
                Een geweldige NOVA Live

...en het Nieuw-Bestuur
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“Ik heb de spoelbak van heel dichtbij gezien”
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Klok: “Oma’s Tip
voor álles!

Hoe is het de 
WISPO’ers vergaan?

“Iedere gezonde student hee, als h
ij dronken is, een 

ongeremde behoee naar shoarma
 en knoflooksaus.”

Deze keer in de WP
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Lieve Lezertjes, 

 

Hier ligt alweer de derde Word Pervert voor jullie. Ja, je leest het goed, het is geen tikvout, 

de DERDE WP. De tweede WP is niet verstuurd, en als je deze alsnog wilt voor je 

verzameling kun je em komen ophalen in de SooS. 

 

Het is alweer het laatste kwartaal. Nog een paar weken college, een paar toetsen en dan… 

Het is nog ff volhouden. Het wordt steeds moeilijker. Het weer werkt ook niet echt mee… Het 

wordt steeds meer "korte rokjes" weer, en als je dan in een college zit, en via een van de vier 

glazen wanden in het lokaal naar buiten kijkt kun je nog maar aan één ding denken. 

ZOMERVAKANTIE… terrasjes, strand en feesten in de buitenlucht tot je niet meer op je 

poten kunt staan van het bier. Zoals ik zal zei: nog ff volhouden. 

 

Natuurlijk gaat je eigen studentenvereniging  je zo goed als we kunnen je helpen om je door 

deze moeilijke periode heen te helpen. Er zijn weer meer dan genoeg mooie feesten komend 

kwartaal zodat je een beetje dat zomervakantiegevoel kan krijgen, en het kan volhouden tot 

de echte zomervakantie er is. Want wat is er nou lekkerder dan na een dag lang college een 

lekkere Mc Chouffe in het zonnetje te drinken. 

 

Zoals het hele schooljaar zal de SooS iedere donderdag open zijn. Buiten de donderdagen 

om wordt er nog veel meer georganiseerd. Zo zal de sportcommissie o.a. een strandactiviteit 

organiseren, is dit kwartaal het NOVAweekend en kun je aan het eind van het kwartaal 

helemaal losgaan bij "BBQ-open podium plus". Ook voor alle disputen is er aan het eind van 

het jaar weer D-day. 

 

Ik ga een eind aan dit verhaal maken want me biertje is leeg. Veel leesplezier en onthoud 

goed: nog 1 WP en dan is het echt zomervakantie. 

 

Dikke knuffel, 

 

De WP-commissie 
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Bestuursflits 

 

Lieve NOVA leden en ander gespuis, 

Het was weer een leuk kwartaal voor het bestuur. We kijken terug naar leuke evenementen. 

Om even een greep te doen: 

een geslaagde WISPO, veel gratis bier, Josse die na twee dagen ‘al’ besloot dat hij niet zo’n 

fan is van wintersport maar gelukkig was er ook voor hem gewoon nóg meer gratis bier.  

Een nog geslaagdere Anti Wispo, met een verkoelend voetenbadje, flugeltjes, een heerlijke 

maaltijd van betonnen Ron en Felcke’s zusje achter de tap, die gelijk mocht genieten van 

een spoelbakdip om nooit te vergeten: ze vloog gelijk óver de bar heen! 

Een leuke Bedrijvendag, druk bezochte NOVA Live en een lekkere HamburgerSooS. En dat 

alles op 1 dag! Het was wat druk voor het bestuur maar dat drukte zeker de pret niet en het 

is een dag om nooit meer te vergeten! Of wel, als je de zwarte gaten mee rekent… 

Ook kijken we weer uit naar een leuke Koninginnedag, Ouwe LullenSooS, weer een feestje 

van onze twee kersverse disputen: XX en de Zeebonken, hopelijk een knallend nova 

weekend (maar dat komt zeker goed!), een ledenavond waarbij je weer van je biertje kunt 

genieten voor 80 cent en een spetterend eindfeest! Uiteraard kun je dit kwartaal ook nog 

genieten van het WK in de SooS.  

Maar over al deze dingen lees je verderop nog veel meer in deze WP! Laat je dus niet verder 

ophouden en begin alvast met de volgende pagina! 

Tot SooS, 

Het Bestuur 

 

Bestuur 

Flits 
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NOVAweekend 2010 
 

Zoals je in de inleiding al kunt lezen wordt ook dit jaar 

uiteraard weer NOVAweekend georganiseerd. Pak je 

agenda er vast bij, want je bent vanaf hier nog maar 38 

woorden verwijderd van de datum. Heb je em al gepakt? 

We gaan dit jaar richting de achterhoek. We hebben een 

mooie locatie in Aalten gevonden. Dit jaar is het 

NOVAweekend in het pinksterweekend. Dat is dus 21 t/m 23 mei en dus ben je de maandag 

na NOVAweekend vrij (2e pinksterdag). 

 

Voor die paar leden die nog niet weten wat NOVAweekend is: 

Ieder jaar organiseert de vereniging een weekend voor de leden, 

het NOVAweekend. In dit weekend komen een aantal vaste 

elementen terug, waaronder een "dropping", een BBQ, ergens 

stappen en een weekend lang kansloos zuipen. Heerlijk op het 

grasveld hangen en doen waar je zelf zin in hebt. Als je gewoon 

lekker wilt epibreren kan dat, maar als je bijvoorbeeld achter een 

auto wilt hangen aan een touw, boerenrugby wilt spelen of gewoon wilt modderworstelen. Wij 

houden je niet tegen… 

 

Dit jaar gaan we dus naar Aalten. We vertrekken 

vrijdagmiddag vanuit de SooS. Vrijdagavond/nacht 

uiteraard een dropping. De eindbestemming is dit jaar 

een kroeg die ook in de top 100 gezelligste kroegen 

van Nederland staat (en ze hebben er ook la chouffe 

voor de liefhebbers). Zaterdag gaan we met een kater 

lasergamen. We sluiten de middag af met traditioneel 

een BBQ om in de avond richting de Radstake te 

gaan. De Radstake is de grootste discotheek van de achterhoek, het heeft zeven 

verschillende zalen… Hardcore, lounge of skihut, wat je ook leuk vind, ze draaien het 

allemaal.  

 

Nog ff de technische gegevens op een rijtje: 

- het is van 21 t/m 23 mei 

- Vertrek vrijdag eind van de middag vanuit de SooS 

- Zondagmiddag terug 

- kosten € 38 

- uiterlijke inschrijfdatum 14 mei 

 

Heb jij ook zin om ook dit jaar (weer) mee te gaan, kom dan nu naar de SooS en schrijf je 

meteen in. Meer info vind je op de site (sv-nova.nl). 

 

Tot SooS, 

De NOVAweekend commissie 2010 

Felicia, Ellen, Josse, Leen en Ron 
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Dispuutsflits 3: 2009/2010 
 
Allen, 
 
Voor de zoveelste keer op rij begonnen wij het (studie)jaar vol goede moed met een 
zeer uitgebreide flits...met volle hoop dat er dit jaar wél nog meer flitsen zouden volgen. 
En zie hier; alweer het derde exemplaar. En met een beetje geluk volgt er zelfs nog een 
vierde! 
 
Nadat je nu in al twee flitsen gelezen hebt wat een dispuut is vonden we dat we het nu 
wel een keertje weg konden laten. Als je het nu nog niet weet, dan moet je gewoon 
vaker bier gaan drinken in de SooS! Onderstaand wel nog een piepiekleine uitleg. 
 
 In het woordenboek vinden we bij dis∙puut (het ~, -puten) het volgende: 
Studentengezelschap voor studie en discussie. Bij NOVA betekent dat ongeveer dat je 
gewoon met je nova-vrienden een clubje vormt en naast samen leuke dingen te doen, 
ook voor de studentenvereniging klaar staat om af en toe evenementen te organiseren. 
Klinkt leuk toch? Is het ook! 
 
Ook in deze flits bespreken we weer alle levende disputen binnen NOVA. Maar 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 
 
 

 
Deze keer laten wij voor het eerst een nooit-echt-levend-geweest dispuut weg: 
Skaenderie. Deze is dood verklaard en eigenlijk zouden wij hier bedroefd om moeten 
zijn, maar laten we het nu zelf eerlijk zeggen: de nieuwe disputen XX en Zuri Mbahari 
maken zoveel goed, dat het treuren niet lang heeft geduurd! 
 
Blauw Genootschap 
Worden allemaal oud. Zijn nu ergens een tent aan het bouwen, maar dat is allemaal erg 
geheim.  
 

Callisto 
Dit vrouwendispuut is vast heel erg druk bezig met vrouwendingen, aangezien ze al een 
tijdje niet meer gespot zijn in de SooS aan een wijntje. Uiteraard is dit erg jammer voor 
de heren. 
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Androloempia 
Bij dit dispuut kunnen we maar bij 1 ding beginnen: Ketser is getrouwd! En niet door 
zomaar iemand, maar door mevrouw van Mastenbroek! En dat is nog niet alles, want dit 
alles vond ook nog eens plaats op haar verjaardag! En uiteraard verdient de bruid ook 
nog een vernoeming. Jurkje was heel mooi! Ketser is nu klaar met zijn studie. Heidi is 
ook maar gaan werken. Iemand die aan dit alles nog steeds niet denkt is Vismans, onze 
eeuwige student. Daar drinken we nog maar een wijntje op! 
 

L.E.F.!  
Op sterven na dood. Als ze niet al dood zijn. 
 

Sinlooz 
Ook hier is een trouwerij geweest: Paul! Hiervan weten wij de details niet, desondanks 
wensen we ze natuurlijk heel veel plezier met z’n twee. Dit dispuut heeft een leuk 
weekendje gehad. Wat hier allemaal gebeurd is dat weten we niet, dus laten we de 
roddels de wereld maar in blazen! Laatste nieuws over dit dispuut is dat ze eeuwig bezig 
blijven met missie Gems. 
 

Dionysos 
Bij dionysos gaan ze niet zo snel, dus kunnen we de trouwerij alleen nog maar 
áánkondigen. En Koos is de gelukkige. 
 

XX  
Met een dispuutslid in Denemarken voelt dit dispuut zich toch nog niet compleet. Zitten 
nog steeds allemaal op school en in de SooS. Hebben nog steeds geen baby’s. Wel 
vriendjes! Met maar één echte en één neppe vrijgezel houden ze de meeste mannen in 
de SooS – helaas – op afstand. Dit dispuut is actief bezig met het organiseren van een 
ladiesday en een dispuutsoos samen met de zeebonken. En met rijlessen!  
 

Zuri Mbahari  
Deze stoere mannen zijn ook incompleet, aangezien 1 zeebonk van hogerwal 
vertrokken is naar Normandië. Een ander is vertrokken naar Delft, waar hij met zijn 
vriendin een nieuwe thuishaven aan het creëren is. Na enige pogingen is het zelfs 
enkelen gelukt om af te studeren. Deze mannen kregen puddingbeentjes bij het idee zélf 
een soos te organiseren, dus hebben ze toch maar wat vrouwelijk schoon ingeschakeld. 
Een echte verrassing kregen deze mannen toen bleek dat hun schat gekaapt was! 
Gelukkig is deze zonder schipbreuken teruggekeerd naar de thuishaven.  
 

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 de moeite!! 
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Sportcom, 
 
 
Natuurlijk is de gebruikelijke student dom, lui en dronken. Maarja je moet toch wat hè. Dus NOVA 
heeft weer een Sportcommissie en wij zijn hard bezig om jullie te veranderen in domme dronken 
actieve studenten. 
 
Nou zal je afvragen hoe dan? Vertel! Vertel! Dat zal ik dan ook doen. We gaan zwemmen, 
dobberen of zinken in een zwembad. 12 mei is de dag dat dit gebeurt dus zorg dat je of 
zwemdiploma A hebt gehaald of dat je anders een paar zwembandjes hebt. Misschien kan je wel 
een auto of traktor binnenband gebruiken als je een skiënd kind bent. Dit gaat gebeuren in Delft dus 
vrij dichtbij. Ik denk dat ik verplicht ben te vertellen dat je wel je zwemkleren moet meenemen 
anders gaan er een stuk minder mensen mee. 
 
Om van het zomerse weer te genieten en een beetje te ontspannen wordt er 9 juni ook een 
Strandtoernooi gehouden op het strand van Scheveningen. Er zal een competitie worden opgezet 
zodat je kan laten zien dan jij het beste zand kan happen. Het zal ’s middags beginnen en door 
gaan tot de late uurtjes omdat er ook een eetmoment komt en aan het einde zullen we een leuke 
tent daar bezoeken. Oh en hier moet je ook verplicht je zwemkleding aantrekken. 
 
Omdat je natuurlijk niet alles in je agenda schrijft zullen er nog mailtjes en poster zoals gewoonlijk 
komen. 
Doe gezellig mee en neem wat vriend(inn)en mee. 
 
 
 
Tot SooS 
 
Sportcommissie en Bestuur 
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Nostalgie SooS 
Vroeger was alles beter.  

 

Dat is wat we tegenwoordig allemaal zeggen maar is dat ook echt zo? 

We hadden toen Telekids waar iedere student toch wel naar keek. Nu kan ik me geen 

programma bedenken met dat succes.  

De lelijke eend waar je in 10 minuten een cabrio van kon maken want je haalde gewoon de 

deuren en het dak er van af. Nu al doe je dat met een auto stort die zowat in elkaar en heb je 

een flinke bekeuring.  

De Hippie tijd je kon dan alles doen in Nederland zonder dat iemand er moeilijk over zou 

doen. Maar nu is dat wel anders. 

 

Maar het belangrijkste van vroeger is misschien wel dat het bier nog maar 80 cent was! Om 

dit geweldige gevoel weer even te herbeleven van de goedkopen bier prijs is er de Nostalgie 

SooS. Kom op deze 

donderdag gezellig een 

biertje drinken met je 

vrienden en herbeleef de 

goede oude tijd weer een 

beetje. 
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NOVA Jaarnach 
 
Hiep, Hiep, Hoera, Nova is 22 jaar. Nova is dit jaar alweer 22 jaar geworden en dit moest zeker 
gevierd worden. Dit jaar was een oud bestuur gevraagd om deze festiviteit te organiseren. 
Toen de dag eindelijk was aan gebroken en de SooS de dag ervoor was ingepakt met 
landbouwplastic, zodat als er iets gebeurde met taart de nieuwe boxen en apparatuur heel zouden 
blijven, konden de gele en zwarte ballonnen opgehangen worden. Toen dit was gebeurd waren we 
er volkomen klaar voor. 
Dit feestje werd begonnen met cake versieren. Daarna kon er gegeten worden: Kip, patat, 
appelmoes. 
Na het eten kwamen Brokkie, Annie en Vis achter de tap en werd er getoast op dit nieuwe 
levensjaar. En werd er een gratis fustje door het bestuur weggegeven. 
Dus werd de tuinslang aan de tap vastgemaakt, even kijken wie het het langste volhoud. Josse 
begon en hield het 8 seconden vol. Daarna volgde er nog een paar, maar niemand lukte het om 
Josse te verslaan. Totdat Pim er 9 seconden over deed. En daar kwam de taart, want bij een 
verjaardag hoort natuurlijk ook een stukje taart.  Maar nadat iedereen een stukje had nam iedereen 
een hapje en de helft van de mensen vluchtte de SooS uit, de andere helft begonnen op elkaar te 
gooien. Zeker toen Ron zijn 38 Aro slagroomtaarten te voorschijn haalde. Dit werd natuurlijk een 
echte taart oorlog, de grond was na deze veldslag met taart zo glad als ijs. Toen het was afgelopen, 
werd er begonnen met schoonmaken. 
Josse is echt 38 keer op zijn plaat gegaan tijdens dit werk. 
Nadat de SooS weer wat minder glad was en de slagroomtaart weg was, zijn we gaan bier drinken 
aan de bar. 
Al met al een verjaardag om niet te vergeten. 
 
Ik wil graag het bestuur van 08-09 bedanken voor het inpakken van de SooS en het helpen 
schoonmaken na de taart veldslag. Het bestuur van 07-08 wil ik graag bedanken voor het 
organiseren van onze verjaardag. Als laatste, maar zeker niet de minste wil ik graag het bestuur 
van 04-05 bedanken voor het achter de bar staan. 
 
Het Bestuur van 09-10 
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Oma’s Tip: WD-40 
 

Nu denken de meeste studenten dat als je ducttape en tie-wraps hebt, er niks mis kan gaan. 

Met die twee dingen kun je alle problemen oplossen. Daar hebben ze inderdaad helemaal 

gelijk in. Maar nu is er nog iets waar je ook heel veel dingen mee kunt. Dat is WD-40.  

 

Allereerst een stukje informatie voor die paar TBK cursisten die niet weten wat WD-40 is. 

WD-40 is een waterverdrijvende spray die in 1953 is uitgevonden door Norm Larsen. 

Oorspronkelijk is het ontwikkeld om corrosie tegen te gaan en later ook voor vele andere 

toepassingen. De spray bestaat uit een samenstelling van verschillende koolwaterstoffen. 

WD-40 staat voor "Water Displacement - 40th Attempt", verwijzende naar Larsens 40e 

poging om een succesvolle formule te vinden voor zijn anti-corrosie middel. 

[Bron:Wikipedia] 

 

Het is echt bizar als je op internet leest wat je allemaal met WD-40 kunt, en dan bedoel ik 

niet het normale kettingen smeren en kogellagers soepeler maken. Neej, dan bedoel ik dat 

zelfs het Vrijheidsbeeld in New York af en toe een beurt krijgt met WD-40 om het te 

beschermen tegen het weer. Hieronder heb ik een lijstje gemaakt met de mogelijkheden die 

ik tot nu toe op internet ben tegen gekomen, dat je met WD-40 buiten de gebruiksaanwijzing 

om kunt doen. 

 

- Beschermt zilver tegen roest. 

- het verjaagd huisvliegen 

- Je kunt ermee makkelijk teer van de vloer afhalen 

- De BBQ kun je er mee schoonmaken 

- Verwijderd lippenstiftvlekken 

- Reinigt gitaarsnaren 

- Je kunt "het weer" uit je douche halen 

- Verjaagt duiven (die haten de geur) 

- Verwijderd vlekken uit RVS spoelbakken 

- Herstelt en reinigt leer beklede dashboards 

- Verwijderd vetspetters uit de keuken 

- Verwijderd alle sporen van plakband 

- Voorkomt dat bijv. de badkamerspiegel beslaat 

 

Sommige mensen smeren het op hun gewrichten om zo de pijn te verlichten en sommige 

gebruiken het tegen brandwonden, maar dat is beide niet medisch bewezen. Er zijn nog veel 

meer toepassingen voor WD-40 en daarvoor kan ik je doorverwijzen naar het alwetende 

internet. Ik hoop dat na het lezen van dit stuk naast de ducttape en tie-wraps nu ook een 

busje WD-40 staat. 

 

De WP commissie. 
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Novalive/HamburgerSooS  
25 maart 2010 

 
Het was 25 maart dubbel feest in de SooS! Na de 
bedrijvendag kon iedereen gratis hamburgers komen 
eten om vervolgens te genieten van de live muziek 
van NovaLive! De sfeer zat er weer goed in en er 
werden weer honderden hamburgers gebakken door 
Ron, Leen en Pluk. 
 
Toen The Showering Bears deze Novalive openden kon het natuurlijk niet meer fout gaan. 
Iedereen heeft flink genoten van dit akoustische duo. De grote verassing was dat ook 
Cynthia Rutjens nog even langs kwam om een spontaan akoustisch optreden te geven! 
 

 
Na de heerlijk relaxte sfeer van de akoustische 
optredens werd het tijd voor het ombouwen voor de 
eerste band. De laatste hamburgers werden naar binnen 
gewerkt. Tegen de verwachting in werd het niet rustiger 
toen het eten op was maar zelfs drukker! Een drukkere 
novalive hadden we al in tijden niet meer meegemaakt. 
 
Ondertussen begon de band The Upstairs met 
soundchecken en kort daarna barsten zij los met hun 
eerste nummer. Dat je met zijn 3en een prima show neer 

kan zetten hebben zij zeker bewezen. De energieke rock van dit 
trio knalde van het podium en de sfeer was meteen goed. De 
toon was gezet en na The Upstairs was het podium voor The 
Ugly Ducks And Me die met een prettig gestoorde grunge en 
nummers als ik hou van wippen, de kinderopvang en the king of 
hangovertown het publiek helemaal los kregen.  
 
Na het onmisbare 'muzikale intermezzo' was het weer tijd voor 
de Novaband! Na een rondje van Nova was het tijd om de soos 
op zn kop te zetten en dat is de mannen van de Novaband zeker 
weer gelukt. Als toegift klommen Brokkie en Ron op het podium 
om zo hard mogelijk POEP IN JE HOOFD!!! te schreeuwen en daarmee was deze Novalive 
weer helemaal compleet. 
 
Na al dit geweld zette de band Echoes Drive nog een hele vette show neer voor alle 
Novalive gangers die zolang mogelijk door wilden feesten, met hun chaotische maar toch 
strakke indie was dit een prima afsluiter voor een hele geslaagde Novalive!  
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Lief  dagboek, 

 

Er was eens…  

Een Belg en een Nederlander die een stukje voor de WP gingen schrijven. We zijn 

het er nog niet over eens of de Belg mee-eet maar hij is er al wel uit dat hij niet mee-

eet. De Nederlander is het hier niet mee eens. Ze drinken een biertje, en daarna 

nog een, en ja hoor, gewoon nog een totdat de Nederlander zegt: “Joh, laten we er 

nog een drinken!” Dan drinken ze er nog een. Ondertussen wordttddtdt Monique 

Smit integraal van DDJ verwijdert, alweer.  

Alweer twee nieuwe pilsjes. De een ziet er wel redelijk uit, de ander is direct al dood. 

De barman vindt dat gelukkig ook en doet er maar ff een kwakkie schuim bij. De 

buurman zoekt ondertussen op wanneer de Zwarte Cross is, want daar gaan we 

met de Novacrew naar toe! Na het opzoeken kijkt de buurmanwezenloos voor zich 

uit met een lentebok in zijn hand. Ondertussen is Maudy niet van de rare 

opmerkingen. Ze zegt: “ik ben alleen maar van de goede opmerkingen”. Maudy eet 

ook mee. Nu is het vrij duidelijk, de Belg eet wel mee en de Nederlander had dus 

gelijk. Haha Nederlanders zijn Beter dan Belgen!!!!!!  

“Miljaar de nondeju hé!”, zegt de Belg. Ondertussen komt het eten binnenlopen, 

samen met Pim en Joh-sse. De buurman vindt garagist (op zijn Belgisch uitspreken) 

nog steeds een mooi woord voor monteur. De Belg heeft geen zin om te gaan 

pissen, dus doet hij dat maar niet en drinkt hij weer verder aan zijn biertje. De 

Nederlander snapt dit wel want die heeft net ook voor de Belg geplast.  

BAR MAN PILS!!! Kut (of niet): het worden 2 rode wijn. En Maudy kan op al (!)! haar 

vingers fluiten. Wat schattig! Ik moet nu rode wijn atten. Zucht… Na twee pogingen 

heeft de Belg het daadwerkelijk gead alleen was de Nederlander hem voor! Haha  

uuuuuhh Ricardo wordt gedubbeldekt. Een echte kapitein vaart ook op de Rode 

Zee. En dat kan ook zonder regenjas.  

Beteuterd. Oeh BE mag nooit meer rode wijn maar ja ik zeg ook altijd ik drink nooit 

meer alcohol…. Hooow applausje voor de koks!!..? Welke koks? Het zijn 

kokkerinnen! 

Felcke & Belg ff pauze we hebben eten dat koud wordt. Steek „m neer Maudy, ‟t is al 

de tweede deze avond!!  

Tortellini‟s met kaassaus en hamblokjes is fokking chill. Felcke denkt alleen maar 

aan sex want John gaat als begeleider mee met een kinderkamp (en zij denkt door). 

Joh-sse komt naast me zitten. De quote van Opa wordt ook aangehaald. 

“kinderen…  

 

De belg is nu naar huis en de rest gaat nu click-the-dick© spelen (zie voor uitleg ook 

in deze WP) Er staat ook nog een leuk gedichtje in het lieve dagboek: 

 

Er was eens… 

Een heel lief schaapje en die hield van ´t geitje!!!  

Heel veel…  

Maar een schaapje & een geitje kunnen geen kindjes krijgen…  

Toch deeëden ze ‟t stiekem  

en kregen ze een gaatje…..  

of een scheitje…  

en ze leefden nog lang en gelu 

Grolsch-O-

meter 
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Tip voor een kansloze avond: Click The Dick© 
 

Soms heb je weleens zo'n avond dat je aan de bar hangt, of ergens een biertje bent aan het 

doen, maar de sfeer er net niet in zit. Dan is dit het spel om te gaan spelen. De WP-

commissie heeft dit spel op de hyves van een oud lid van NOVA gevonden. We vinden het 

de moeite waard om dit aan iedereen te laten weten. Hieronder eerst de spelregels en uitleg, 

en daaronder een korte samenvatting van de avond. 

 

Voorwoord:  

Click The Dick© is het nieuw drank spel van 2010. Vergeet het "kaartje 

blazen", "Kingsen", "Mexxen" en "Zap de Neger" want dit is een nieuwe 

hit! Hierbij wordt de site http://www.chatroulette.com gebruikt.  

 

Inleiding:  

Chatroulette is een website die willekeurige personen bij elkaar brengt voor gesprekken via 

de webcam. Bezoekers van de website starten veelal met een stranger chat (beeld en tekst) 

met een andere bezoeker. Op elk moment kan een gebruiker de chat beëindigen en een 

nieuw gesprek beginnen. Een gedeelte van de gebruikers vertoont zich naakt (sommigen 

masturberen zelfs) waardoor de site in het algemeen niet geschikt wordt geacht voor 

minderjarigen. Mensen hebben de mogelijkheid om aan te geven als beelden niet 

tolereerbaar zijn door op F2 te klikken.  

[Bron: Wikipedia]  

 

Benodigdheden:  

Computer of Laptop, internetverbinding, webcam, fles drank, shotglas en vrienden.  

 

Werkwijze:  

Men neemt een computer of laptop. Sluit deze aan en zorg dat er toegang is tot het 

welbekende internet. Surf naar het volgende adres: http://www.chatroulette.com. Begin een 

New game en start het chatten. Neem ondertussen de fles drank en schenk het schotglas 

vol.  

 

Belangrijk: Iedereen klikt omstebeurt voor een nieuwe chat. En nu komt het; als de persoon 

in kwestie een mannelijke persoon en zich zelf aan het bevredigen is moet de speler wie 

geklikt heeft het shotglas nuttigen.  

Herhaal deze handeling bij elke keer als er zo'n mannelijke persoon inbeeld komt.  

 

Gegarandeerd dat het een gezellige en wel besproken avond wordt om niet te vergeten.  

 

Conclusie:  

Wij hebben het negatieve van het creatieve concept van chatroulette.com geïsoleerd en 

geconverteerd naar een positieve activiteit.  

 

Click The Dick© is Created by:  

Jordy, Lennard, Remco & Roel 

http://www.hyves.nl/externalRedirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.chatroulette.com
http://www.hyves.nl/externalRedirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.chatroulette.com
http://www.hyves.nl/externalRedirect/?url=http%3A%2F%2Fjedjee.hyves.nl
http://www.hyves.nl/externalRedirect/?url=http%3A%2F%2Flennard87.hyves.nl%2F
http://www.hyves.nl/externalRedirect/?url=http%3A%2F%2Fstop-looking-at-me.hyves.nl%2F
http://www.hyves.nl/externalRedirect/?url=http%3A%2F%2Froel1205.hyves.nl%2F
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Onze eerste keer: 

Donderdagavond, kwartaal 3, lesweek 8. Het is rustig in de SooS. Het is toetsweek, dan is 

het altijd rustig in de SooS, zelfs op donderdagavond. Toch zaten er een tiental mensen om 

20u nog aan de bar en rustig een biertje te doen. Een beetje pratend over de afgelopen 

toetsen, welke er nog komen en welke je al gefaald hebt. Kortom: niet de sterke verhalen die 

we gewend zijn op de donderdagavond.  

 

Tijd voor verandering. Opeens kwam het idee om Click The Dick© te gaan spelen. Er werd 

een laptop gepakt en op de bar gezet, een pitcher drank klaargemaakt en een zooi 

shotglaasjes tevoorschijn getoverd. Ik moet eerlijk bekennen dat we het spel niet helemaal 

volgens bovenstaande regels hebben gespeeld. Wij hadden zelf de afspraak gemaakt om bij 

iedere masturberende man allemaal een shotje te nemen. Iedere keer…  

 

Als je nuchter op chatroulette zit kom je best veel masturberende mannen tegen. Als je 

dronken bent zal dat niet erg veranderen, maar omdat het hier toch om drank gaat en je, hoe 

raar het ook klinkt, op zoek bent naar masturberende mannen, lijkt dat ineens allemaal best 

mee te vallen. Na een uurtje shotjes te nemen hebben we daarom maar besloten om er een 

tweede laptop bij te zetten, zodat we twee keer zo snel kunnen zoeken. En dat gaat op een 

gegeven moment dan ook best snel. Zo snel zelfs dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of dat 

ie masturbeert, of dat het überhaupt een man is… op een gegevens moment shooten we 

gewoon bij iedereen en alles wat op het scherm kwam.  

 

Natuurlijk kom je niet alleen maar masturberende mannen tegen. Zo kom je genoeg rare 

mensen tegen, en die kijken je allemaal raar aan als ze ons om een SooSblok heen zien 

staan met een tafel vol lege glazen… Naar mijn weten hebben we in de tijd dat we het 

speelde twee dames topless gepraat, bij eentje onder de voorwaarde dat wij ook topless 

gingen (geen probleem uiteraard;)), en hebben we een duitse vrouw ff heerlijk belachelijk 

gemaakt met teksten als: “1988 wir sind die Hollanders” “enshuldigung, sie haben etwas 

verloren” ff wachten “Das zweite weltkrieg” enzovoorts. Daarnaast ook genoeg vrouwelijk 

schoon dat al uit de kleren was… 

 

Na twee uur spelen zat de stemming er lekker in. We hebben de SooS gesloten en zijn Delft 

in gegaan om ons daar verder vol te laten lopen. De volgende ochtend was best zwaar voor 

de meeste, maar dat zijn we gelukkig gewend op de vrijdagochtend… Eenmaal in de SooS 

aangekomen, en weer een lekkere bak koffie gezet kun je heerlijk afgelopen avond 

nabespreken, en die zwarte gaten in je geheugen weer opfrissen. 
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WISPO 2010  Skiën is voor dikke kinderen editie!  

Goeiedagschotel , als nieuw Nova lid (Jaap / Janus / maatje van Ary) heeft de WISPO 

commissie mij gevraagd om de vakantie-ervaringen met jullie te delen. Even terug naar 

januari eerder dit jaar, terwijl ik op mijn werk wakker probeer te worden met een derde bak 

koffie giert de vraag van Ary al uren door me kop, Jaap ga je mee met WISPO? Veel gratis 

bier en nog meer lol dan wat wij bierdrinkende Medemblikkers gewend zijn. En voordat ik het 

zelf door had was ik een paar weken later voor het eerst in mijn leven in de SooS tijdens de 

WISPO meeting. Via deze weg wil ik namens alle WISPOgangers als eerst mijn grote 

complimenten even geven voor de commissie (Ron, Pluk, Joodie & Brokkie) welke tijdens 

deze infoavond een zeer onprofessionele lezing gaven over een, voor de rest zeer 

professionele georganiseerde vakantie. Dit was de avond waarin ik erachter kwam dat ik niet 

de enige koekwous op deze wereld was. Nadat Josse de La Chouffe uit de vriezer had 

gehaald en ik uiteindelijk met Ron wakker werd in Alev wist ik het zeker; WISPO 2010 ik ben 

er klaar voor. 

 

 

 

   

 

 

Vrijdag 12 maart was het zover, rond een uurtje of 3 zou de bus vertrekken richting Saint 

Jean d'Arves. In de tussentijd heb ik me zoveel mogelijk proberen in te leven in het 

studentenleven. En dat is nog best moeilijk voor iemand die al een paar jaartjes werkt en een 

eigen bedrijfje runt. Maargoed bier drinken en sinterklaas liedjes zingen gaat ook mij goed af 

en voor we het wisten stond de Husk touringcar voor de school, weliswaar voor het 

schoolgebouw van de buren maar met een stukje lopen wordt er toch nog beetje gesport 

tijdens deze wintersport. Nadat Ron een preek kreeg van chauf Henny (zonder snuitje en 

bulletje dit maal) mochten we dan toch onder zwaar protest met 3 koffers per persoon en een 

computer uit 1938 de bus in. Toen ik de buschauffeur erop benadrukte dat als je ‘chagrijnige 

buschauffeur’ in Google intikt en zoekt op afbeeldingen, hij er als eerst op tevoorschijn komt, 

was na deze opmerking de sfeer al snel om en werd de polonaise dan ook een standaard 

ritueel om de 38 minuten. Na de eerste tussen stop waar trouwens elk WISPO lid een rode 

trui met de tekst skiën is voor dikke kinderen rond banjerde, had Henny alweer snel zin om 

door te karren. 
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 Zaterdagochtend rond een uurtje of 8 waren we dan 

na een gezellig rit eindelijk gearriveerd in de bergen 

van Saint Jean d'Arves. Een prachtige blonde 

reisleidster (Marjolein) heetten ons 19 mannen en 2 

vrouwen van NOVA welkom in het op dat moment nog 

o zo rustige plaatsje. Ondertussen zijn ook Stef en 

Taces met eigen vervoer aangekomen en kunnen 

direct mee genieten met de welkomstborrel welke als 

snel wordt ondersteund door chartreuse. Terwijl Ary 

flugel door zijn neus drinkt, loopt een willekeurige 

burger het raam uit de voordeur van de Paddy’s bar. 

Gelukkig rukt het NOVA klusteam direct uit om de 

kroeg vakkundig te repareren.  De eerste fanatieke 

boarders en dikke skiërs gaan de piste op terwijl de 

rest het eerste aangesloten NOVA fust soldaat 

probeert te maken. Uiteindelijk gaat een bezopen Ary 

onder begeleiding van Steyn van de piste af en 

assisteren Lotte en Brokkie niemand minder dan Jaap 

tijdens zijn eerste bergervaring (zie DVD) welke 

natuurlijk uren heeft geduurd.  Rond 3 uur kregen we 

de sleutels van de 3 appartementen welke van 

tevoren zijn ingedeeld in de categorie; stinken, porno 

en diaree (Annie). Iedereen die snel was had een 

goede slaapplek, de minder snelle onder ons sliepen 

in een stapelbed op de gang en sommige zelfs trillend 

in de hoek van de kamer.   

Zondag was de dag waar ook voor het eerst werd 

gelest, iedereen zijn ogen stonden gericht op Ary, 

Josse & Jaap welke in het beginnergroepje waren 

ingedeeld. Bochtjes maken, vallen en opstaan, de lift 

en leren remmen (speciaal voor Ary) werden de 

komende 5 dagen geoefend. Bij les 2 was Josse er al 

goed klaar mee (zie DVD) en Ary besloot al tijdens les 

3 om te trainen in de Paddy’s onder het genot van een 

biertje en bierkip. Jaap spant de kroon om tijdens les 

4 met het loshalen van zijn bindingen zo hard te vallen 

dat Sander Hak van zijn cola wordt gehaald om 

samen met zuster Angela af te reizen naar het 

ziekenhuis. Na een paar foto’s van 38 euro per stuk en een Mickey Mouse sticker op de 

geblesseerde arm was ook Jaap uitgeschakeld. En kennen jullie die mop al van Hak die niet 

de bergen af ging maar toch onderuit ging in de badkuip? Ik bedoel maar, een foutje zit in 

een klein hoekje. Tenminste niet als Pinguïn Jeroen daar ligt te epibreren met een 

maatbeker vol bier vast geducttaped aan zijn arm. Hoe zit het trouwens met de groene trui? 

De trui welke wordt gedragen door de persoon met de meeste kansloze acties, wie heeft die 

nu allemaal gedragen? Kort maar krachtig: dag 1 Jaap door nog voor de grens over zijn nek 

te gaan. Dag 2 Josse welke na een slok chartreuse in een bochtje over de rest heen kotst en 

alle andere dagen Pinguïn welke tot op heden niet meer nuchter is geweest.  
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 Uiteraard zijn alle mensen welke niet genoemd zijn wel gewoon serieus bezig boven op de 

berg, tenminste Leen zijn jump actie, het wachten op lift 38 en Michiel welke het funpark 

onveilig maakt vallen daar toch ook onder? De laatste dag is zelf de NOVAtour langs alle 

pistes gegaan welke ondertussen hier een daar wel wat aan het dooien waren maar ook dat 

mocht de pret niet drukken. Natuurlijk was het elke avond feest in de Paddy’s. Zo heeft Ary 

een avondje gedraaid, was er een Franse avond met een stokbrood en elke avond gratis 

bier.  Alhoewel de Dj wat tips nodig had werd toch elke avond onze vakantie top 10 gedraaid: 

1 Zie ginds komt de stoomboot! 6 Chelsea dagger! 

2 Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood!  7 Ik heb een boot!  

3 Kom pak je lasso maar! 8 Schatje mag ik je foto!  

4 Nobody said it was easy! 9 Slavenkoor (het roeierslied)!  

5 Papa! 10 I want to break free! 
 

        

 

 

 

 

Na het stappen was het traditie om de kroeg zelf schoon te maken en Ary in het riool te 

plaatsen welke door Hak security wordt beveiligd. Kom je in de buurt van Hak zijn riool dan 

ben je verzekerd van een bloedneus, vraag maar aan Bonnie. De feestjes gingen uiteraard 

tot in de late uurtjes door, van geluidsoverlast was geen sprake gezien de directie onze 

buren al uit voorzorgsmaatregelen heeft overgeplaatst. Daarnaast maakt de directie zich 

drukker om sinterklaas liedjes welke worden gezongen in het zwembad of bergen die opeens 

blauw worden nadat Jaap deze had versiert. Na heel wat dagen feest moesten zaterdag 20 

maart de huisjes weer schoon worden opgeleverd. En tegen alle verwachtingen in is het 

appartement met de 2 vrouwen aan boord tot ranzigste appartement gekozen, dit blijkt maar 

weer dat wij mannen hellemaal niet zo goor zijn.  

  

Alhoewel ik waarschijnlijk 38% ben vergeten hoop ik dat iedereen nu begrijpt waarom je 

WISPO 2011 niet mag missen. Ik ben er in ieder geval wel weer bij, via deze weg nogmaals 

iedereen heel erg bedankt. En natuurlijk niet te vergeten Henny, de meiden Angela en 

Sandra, de bellende en porno skileraar, Husk en al dat gratis bier! 

Groetjes Jaap Docter (pandabeertje die een koekwous nadoet), cu @ NOVA weekend!!  
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Anti Wispo SooS 
 
Na al die verhalen van mijn zus Felcke over de 
bekende Soos was ik toch wel wat nieuwsgierig 
geworden. Dus toen ik op donderdag ochtend in de 
les zat, dacht ik, het is wel weer genoeg geweest voor 
vandaag. Tijd voor een cocktail. Aangezien niets 
moet ben ik op m’n scootertje gesprongen en naar de 
trein geracet. Daar de trein gepakt naar Delft. 
Ondertussen uiteraard laten weten dat ik eraan 
kwam, maar die berichtjes waren voor niets, want 
eenmaal aangekomen in Delft mocht ik het toch echt zelf maar uitzoeken. Iets met geen 
bereik in de SooS? 
Delft is een leuke stad, maar niet als je echt geen flauw benul hebt van waar je heen moet, je 
de SooS belt om te vragen of zij het je uit kunnen leggen, maar dan vervolgens wordt 
doorverbonden met de Haagse Hogeschool die niet eens Felcke aan de telefoon kunnen 
geven (waarom verbinden me ze dan door..?) en als je heerlijke hakken aanhebt die na 1,2 
kilometer toch echt niet meer zo heerlijk aanvoelen.  
Na wat geflirt te hebben met de postbode die mijn redder in nood was en mij de weg wees 
heb ik het toch echt gevonden. En gelukkig liep ik Felcke gelijk al tegen het lijf. Die was 
uiteraard verbaast mijn ineens voor haar neus aan te treffen.  
Veel tijd om te vertellen hoe het me was gelukt was er niet, want er was werk aan de winkel. 
Ik kreeg gelijk 38 euro in m’n handen om uit te geven aan de decoratie. Van deze 
gelegenheid maakte ik gelijk even gebruik om van die sloffen aan te schaffen die er echt niet 
uitzien, maar het voelt alsof je op wolkjes loopt. Een perfect medicijn voor mijn uitgeputte 
voeten. En ja, ik dacht dat de mensen in de SooS er allemaal wat anders bij liepen dan 
normaal, dus eigenlijk had ik me gewoon uit beleefdheid even aangepast. 
De decoratie, de cocktails en de muziek waren er, maar dan nog de mensen. Nou, dan loop 
je toch gewoon even een rondje door de school? Zo gedaan. Met wat partypeople zijn we de 

school rondgetrokken met onze visnetjes en 
Hawaï-kettingen. En maar roepen dat 
iedereen moest komen want het zou o zo 
geweldig worden (zoals natuurlijk elke avond 
in Soos hè). 
Toen wij weer terugkeerde naar de kelder 
druppelde er al wat mensen binnen en was 
het tijd om te leren hoe ik het perfecte biertje 
moet tappen. Ik geef toe dat de eerste 
mensen aan wie ik een biertje heb gegeven 
toch wel wat zijn afgezet, maar aan het eind 
van de avond lukte het prima. 
Nadat ik wat buitenlanders aan de Flügel 
heb gezet, de spoelbak van heeeeeeel 

dichtbij heb mogen bekijken en het heerlijke eten van Betonnen Ron heb geproefd was het 
toch wel tijd om weer richting Hendrik-Ido-Ambacht te gaan. Iedereen bedankt voor de 
gezellige avond en wie weet tot ziens!  
 
 
Kleine Felcke 
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WK Voetbal 2010 
 

Bij het lezen van dit stukje zal het ongeveer nog 38 dagen zijn voor het WK. Natuurlijk kun jij 

ook bij je eigen studentenvereniging dit feest meevieren. Net als ieder WK of EK zal de 

oranjecommissie ervoor zorgen dat de wedstrijden in de SooS worden uitgezonden. Ook dit 

jaar kun je dus weer in je eigen studentenvereniging en met veel andere studenten ons 

Oranje zien winnen. 

 

Op woensdag 16 juni zal Nederland om half twee ‘s middags onze eerste wedstrijd tegen 

Denemarken spelen. De tweede wedstrijd zal Nederland op zaterdag spelen tegen de 

Jappen, om vervolgens op donderdag 24 juni om 20:30 uur tegen Kameroen te spelen. 

Uiteraard zullen we in iedere rust overschakelen naar 

het WK lingerie Hotshots van Veronica.  

 

Tijdens en na iedere wedstrijd kun je bij ons natuurlijk 

helemaal vol laten lopen en maken we er een geweldig 

feest van. Uiteraard mag je altijd je vrienden 

meenemen zodat ook zij mee kunnen feesten. Ook 

organiseren we een poule waar iedereen aan mee kan 

doen.  

 

Meer informatie over het aankomend WK en hoe je 

mee kunt doen aan de poule lees je binnenkort op de 

site en in je mailbox. 

 

Tot SooS, 

 

De oranje commissie. 
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Alev 

 

Alev, de plek bij uitstek, buiten NOVA om nog een plaats waar ik het niet erg vind om dood 

gevonden te worden, maar voor alle mensen die buiten delft wonen, en nog niet weten wat 

Alev is, hier een omschrijving volgens de dikke van Dale.  

 

A·lev (de~, -levs) 

 1. Grillroom met veelal allochtone medewerkers. 

 2. Dè snackbar waar heel dronken Delft naar toe gaat. 

 3. Een publieke plaats waar ruimte is voor debat met onbekende andere klanten. 

 4. Waar bij vertrek een ijsje discodip heel lekker is. 

 

Voor de die hard NOVAgangers is Alev geen onbekend begrip. Meestal als de beveiliging 

rond een uurtje of vier ’s ochtends de SooS komt sluiten, zijn we allemaal naar de klote. En 

iedere gezonde student heeft, als hij/zij dronken is, een ongeremde behoefte naar 

kebab/shoarma en knoflooksaus.  

 

Natuurlijk kan iedereen zich inbeelden wat er gebeurt als een dronken NOVA delegatie 

ergens naartoe gaat. Dat is altijd chaos. Nu is Alev sowieso al chaos. Zoals hierboven als 

vermeld, heel dronken Delft gaat naar Alev. Tegenover Alev zit ook een Turk, dat al 3x failliet 

is gegaan. Als je in Delft in een random kroegje bent, hoor je ook nooit: zullen we naar de 

turk gaan, maar altijd: zullen we nog naar Alev gaan??? De politie rijdt er ook 38x in een uur 

langs omdat ook hun weten dat het gewoon veruit de populairste Turk in Delft is. 

 

Maar nu ff over Alev zelf. Alev is bijna altijd open. Als je er wilt lunchen of rustig avond eten 

is dat mogelijk, maar waar vooral hun omzet zit is in alle studenten die de ongeremde 

behoefte  naar kebab met knoflooksaus willen stillen. Het is er dan ook ’s nachts altijd druk 

met studenten. De Alev is tot 6u open en dat maakt het ook zo gezellig. Je kunt altijd een 

mooi praatje met dronken studenten maken. En het eindigt meestal op een mooi gesprek, 

waar je beide de volgende dag toch niks meer van weet. 

 

Een van de mooiere dingen bij Alev vind ik de WC. Als mensen vragen: waar is de WC, dan 

kun je dat rustig omschrijven als: Gaa hier de trap omhoog, door de huiskamer en dan de 2e 

slaapkamer links en dan ben je er. Boven de Alev wonen (naar ik weet) gewoon mensen, en 

daar is ook de WC, het lijkt dus net of je pist in de huiskamer. Nu weet ik niet of dat een 

gebruik binnen Delft is, of dat mensen gewoon echt kansloos dronken zijn, maar als ik de 

plee zie, wordt er meer over de deur heen gepist dan over de plee zelf… Waarom weet ik 

ook niet, maar ik weet wel dat als je geen onverklaarbare ziekte wilt oplopen tijdens het 

pissen, dat het beter is om niet je handen te wassen, dan wel. Daarom gaan we altijd alleen 

bij noodsituaties naar die plee, anders gebruiken we altijd de binnenwatersloot-gracht… waar 

we ongestoord kunnen zeiken wat we willen. 

 

Er zijn vele mooie verhalen die we hebben meegemaakt in de Alev, maar die komen 

volgende WP. Maar wat er ook gebeurt, als je naar huis gaat, bestel je altijd een ijsje 

discodip. 
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Pinguïn post 
 
Hoi lieve mensenvrienden! 
 
Weer even een korte brief van mij. Om jullie weer even te laten horen hoe het met mij gaat.  
Sinds de laatste WP heb ik vooral rustig aangedaan. Ik heb nog een beetje nagenoten van 
alle sneeuw in Nederland. Toen de sneeuw in Nederland begon te smelten ben ik 
doorgereisd naar Denemarken. Van bronnen begreep ik dat daar nog een heleboel moest 
liggen. 
 
Na mij vermaakt te hebben in Denemarken ben ik terug gegaan naar Nederland om daar de 
verjaardag van s.v. NOVA te vieren! Een heerlijke avond, de stukjes taart waren dan ook erg 
lekker. 
 
Na een weekje rust, bleek iets met een vakantie te zijn… ben ik weer teruggekomen in de 
SooS. Wat bleek nou ze hadden een wintersport georganiseerd. Ik heb mij op het laatste 
moment inschreven en ben op vrijdag de bus ingestapt. Met de ski’s op de rug en voor de 
zekerheid ook maar mijn snowboard meegenomen.  
Het was een onwijs toffe week, ik heb heerlijk genoten met allemaal 
mensen van de SooS en andere mensen die we onderweg hebben 
ontmoet! 
 
Na de wintersport heb ik nog een paar leuke feestjes meegedaan in 
de SooS. Maar helaas de reisdrang begon weer op te komen en 
daarom ben ik nu weer onderweg naar de volgende bestemming. 
Ik heb  gelukkig nog een motor kunnen vinden want toen ik op  

 
Schiphol aankwam bleek er geen een vliegtuig meer naar 
Griekenland te vliegen.. en naar Spanje… en naar Italië en 
naar…. Nou ja eigenlijk nergens meer.  
Met de motor trek ik nu verder naar Noorwegen, Zweden 
en Finland. Misschien om nog wat extra te zien ga ik nog 
door naar Rusland en China. 
Tot snel weer in de SooS! Ik denk dat ik met 
koninginnenach toch nog maar even langskom! 
 
Tot SooS! 
Groetjes, Meneer Pinguïn 
Erelid van de SooScom der s.v. NOVA 
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Puzzel 
 
De laatste keren stonden cijfers en getallen bij de puzzels van WP in de belangstelling. Je 
geeft een raadsel in het Nederlands en vindt de oplossing in het Romeins, of niet. Je geeft 
een lijstje waarin getallenstructuur zit en je moet de laatste aanvullen. Iets dergelijks ook 
deze keer. Gegeven de volgende reeks cijfers en getallen ( wat is het verschil ook al weer?). 
Vul de cijfers in die op de plaats van de stippeltjes moeten staan om de reeks éénduidig en 
consequent te maken. Het is wel een beetje moeilijk want je moet weten hoe getallenstelsels 
werken. Als je dat vergeten bent even vragen aan Sluyter of van der Houwen. Of even de 
uitleg lezen die er als college 'cijfers en getallen', als hint dus, onderstaat.  
 
 15 

16 
17 
20 
22 
24 
31 

          100 
          121 
         …… 
 
Gevonden? 
 
Hint voor degenen die geen natuurkunde doen: 
Als voorbeeld kies ik (willekeurig) het 14-tallig stelsel. Als je dan bv 101 schrijft kun je dat 
omrekenen naar het (ons beter bekende) 10-talligstelsel.  
101 betekent dan 1.140 + 0.141 + 1.142 =  1 + 0 + 196 = 197. Bij de uitgerekende 197 staat 
de 7 voor de ééntallen (100 , de macht van 10 is 0), de 9 voor de tientallen (101, de macht 
van 10 is 1) en de 1 voor de honderdtallen (102 ). We noemen dat het plaatswaarde 
systeem. Dat wil zeggen van rechts naar links geteld geeft de 1e plaats de macht 0, de 
tweede plaats de macht 1, de derde plaats de macht 2 de vierde plaats de macht 3 en zo 
voort. 
197 betekent dan 7.100 + 9.101 + 1.102. In het 13-talligstelsel (bijvoorbeeld) wordt 197  
geschreven als 122. Immers 2.130 + 2.131 + 1.132 = 2 + 26 + 169 = 197. Nou zeg, wat een 
gedoe. Maar zo moeilijk heb ik het niet gemaakt hoor. Ook als je het niet leuk vindt je neem 
je er toch altijd wat van mee. Los nu maar gauw de puzzel op. 
 
Succes. 
Evert van der Schee 
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Strips
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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 

150 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 NOVA- 

activiteiten zijn of reclameboodschappen van NOVAsponsoren zijn. 

  

  

Met dank aan: 

Het Bestuur, Ron, Belg, Leen, Marleine, Tiemen,  

Jaap, Mevrouw Mastenbroek, Sjon,Dispuut XX,  

Thijs, Evert van der Schee, NOVA weekend commissie,  

kleine Felcke, 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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Mei 

PirateressenSooS 

Een Soos geheel georganiseerd door het 
vrouwendispuut en het zeebonken dispuut. 

20 mei 

NOVA weekend 

Een weekend vol feesten, gezelligheid en vrienden! 

21 – 23 mei  

Ledenavond 

Een avond vol nostalgie: bier weer 80 cent!!! 

 

27 mei 

juni 

Open Podium Plus 

Het laatste feestje van NOVA! 

4 juni 

Beach tournament  
Een leuke strandcompetitie gevolgd door een gezellige 
stapnacht in Scheveningen. 

9 juni 

WK: Nederland vs. Denemarken 
Vanaf 12.00 uur gaan de deuren open voor de eerste 
wedstrijd van Nederland tijdens het WK, mis het niet! 

14 juni 

WK: Nederland vs. Japan 
Vanaf 12.00 uur gaan wederom de deuren open om 
Nederland weer te zien spetteren. 

19 juni 

WK: Nederland vs. Kameroen 
Vanaf 16.00 uur is er weer bier en om 20.30 uur gaat de 
beamer weer aan: Nederland weer op tv! 

24 juni 

WK: Wat nu als Nederland de poule wint? 
Heel simpel: dan kom je de rest van de wedstrijden óók 
in de SooS kijken!! 

28 juni en verder…? 

juLi 

Apres toets SooS 
Oud vertrouwd een biertje na je toetsen. 

1 juli 

 


