen de TN meiden even
weg en kwamen ze terug in Hawaiirokjes om hun eigen act te doen. De
avond ging door met veel dansen en
dronken mensen. Veel mensen hebben
het na hun zin gehad. Aldus een
geslaagde avond!
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Het officiële Bierdieet!
Eindelijk in Nederland. Het enige echte mannendieet, gewoon bier drinken en toch afvallen. Waar
andere manieren falen boekt het bierdieet echt resultaat! Met het bierdieet en een gezonde dosis
discipline kunt u met het grootste gemak gemiddeld 1 kg per week afvallen, want: minder calorieën
innemen dan gebruiken = afvallen! Maar calorieën tellen is toch iets voor vrouwen? Klopt. Alleen
kent u een vrouw die goed kan rekenen? We gaan ook niet de hele dag calorieën tellen, dat doen we
één keer goed en daarna tellen we alleen nog het bier en de boterhammen.
Om het bierdieet goed te volgen moeten we dus eerst even rekenen. Das geen probleem want echt
moeilijk is de som niet. We hebben alleen de goede gegevens nodig.
Benodigd aantal Kcal voor een man per dag: 2.500 Kcal (bron: voedingscentrum)
1 Kilogram lichaamsvet is gelijk aan: 9.000 Kcal
Simpel gezegd betekent dit: 9.000 Kcal teveel naar binnen = 1 kg bijkomen en 9.000 Kcal te weinig
naar binnen = 1 kg afvallen. Kan iedereen dit nog volgen? Dan gaan we nu drie sommen maken:
SOM 1: Eten - Bewegen = Aantal Kcal
Voorbeeld: Je eet 2.000 Kcal, je sport die dag 500 Kcal weg.
Aantal Kcal voor die dag: 1.500 Kcal
SOM 2: 2.500 - Aantal Kcal = Afval resultaat
Voorbeeld: De uitkomst van som 1 is 1.500
Afval resultaat die dag: 1000 Kcal
SOM 3: Afval resultaat / 9.000 = Aantal gram afgevallen
Voorbeeld: Het afval resultaat = 1.000 Kcal
U valt deze dag af: 1000/9.000=0,111 kg ook wel 111 gram
Dit is ongeveer een kilo afvallen per twee weken. Hierbij gaan we ervan uit dat u in die twee weken
ook nog één keer naar de kroeg bent geweest en daar minimaal 5 bier gedronken heeft.
Het bierdieet is gebaseerd op 1600-1700 Kilocalorieën inname per dag. Wij claimen niet dat u
gezonder leeft door dit dieet. Het zorgt er wel voor dat u afvalt. Het bierdieet is goed en lang vol te
houden en mag ook nog eens onbeperkt gevolgd worden.
Bier is een belangrijk onderdeel van het bierdieet, anders hadden we het wel een andere naam
gegeven. Bier is de motivatie voor de man. Bier zorgt ervoor dat wij mannen een dieet kunnen
volhouden. Afvallen zonder bier is voor een man gewoon een te grote straf. Het gevolg: een man
houdt het een paar weken uit en vervalt weer in zijn oude patroon. Om zich lekker af te reageren
gaat de man nog meer bier drinken en de bierbuik wordt alsmaar groter.
De lijst voor makkelijk rekenen:
- Biertje 130 Kcal.
- Haring 190 Kcal.
- Bakje vla (volle) 150 Kcal.
- Fruit 60 - 80 Kcal.

- Boterham met mager beleg 110 Kcal.
- Gekookt eitje 75 Kcal.
- Bakje Optimel vla 75 Kcal.
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De regels voor het dieet zijn simpel. Even opletten wat wel mag. Iedere twee uur iets eten! Beter 8
keer per dag dan 3 keer per dag. Op deze manier blijft uw vetverbranding lekker doorgaan.
Niet doen: Frisdranken met suiker, snoep, chips, wit brood, zoet broodbeleg, suiker, vet vlees,
vruchtensappen, bakken in margarine/boter.
Wel doen: Bier, volkorenbrood, mager broodbeleg, light frisdrank, pinda's en noten, vette vis,
groente, fruit, water, koffie en thee.
Het onderstaande eetschema is een voorbeeld. Als u het exact zou volgen dan levert het u ongeveer
1700 kcalorieen per dag. Dit is een prima hoeveelheid om af te vallen, want het is minder dan 2500
kcal per dag. Wanneer u naast dit schema beweegt zult u merken dat de kilo's eraf vliegen. 4 tot 5 kg
per maand is haalbaar. Variëren mag en is juist goed.
Maandag
Ontbijt: 2 boterhammen met halvarine & achterham
Na 2 uur: 1 appel
Lunch: 2 boterhammen met halvarine & filet americain
Na 2 uur: 1 sinaasappel of 2 mandarijnen
Na 2 uur: 2 boterhammen met halvarine & rosbief
Diner: 150g gekookte aardappelen, 200g gekookte groente,
100g mager vlees & gewoon een biertje
Na 2 uur: Een biertje
Eén uur voor het slapen: 1 gekookt eitje

Dinsdag
Ontbijt: 2 boterhammen met halvarine & slankie 20+ kaas
Na 2 uur: 1 sinaasappel
Lunch: 2 boterhammen met halvarine & pekelvlees
Na 2 uur: 1 appel
Na 2 uur: 2 boterhammen met halvarine & gekookt ei
Diner: 150g gekookte aardappelen, 200g gekookte groente,
100g mager vlees & gewoon een biertje
Na 2 uur: Een biertje
Eén uur voor het slapen: een bakje vla of yoghurt

Woensdag
Ontbijt: 2 boterhammen met halvarine & rosbief
Na 2 uur: 1 appel
Lunch: 2 boterhammen met halvarine & slankie meerkaas
Na 2 uur: 1 sinaasappel of 2 mandarijnen
Na 2 uur: 2 boterhammen met halvarine & achterham
Diner: 150g gekookte aardappelen, 200g gekookte groente,
100g mager vlees & gewoon een biertje
Na 2 uur: Een biertje
Eén uur voor het slapen: 1 appel

Donderdag
Ontbijt: 2 boterhammen met halvarine & filet americain
Na 2 uur: 2 mandarijnen
Lunch: 2 boterhammen met halvarine & achterham
Na 2 uur: 1 gekookt eitje
Na 2 uur: 2 boterhammen met halvarine & rosbief
Diner: 150g gekookte aardappelen, 200g gekookte groente,
100g mager vlees & gewoon een biertje
Na 2 uur: Een biertje
Eén uur voor het slapen: een bakje yoghurt

Vrijdag
Ontbijt: 2 boterhammen met halvarine & slankie 20+ kaas
Na 2 uur: 1 appel
Lunch: 2 boterhammen met halvarine & pekelvlees
Na 2 uur: 1 sinaasappel of 2 mandarijnen
Na 2 uur: 2 boterhammen met halvarine & rosbief
Diner: 150g gekookte aardappelen, 200g gekookte groente,
100g mager vlees & gewoon een biertje
Na 2 uur: Een biertje
Eén uur voor het slapen: 1 gekookt eitje

Zaterdag
Ontbijt: 2 boterhammen met halvarine & slankie smeerkaas
Na 2 uur: 1 appel
Lunch: 2 boterhammen met halvarine & filet americain
Na 2 uur: 1 sinaasappel of 2 mandarijnen
Na 2 uur: 2 boterhammen met halvarine & rosbief
Diner: 150g gekookte aardappelen, 200g gekookte groente,
100g mager vlees & gewoon een biertje.
Na 2 uur: Een biertje
Eén uur voor het slapen: 1 appel

Zondag
Ontbijt: 2 boterhammen met halvarine & achterham, na 2 uur: 1 appel
Lunch: 2 boterhammen met halvarine & filet americain, na 2 uur: 1 sinaasappel of 2 mandarijnen
Na 2 uur: 2 boterhammen met halvarine & rosbief
Diner: Chinees halen! Tjap Tjoi met kip en witte rijst. Geen kroepoek. Tijden het wachten bestel je lekker een biertje.
Na 2 uur: Een biertje, één uur voor het slapen: 1 appel
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Het NOVAcept van het kwartaal: Bloemkoolschotel
Ingrediënten:

1 bloemkool, schoongemaakt in roosjes

4 eieren

1 ui, gesnipperd

1 eetlepel kerriepoeder

40 gr bloem

400 ml melk

200 gr hamreepjes of -blokjes

2 eetlepels peterselie

38 gr bakboter

zout en peper
Bereiding: circa 38 min.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kook de bloemkoolroosjes in water met zout voor 12- 15 min.
Kook de eieren hard in 10 min. Pel ze en hak ze fijn.
Verhit de boter, voeg ui en kerriepoeder toe en roerbak 2 min.
Roer de bloem erdoor en laat het mengsel al roerend (!) 1 min. garen.
Giet langzaam en in gedeelten de melk toe en blijf heel goed roeren !
Voeg peper toe.
Giet de bloemkool af en leg de roosjes in een schaal.
Verdeel de ham erover.
Schenk de saus over de schaal en bestrooi met de gehakte ei en peterselie.

Tip: Lekker met gebakken aardappeltjes of rösti.
Hoofdgerecht voor 4 personen.
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De puzzel
Hierbij ontvang jullie een kleine denksportopgave.
Oorspronkelijk bedoeld voor luitjes met een IQ van boven de 120. Zodat je je "hersenen" actief blijft
gebruiken.
Als:
2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
Dan is:
9 + 7 = ????

Oplossing vorige puzzel
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.
Oplossing:
Romijnse (8), cijfers (7)
C is het eerste cijfer in het alfabet, X is de laatste in het alfabet.
1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 1666
I is de enige van de vijf klinkers, maar is hier alleen.
MDCLX zijn even getallen en VI zijn oneven.
Zeven Romeinse cijfers,
Bron: http://www.braingle.com/brainteasers/10756/magnificent-seven.html
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Colofon
Correspondentieadres
Studentenvereniging NOVA
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft ZH
015 2606227
Internet
Site: www.sv-nova.nl
Mail: bestuur@sv-nova.nl
Oplage
500 gedrukte exemplaren
650 digitale 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 NOVAactiviteiten zijn of reclameboodschappen van NOVAsponsoren zijn.

Met dank aan:
Het Bestuur, Ron, Belg, Leen, Sander Hak, Dirk, Charles, Vinnie, Renske,
Tim, Marleine, Tiemen, Chris, Mevrouw Mastenbroek, M. van Noort,
Suus, Janika, Ferdi, Nico, Zuri Mbahari, Ferdi, WISPO commissie,
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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NOVAlender kwartaal 3
Februari

Maart

Vakantie
Deze week is de SooS helaas gesloten.

22 - 26 februari

MSA
Wil je de DIAS (nog) een keer meemaken? Geef je op en
wie weet wordt jij geselecteerd als DIAS mentor 2010!
DJ contest
Welke DJ draait de beste plaatjes en maakt er een groot
feest van? Ben jij het? Meer info elders in de WP
SooS
Lekker bier vanaf vier.

3 maart

WISPO

12 – 21 maart

De ‘skiën is voor dikke kinderen’ editie.
Anti-WISPO
Ben jij geen dik kind die aan het skiën is? Kom dan naar
de SooS.
Sportieve activiteit
Omdat het leven toch niet alleen om feesten gaat…
Bedrijvendag
Ook op zoek naar een stage of afstudeer plek? Kom
tussen 11.30 uur en 15.30 uur langs in het Atrium!
NOVA Live
Vanaf 16.00 uur gaat het dak eraf met NOVA Live. Meer

4 maart

11 maart

18 maart

24 maart

25 maart

25 maart

info elders in deze WP

April

PokerSooS
Kom gezellig een avondje pokeren in de SooS en wie
weet neem jij de pot mee naar huis!
De grote Paas SooS Grap
Kom het weekend voor het paasvrij lekker lachen met
de 1 april Paas SooS.
Après toets SooS
Even uitblazen van de toetsen onder het genot van een
lekker glas champagne om het te vieren.

31 maart

1 april

22 april

