Lieve WP lezertjes,
ja, ja, zoals in de vorige WP beloofd… bij het ontvangen van
deze WP is het echt zomervakantie… Waarschijnlijk lig je nu op
het strand of ben je in een nog warmer land, als die arme
postbode deze WP bij jou in de bus doet.
We hebben weer een geniaal jaar achter de rug. De nieuwe
SooS is nu één jaar oud, en alleen dat al is rede genoeg om een
paar biertjes op te drinken. De SooS heeft het een jaar
overleefd en is nu officieel student‐proof verklaard. Of er nu 38 aanhangers met bladeren voor het
octoberfest in worden gegooid, alles met taart onder wordt gesmeerd tijdens NOVAjaarNACH,
baggervuil wordt gefeest tijdens BBQ‐OP en of er nou heel veel bier, wijn, flügel of een zwembad op
de vloer ligt, de SooS heeft het overleeft. Nogmaals de complimenten aan alle mensen die vorige
zomer geen strand hebben gezien, maar alleen maar een kelder, een kwast, zaag en een
boormachine. Wat een jaar…
Hopelijk wordt volgend jaar een net zo’n mooi jaar als dit jaar. Er wordt nu al hard gewerkt aan Code
Geel en we gaan proberen om dit jaar de WISPO 2011 voor het eind van de zomervakantie van de
grond te krijgen. Natuurlijk zullen veel van de WP lezertjes een week eerder naar school komen, om
mee te helpen aan DIAS 2010 "Delfts blauw". Ook wij vanuit de NOVAcrew zijn daar nu hard mee
bezig.
In deze WP kun je het laatste kwartaal weer heerlijk nalezen, want ook het laatste kwartaal is er veel
gebeurt. Veel kleine feestjes, borrels en zuipavonden en wat dacht je van koninginnenach,
NOVAweekend, BBQ‐OP of het WK… Het is allemaal na te lezen in deze WP.
We hebben er van genoten om via de WP verslag te mogen doen van de meeste dingen die in de
SooS gebeuren. We hopen dat de WP commissie van volgend jaar het met evenveel plezier doet als
wij dit jaar. Vanuit hier willen we iedereen een hele fijne zomervakantie toewensen, en tot volgend
schooljaar.
De WP‐commissie
Belg, Leen en Ron.
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Code Geel
Code Geel betekent een nieuw begin, weer een nieuw jaar. Dit jaar
hebben we weer veel leuke dingen voor jullie en de nieuwe leden te
doen. Eerst de DiGoNo, het eerste feest van NOVA. Een geweldige
avond met een bekende DJ. De KA zal veel beter worden dan vorig
jaar. Er zal een springkussen komen en het oer Hollands fust werpen
zal natuurlijk ook niet ontbreken. Op donderdag 09 september zal er
weer een te gek feest zijn. Uiteraard regelen wij op dit Sunsation feest
een bekende DJ. Natuurlijk willen we alle nieuwe mensen leren
tappen en zullen daar een te gekke avond van maken, met wat je tapt moet je drinken, wie tapt het
best en geeft de beste service, Bier race, met hindernissen. Zoals altijd moet er ook gelachen worden
en zal er een cabaret avond georganiseerd worden. Natuurlijk
kan NOVA niet zonder actieve commissies, dus wil je graag wat
gratis bier drinken en te gekke evenementen organiseren kom
dan zo ie zo langs.
Vrijdag 17 september, schrijf deze datum sowieso in je agenda.
Dan treedt namelijk Dou Grend von Velsen und de Nozem op
en zullen er ook gratis hotdogs zijn, kom allemaal. Woensdag
22 september kan je meedoen aan een Workshop. Donderdag
23 september houden we een gewone donderdag SooS,
gezellig bar hangen en een bier, wijn of fris drinken. Als
afsluiting van deze te gekke maand komt er een ApresSooShut
met Apres‐ski muziek en de welbekende flügel competitie.

Hieronder volgt de Code Geel planning:
DO 02 SEP
WO 08 SEP
DO 09 SEP
VR 10 SEP
WO 15 SEP
DO 16 SEP
VR 17 SEP
WO 22 SEP
DO 23 SEP
VR 24 SEP

DigoNo
Ka
Sunsation
TapperGilde
Carbaret
ANS (Actieve Nova SooS)
Nova live hotdogs SooS
Workshop
Donderdag SooS
ApresSooShut

Wij zien jullie allemaal bij de Code Geel. Dit wordt weer een spetterden opening van het jaar.
Tot SooS,
De Code Geel commissie
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BOB Pluk

En toen werd het tijd om een stukje te schrijven, een stukje waarin ik
terugblik op een jaar Bestuur van onze mooie vereniging Nova. Wat was
het een prachtig jaar. Nee, ik heb het nu niet over het weer want daar
heb ik afgelopen jaar niet veel van mee gekregen. Het gaat over de tijd in
de Kelder beter bekend als de SooS. een terugblik van een jaar waarin
veel nieuw was of laten we zeggen alles nieuw. Behalve de Tradities van
Nova, natuurlijk die zijn mee verhuisd. Het jaar begon voor mij tijdens de
verhuizing. Of beter gezegd de verbouwing. Ik zag, en hielp mee met de
opbouw. Van een lege kale ruimte tot de gezellige ruimte waarin ik dit
jaar behoorlijk heb genoten van het vloeibare goud. Tijdens de
verbouwing kwam de gedachte naar boven dat er niks mooier zou zijn
dan bestuur zijn in zo’n mooie nieuwe SooS. deze gedachte heb ik zo’n 2
maanden voor me zelf gehouden. Waarna ik na mijn vakantie tegen het
RvC heb verteld dat ik graag bestuur wilde gaan doen. Toen was ik de
eerste, de eerste AKB. Maar gelukkig is dit allemaal tijdens de DigoNo goed gekomen. Samen met
Josse en Felcke ging ik Nova besturen.
Het Jaar voor mij, een jaar Koffie, een jaar gratis bier, een jaar evenementen organiseren, een jaar
frituur, een jaar Makro, een jaar boekhouding, een jaar de klok, een jaar met Josse, bijna een jaar
met Felcke, een jaar met Feestjes, een jaar commissies, een jaar vol kritiek, een jaar vernieuwing, het
jaar van nieuwe lampjes, een jaar Nieuwe SooS, een jaar beveiliging, een jaar plezier, een jaar
ervaring, een jaar lol, een jaar met Wispo, een jaar met Novaweekend, een jaar
bestuursvergaderingen, een jaar kerst diner, een jaar kortom een jaar, een prachtig jaar dat ik als ik
papa pluk wordt vaak zou vertellen aan de kleine plukkies.
Tot slot wil ik iedereen die heeft geholpen bij het organiseren, schoonmaken, tappen, opbouwen en
gezellig maken ontzettend bedanken. Ook wil het nieuw bestuur heelveel succes wensen voor het
komende jaar. Beste vrienden van Nova ik hoop dat jullie het naar jullie zin hebben gehad het
afgelopen jaar…
Tot volgend jaar in de soos,
Rémon (Pluk) van den Engh
Voorzitter en SooSbaas der sv NOVA
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Angsten
Disclaimer: Uit voorzorg dat niemand benadeeld wordt is iedereen in de foto’s onherkenbaar gemaakt. Deze personen willen graag
anoniem blijven.

Wees niet langer bang dat je alleen bent in je angst. Er is een term voor je
angst. Hier wat algemene angsten van mensen.

Dipsophobia: De angst voor het drinken van alchohol.
Papaphobia: De angst voor de paus.
Entomophobia : de angst voor insecten.
Macrophobia: De angst voor lang wachten.
Ablutophobia: De angst voor wassen en schoonmaken.
Anatidaephobia: De angst dat ergens op een of andere manier een eend
naar je kijkt.
Arachibutyrophobia : De angst dat pindakaas aan je gehemelte blijft plakken.
Allodoxaphobia: De angst voor meningen.
Hellenologophobia: De angst voor griekse termen of complexe
wetenschappelijke termen.
Phobophobia: Angst voor angsten. Misschien
te laat als je dit leest.
Atelophobia: Angst voor inperfectie
Wiccaphobia: Angst voor heksen of/ en
toveren.
Ballistophobia: Angst voor raketten en
kogels.
Carnophobia: Angst voor vlees.
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BOB Josse
Daar ben ik weer, je zult denken waar heeft hij het
over. Nou mijn jaar is ongeveer ten einde. Bij het einde
van het jaar hoort natuurlijk weer een stukje voor de
WP. In mijn vorige stukje als toen nog AKB heb ik jullie
verteld hoe ik bestuur ben geworden. En eigenlijk heb
ik dat allemaal besloten in een dronken bui, zoals het
hoort. Nu is mijn jaar bestuur weer ten einde. Zal ik
jullie gaan vertellen wat ik er van heb gevonden, en
mijn toekomst gaan vertellen.

Mijn jaar is mij heeel goed bevallen, ik heb aan mijn
jaar veel leuke verhalen en gebeurtenissen
overgehouden. Veel nieuwe mensen leren kennen en
daar ook veel mee gelachen. Dus na een jaar lang bier
drinken, zal ik over 38 jaar nog met veel plezier terug
kijken naar dit te gekke jaar. We begonnen dit jaar met
een JV, dat betekend veeel kek over je heen. De
volgende dag wakker worden met een enorme kater. Na een jaar lang bestuur leer je wel dat een
kater niet bestaat. Want je kunt die gewoon verdrinken. Want als je gewoon om 10 uur de koffie
inschenkt in de SooS, zijn er meestal wel mensen die de avond ervoor niet zo gefeest hebben als jou.
Mijn doel was dit jaar om bij ongeveer elke koffie te
zijn. Helaas is het een paar keer niet gelukt.
Gelukkig heb ik afgelopen jaar, maar weinig keren
de mensen moeten teleurgesteld. Mijn vaste
klanten waren meestal Vinnie, Brokkie, Shell Eco
marathon (Sjon), als Ron geen kater had ook en ik
zal er nog wel een paar vergeten zijn, heel erg
bedankt voor de gezelligheid. Dit jaar ging ik ook
voor het eerst op WInterSPOrt. En aangezien skiën
voor dikke
kinderen is,
moest ik maar gaan snowboarden, heb je weleens een dik
kind op een snowboard gezien? Nou ik zal het zo zeggen,
iedereen heeft helemaal dubbel gelegen hoe slecht het ging.
(Zie de foto hiernaast.) Maar het is mij zo goed bevallen dat ik
komend jaar ook mee ga, of er een ski pas komt is nog niet
bekend. (Daar mag in het belang van het onderzoek nog geen
uitspraak over gedaan worden.) Dit jaar was er natuurlijk ook
weer een NOVA‐weekend, die gered is door Ron en Leen,
want het bestuur(lees Josse) had gefaald. We zijn naar een camping geweest in de Achterhoek. En
hebben daar veel bier gedronken en zijn gaan lasergamen. De feestjes waren een half zwart gat.
Maar het was een te gek weekend, bedankt Leen en Ron. Nu het bijna vakantie is en BBQ‐OP+ ook
6 |WordPervert
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weer voorbij is, is het tijd om te gaan klussen voor de DIAS, dit wordt weer een spetterend feest, met
elk feest in de SooS!!!
Nu even mijn toekomst, ik ga
aanstaand weekend lekker heeeel
veeeel bier drinken op de Zwarte Cross.
Na de code geel ga ik nog meer bier
drinken op de Oktoberfest in München.
Dus als jullie mij volgend jaar niet meer
zien, weten jullie hoe dat komt. Dan zit
ik nog meer bier te drinken in
Duitsland.
Ik hoop zeker het 38ste jaar van NOVA mee te maken en hier nog even met taart te komen gooien. En
in 2038 mee te gaan op WISPO en dan bestaat NOVA 50 jaar.

Ik wens het nieuwe bestuur veel geluk toe het komende
jaar, en mij zullen jullie nog wel zien in de SooS. Tevens wil
ik graag alle commissie leden bedanken, waarmee ik samen
een commissie heb gedraaid. En alle mensen, waarmee ik
een te gek jaar heb beleefd. Ik zal dit jaar ook weer
meedoen aan de DIAS als NOVA‐crew. Ik zie jullie allemaal
volgend jaar weer.
Tot SooS,
Josse van Putten
Ook wel bekend bij een paar leden als: Juicy of Joh‐se
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BOB Felcke
Toen ik met de DiGoNo in een aangeschoten bui (bij volgens mij Spook) liet vallen dat een jaartje
bestuur doen me ontzettend gaaf zou lijken, kwam dat al snel bij de RvC terecht en nog geen half
uurtje later had ik Stef aan m’n broekspijp... En die maandag erop zat ik in de SooS aan de eerste
bestuursvergadering. Secretaris zou het voor mij worden. Hiermee belande ik vrij plots als bestuur in
de Code Geel periode. Ongelijk had ik niet; mijn bestuursjaar was ontzéttend gaaf! Toch, zoals
sommigen van jullie al weten, heb ik mijn bestuursfunctie vroegtijdig neergelegd. De stress werd te
veel en dat heeft me de nek omgedraaid. Maar om van mijn laatste WP stukje nu een treurig bericht
te maken? Dat kan ik natuurlijk niet laten gebeuren!
Iedereen had het altijd over de NOVA jaarnach. Het feestje waar je gewoon een keertje bij moet zijn!
Vorig jaar heb ik dit taart‐gooi‐festijn gemist. Wat een zonde. Maar dit jaar zou het zover worden, ik
ging mijn uiterste best doen om Ron eens goed een slagroompuntje in zijn neus te duwen. Echter
ging voor mij het feestje wat anders dan gepland: ik ging onderuit over, jawel, een potje appelmoes
dat op de grond terecht was gekomen. De val was hard en nadat ik een half uurtje gezeten had ging
die uiterst vervelende pijn niet weg. Toen heb ik toch maar mijn reddende engel gebeld. Mijn pappie!
Van hem moet ik trouwens “mijn vader” zeggen, omdat “papa” kinderachtig klinkt. Ik zal ook zeker
even dit stukje onder zijn neus schuiven. Deze kwam mij lief ondersteunend de trap op helpen, waar
ik bijna een half uur over heb gedaan, en niet met de minste tranen. Hij was ervan overtuigd: we
gingen zeker even langs de eerste hulp. Toen ik daar rond 2’en aankwam bleek dat ik een gekneusd
stuitje had opgelopen. Zo ging mijn eerste NOVA jaarnach in mist op. Bij deze waarschuw ik alvast
het volgende bestuur: ik ga dan hopelijk mijn eerste slagroompuntje gooien!
Andere hoogtepunten dit jaar waren natuurlijk het Flügel feestje,
de bladeren met het Oktoberfest, het met Sjon in een juten zak
lopen met de Get2SooS, de blote billen van Derk, Leon en Chef, de
twee kleine milkshakes voor € 3,80 en de ijsjes met discodip, twee
heren die ik in mijn shirt heb weten te krijgen,
de “wat lekkers bij de koffie” baksels en niet
te vergeten een geweldige Felcke SooSbaas
SooS week met een mooi zwembad, veel
bezoekers en de roze binnenbar.
Een half jaartje later kreeg ik een nieuwe kans. Nadat ik met barbecue open podium bij Ron een
heerlijke bonk mayonaise in zijn neus heb gesmeerd, voelde ik me heel voldaan. Dit was zeker even
goed als slagroom! Echter was zijn wraak zoet (of moet ik zeggen, kerrie ketchup?).
Ron besmeuren met iets eetbaars was niet mijn enige taak dit jaar. Ik heb met veel plezier de
sponsoring geregeld, de bedrijvendagen georganiseerd (met een knipoog naar Marleen en Joost), het
kerstdiner tot zo’n groot succes gekregen en heb me heerlijk
geamuseerd met het maken van de WP’s. Er was echter nog
een taak. Zoveel mogelijk fanatieke Medieval Madness spelers
verslaan! Ik kan trots zeggen dat ik Jeroen, Belg, Ron, Josse en
Pluk dit jaar verslagen heb.
Met veel liefs, Felcke
8 |WordPervert
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Dispuutflits 4: 2009/2010
Beste lezers en lezeressen van deze nieuwe dispuutsflits. In de derde dispuutflits werd de hoop
uitgesproken een vierde mee te kunnen gaan maken dit jaar. En zie hier, op het moment dat u dit
aan het lezen bent, bent u getuige van de gehoopte en inmiddels geschreven vierde dispuutsflits.
Voor de trouwe lezers van deze rubriek zal het niet nodig zijn een uitleg te geven over wat een
dispuut nu precies inhoudt. Voor de WP lezers onder ons zou een uitleg wellicht van pas kunnen
komen. Op papier komt zo een uitleg niet echt lekker uit de verf is in het verleden gebleken, dus wil
ik alle nieuwsgierige lezers uitnodigen om dit zelf na te vragen aan een van de vele leden ven de
verschillende disputen die NOVA rijk is. Gelijk weer een goede reden om met iemand een pilsje te
drinken. Niet dat je daar nog een reden voor nodig hebt, maar is wel lekker als je niet telkens
dezelfde hoeft te gebruiken.
In deze dispuutsflits zullen we een aantal disputen van NOVA gaan bespreken. Maar eerst even een
lijst om het geheugen op te frissen welke disputen we allemaal in de glorieuze geschiedenis van
NOVA hebben gehad.























A Bori Gines
Primus Conventus
Mercurius
Complexio Vinolentus
Dadaspuut
A Prima Vista
Ratio Incognito
Procion Loctor
Peccavi
Ordinis Absurdum
Neccesitas
Droezjba
Concordes Inter Pocula
Mhekebdeth
Blauw genootschap
Callisto
Dionysos
Liberté Egalité Fraternité
Androlupia
Sinlooz
Zuri Mbahari
XX

Inmiddels mag Skaenderie uit het lijstje weggehaald worden, want we kunnen niet bepaald zeggen
dat ze ooit echt geleefd hebben.
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Dionysos
Hier is slechts 1 huwelijk in de maak, en verder is er niet veel te melden. Een eenzame strijder komt
nog wel eens zijn gezicht laten zien in de SooS, maar om daar gelijk de conclusie aan te hangen dat
Dionysos nog actief is. Nee. Dat kunnen we helaas niet. Er is dus te stellen dat Dionysos zelf nog wel
eens wat onderneemt, maar verder eigenlijk niet meer zo veel in de SooS is.

L.E.F.
Als ik hier zou zeggen dat ik in de afgelopen periode veel van deze mensen heb gehoord, dan zou ik
liegen. Om over de laatste stuiptrekkingen van dit dispuut te lezen zouden we de
geschiedenisboeken erbij moeten pakken. Maar aangezien er weinig geschiedenis wordt gegeven op
de TH Rijswijk, gaan we dit ook niet doen. Het zou verloren energie zijn.

Androlupia
Dit dispuut is nog heerlijk levend. Laatst is er weer een dispuutuitje geweest voor dit prachtige
gezelschap. Het gezelschap der groenen staat al sinds de oprichting in belangstelling van de andere
disputen. Men is geïntimideerd door de kracht die de heersers van het goede leven uitstralen. Het is
zelfs zo erg dat er oranje ingestelde mensen waren die zelfs de moeite hebben genomen om
Androlupia, en dan met name de kleur, te vermelden op Wikipedia. Het is uiteraard fijn te zien dat er
niet‐Androlupianen zijn die zoveel moeite voor de Androlupianen doen. Androlupia wil dan ook
iedereen voor deze aandacht bedanken.
Sinlooz

Skaendinges
Deze zijn eigenlijk allang overleden. Vanaf begin is het niet gegaan zoals ze bedacht hadden. De hele
groep heeft toen maar zijn verlies gepakt en is gestopt. Hier gaan we dus verder niet meer over
schrijven.
Zuri Mbahari
Dit is een van de disputen die als laatste zijn
opgericht. Samen met het vrouwendispuut XX. De
mannen zijn inmiddels fanatiek bezig in de SooS. Met
een dispuutmeter in de vorm van een anker bezetten
ze menig donderdag een groot stuk van de SooS. Dit
zijn goede beelden en daar worden we uiteraard
vrolijk van.
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XX
De dames van XX zijn niet al te vaak te zien in de SooS. De globetrotter die even de hort op was is
inmiddels weer terug en de groep is weer compleet. De dames zijn vaak, als ze er zijn, te zien met de
mannen van Zuri Mbahari. Dit zorgt altijd voor leuke taferelen.

Zo bent u allen weer een beetje op de hoogte van de gebeurtenissen rond de disputen van NOVA.
Maar daar laten we het niet bij. De lijst met disputen is al vrij lang, maar kan uiteraard altijd nog
langer.
Dus aan alle actieve leden die al met een groep vrienden aan de bar zit. Maak er nog wat mooiers
van. START EEN DISPUUT. Heel lastig is het niet, want vele voor jullie is het ook al gelukt.
Bedenk wat leuke afspraken en gekke regeltjes. Pak een bierviltje of een stukje papier en begin
gewoon te schrijven. Dit noemen we dan de statuten. Deze laat je dan door het zittend bestuur
goedkeuren en dan ben je al bijna een dispuut. Vervolgens krijg je nog een middag vol leuke en
gezellige spellen waar je misschien een beetje vies van wordt, maar wat wel voor een leuke sfeer
zorgt. Dit zullen we dan de inauguratie noemen. Weer een dag waar gezellig met elkaar een biertje
gedronken wordt. Het is dus helemaal niet lastig om een dispuut te beginnen. Zoals boven gelezen
zijn er maar 4 stappen die je moet nemen om een dispuut te worden.
1.
2.
3.
4.

Drinken
Statuten maken
Statuten laten goedkeuren
Drinken

En uiteraard mag je tussen de stappen door ook wel gewoon blijven drinken, je bent immers student.
Is het op dit moment nog niet duidelijk wat je moet doen dan kan je het altijd vragen. Veel
aanwezigen in de SooS weten hoe het moet.
NOVA draait niet alleen doordat er vele mensen langs komen. NOVA draait vooral op disputen.
Dus nog een maal voor de duidelijkheid.
GA AAN DE BAR ZITTEN WAAR JE
TOCH AL ZAT EN WORDT ZAT EN
EEN DISPUUT.

Tot de volgende flits en dan sta je
er wellicht tussen.
Een van de disputen
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NOVAweekend 2010
Het is alweer een tijdje geleden, en het geheugen schiet ook weleens tekort, maar ik gaa toch een
stukje proberen te schrijven van het mooiste weekend van het jaar. Voor de mensen die nog niet
weten wat NOVAweekend is: NOVAweekend is een weekendje weg met NOVA. Dropping, BBQ en
kapotzuipen zijn vaste onderdelen bij NOVAweekend. Natuurlijk is ook de heenweg een evenement
op zich.
Wij hebben ieder jaar, elk evenementje waarbij gereden moet
worden de zelfde auto indeling. Opa, Sjon en ik (Ron) zitten
altijd bij elkaar. Dit jaar hadden we als gast ene Belg bij ons…
Zijn echte naam weet bijna niemand, dus laten we hem maar
voor het gemak Belg blijven noemen. Het thema van onze auto
dit jaar was Hawaii stijl. Dat kwam omdat we na een avondje
dronken zuipen in Opa zijn stamkroeg, Opa na het zien van een
opblaasbare palmboom de belofte heeft gemaakt dat als ik
(Ron) ook zoiets kon regelen, we de palmboom op Opa zijn dak mochten ducttapen. Uiteraard had
Belg de belofte gefilmd, dus ik een palmboom geregeld. De dag van vertrek: Belg, Sjon en ik hadden
onszelf hawaiaans aangekleed. Dat is dus, een setje kokosnootBH’s, een rieten rokje en een zooi
bloemenslingers… De palmboom op de auto
geducttaped. Flessen whisky ingeladen en de megafoon
op de bijrijdersstoel. We zijn als auto als een van de
eerste vertrokken uit de SooS, en als laatste in Aalten
aangekomen. We hadden een GENIALE heenreis. De rit
tussen de SooS en Aalten duurt normaal ongeveer 2
uur. Wij hebben er 5,5 uur over gedaan. Ergens bij
Utrecht kwamen we een cabrio met drie dames erin
tegen. Na wat motiverende teksten door de megafoon
naar de dames te hebben geschreeuwd zijn we ze
achterna gereden om samen een ijsje discodip te eten. Onze twee flessen whisky waren alweer op,
dus moesten we ook een lokale gall&gall vinden om onze voorraad bij te vullen. Wijk bij Duurstee
keek raar op toen we daadwerkelijk padje af hawaaiaans gekleed door dat dorpje liepen. Na de
lokale ijsboer, de lokale patatboer, de lokale gall&gall en de lokale Hema onveilig gemaakt te hebben
zijn we onze reis verder gegaan. Eerst nog ff Sjon zoeken, want die is met de dames meegereden in
de cabrio, en die reden gewoon weg…
Na de A12 uitgereden te zijn, kwamen we in Duitsland. Daar vonden we dat Elten hetzelfde was als
Aalten, maar dan in het Duits. Eenmaal in Elten aangekomen bleek dat toch niet zo te zijn. De
tomtom deed het ook niet in Duitsland, dus nadat we Opa zijn moeder hadden gebeld kwamen we
eindelijk in Aalten aan.
Bij de dropping zijn we die avond voor de kroeg afgezet. Helaas weet ik niets meer van die hele
avond, behalve de verhalen die er de volgende dag kwamen. Zo blijk ik dus heel veel la Chouffe te
hebben gezopen (en daarom dus een kwart gat). De lokale turk heeft ons naar huis gebracht. Dat dan
weer wel.
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De volgende dag brak wakker worden, 4 bier erin om weer bij leven te komen. Ik heb samen met
Kayleigh voor ongeveer 60 man scrumbled eggs gemaakt. Na het ochtend eten kwam de cake omdat
Sandra jarig was die dag. En natuurlijk is er geen mooiere dag dan op NOVAweekend je verjaardag te
vieren.
Na de ochtendrituelen zijn we met de hele groep gaan lasergamen. Onderweg nog een klein
ongelukje gebeurt met een Duitser. Ook bij het lasergamen ben ik niet bij geweest, ik was toen
BBQvlees aan het halen, maar uit de verhalen die ik nu hoor tijdens het tikken van dit stukje aan de
"van Mastenbroek" is het best gezellig geweest. Kayleigh vond zichzelf heel goed maar hoorde
achteraf dat ze de hele tijd Leen was aan het afschieten (die in haar eigen team zat). Verder hoorde
ik de namen Vis en Jaap ook vaak vallen. Oow jah, en Kayleigh d’r broek gaf licht???
Na het lasergamen kwamen we terug op de camping. Daar begon
het ultieme epibreren. Heerlijk aan het zwembad liggen, bier
drinken en Taces z’n auto openbreken omdat ie zijn sleutel kwijt
was. Het zwembad was een tikkie koud, maar het was erbuiten 38
graden, dus het was wel lekker.
Om ongeveer 18:38 ging de BBQ aan. De twee RON’s achter de
braai en voor 60 man BBQen. Wel geniaal want alle 60 voorzagen ons ook van bier, dus we hadden
meer dan genoeg. Na een paar uur was iedereen meer dan verzadigd en werd de rest van het vlees
opgebakken voor die nacht. Aan het eind gingen Beunhaas en Jaap nog ff vliegen meppen met
krukken.
Om 23u stond de bus voor de camping, en konden we met z’n allen naar de Radstake. De grootste
discotheek van de Achterhoek. We gingen gezellig
aangeschoten de bus al in… nadat we de minder vriendelijke
security langs zijn gelopen, sommige zelfs hun ID moesten
laten zien, konden we eindelijk losgaan in de skihutzaal. We
waren met een best grote groep, en waren dus best
aanwezig. Ik denk dat ze het liedje “chealsea dagger” per
direct uit alle playlists hebben gehaald, want nadat ze dat
liedje in het bijzijn van ons hebben gedraaid konden ze het
plafond ongeveer vervangen. Zelfs Sander Hak stond er met
bier te gooien… Het was er best nat… Mijn stem was ik kwijtgeraakt halvewege, dus ik moest Josse
inschakelen om een broodje kipcorn te kunnen halen. Bij terugkomst waren we Pluk kwijt, maar die
hebben we uiteindelijk ergens gevonden.
Aan het eind van de avond moesten we heel de Radstake 38x rondlopen om iedereen weer de bus in
te krijgen, maar het was wel een geslaagde avond… De volgende dag brak wakker geworden en weer
samen met Kayleigh scrumbled eggs gemaakt, nou jah, vooral Kayleigh heeft achter het aanrecht
gestaan en ik zat brak op de bank… Daarna alle zooi opgeruimd en weer richting de SooS gereden.
Al met al weer een geniaal NOVAweekend dit jaar… kijken of de commissie van volgend jaar ons kan
overtreffen… we gaan het zien.
WordPervert
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W.D.F.B.J.N.W.
Naam: Fabian Larive
Bijnaam: Nog in te vullen.
Leeftijd: 22
Naam mamma: Nicole
Naam pappa: Robbert
Opleiding: TBK
Vooropleiding waar je op kan terugvallen:
Hotelschool
Veterdiploma: ja

Favoriete kanteldrank: Blanche de Bruxelles, een Belgisch witbier. Super. Bier om weg te kantelen op
warme dagen.
Kantelfrequentie: Niet vaak
In welke volgorde kleed je aan: Onderbroek, tshirt, sokken, broek, en dan schoenen
Ducttape of tieraps: Ducttape
Favoriet functioneel naaktmodel: Jewel Staith
Favoriete zonde: Niet naar de kerk gaan
Record hamburger eten: 4
Commissies: Bar poppetje en NOVAcrew 2010
Welke commissie wil je nog doen: SooScom
Leukste NOVA momentje: Na een avondje flink doorhalen waren we nog met een paar man over in
de SooS. Pluk was de enige vanuit het bestuur en was echt helemaal kapot. Hij heeft toen
geprobeerd uit zijn kruk te komen om in de spoelbak te kosten, maar heeft ondertussen ook zichzelf
en de bar ondergekotst… Het zag er echt geniaal uit. We hebben hem later die avond naar z’n huis
gebracht, en in z’n bed gelegd.
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100+ commissie
Jaja, je vraagt je, af lees ik dit serieus, JA, de 100+ commissie is eindelijk opgericht. Deze commissie
heeft heeel veeel vergaderingen en je moet 100 kg of meer wegen. We maken natuurlijk wel
uitzonderingen voor vrouwen. Wij gaan niet skiën, maar snowboarden, want skiën is voor dikke
kinderen. Drinken kennen we niet, wij zuipen! Wij zuipen geen bier uit een normaal glas, NEE, wij
zuipen BIER uit een pul of een pitcher. Wij zijn niet corpulent en hebben geen last van cellulitis, maar
zijn gewoon dik. Wij eten geen frituur of gewoon eten, wij vreten op zijn Bourgondisch. Wij houden
van Guus en Oh Tannenbaum.
Tot SooS,
De 100+ commissie
Wie wij zijn, dat vragen wij ons ook af. Denk na, misschien zijn wij wel de meest magerste personen
binnen de vereniging.

We beat anorexia

WordPervert
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Uit de oude Doos.
NOVA is inmiddels alweer 22 jaar oud. En ik denk dat niet
veel leden meer weten hoe NOVA nou ooit begonnen is.
Daarom hieronder, een stukje uit de oude doos. We
hebben het lustrumboekje van het 10 jarig bestaan van
NOVA erbij gepakt, en hieronder kun je lezen hoe het ooit
allemaal begonnen is.

Terug in de tijd, terug naar juni 1970
De bevolking op de THR, pakweg 7 docenten en 60
studenten in twee groepen verdeeld, had zijn eerste
cursusjaar erop zitten. Deze hechte groep studenten wilde een gezelligheidsvereniging en als ik me
goed herinner was de eerste praeses ene Wildert van Schagen, die met een paar kornuiten "Sigma"
oprichtte. Niks nog geen SooS, niks nog geen contributie, wel een sigmahok in kamer 001, wel
feestjes en activiteiten in de aula, excursies buiten school, filmavonden e.d. Om een tijdsbeeld te
schetsen: alle feesten hadden een strikt besloten karakter, alleen toegang voor eigen studenten en
personeel met eigen aanhang. Het vertonen van de film "Blue movie" veroorzaakte bijna een rel.
Enthousiast, maar weloverwogen, ontwikkelden de daarna komende Sigmabestuurders de vereniging
met het organiseren van allerhande activiteiten waarvan de hoogtepunten toch wel waren: het
eerste en tweede lustrum van onze hogeschool.
Dat eerste lustrum bijvoorbeeld behelsde een tweedaagse, te weten een sportdag in de vliegermolen
te Voorburg en de dag waarop een fiets‐ en autopuzzelrit, afgesloten met een knots van een feest.
Echt iedereen deed mee, het bestond in die tijd niet dat je schitterde door afwezigheid. Alle
Sigmabezigheden vonden in of vanuit ons gebouw plaats, ook toen stond de directie al pal achter de
studentenvereniging.
Er waren in onze eigen sportzaal meerdere malen per jaar sportwedstrijden, die vrijdag om 13:00 uur
begonnen en eindigden op zaterdagochtend 07:00 uur. Iedere klas bracht zijn team in en steevast
deed ook een docententeam mee, dat vaak (bij volleybal altijd) als overwinnaar met de beker naar
huis ging.
In dat grijze verleden is ook direct begonnen aan het tot een traditie uitgegroeide Sinterklaasfeest op
de THR. Breek me de bek niet open, maar over het daarbij gebeurde kan ik een boek vol schrijven.
Opvallend was, in vergelijking met nu, dat elke klas ervoor ging om iedere leraar een surprise aan te
bieden, de originaliteit van de sinterklazen hoogtij vierde en wellicht daardoor de aula ieder jaar
stampvol zat om maar niks te missen.
De voorloper van de DIAS, de introductiedagen van Sigma zagen het levenslicht. Weinigen weten hier
nog van. Plaats van handeling: het schilderachtige Ellecom, in de Achterhoek. Men fietste er naartoe!
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Een enorme woonboerderij met alles erop en eraan. Een beetje behelpen als je met zo’n grote groep
daar een week doorbracht, maar gezellig! Ook de docenten met aanhang waren op uitnodiging altijd
weer van de partij om tijdens een gemoedelijke dag met sport en spel, puzzelwandeltochten en een
BBQ tot slot kennis te komen maken met de nieuwe lichting studenten.
Kortom: Sigma groeide en bloeide, maar helaas kwam de klad erin zo rond 1982. De animo om lid te
zijn van een studentenvereniging zakte in die tijd en ook Sigma ontkwam daar niet aan. Een periode
van nulstand deed zich voor, totdat Walter 'Rat' Kuiper aan de horizon verscheen. Hij zette NOVA op
poten en zie het resultaat: een bloeiende vereniging, professioneel bestuurd en uitstekend
georganiseerd.
Moge NOVA nog lang blijven schijnen.
Anton van Hal
primus spectator.
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AKB 1
Hallo!!
Volgend jaar staat me een heel ander jaar tegemoet
dan andere jaren. De studieboeken laat ik even aan de
kant liggen en ga een deel uit maken van het bestuur
van SV NOVA! Eigenlijk had ik op stage moeten gaan,
maar dit laat ik dus nog even een jaartje op me
wachten.
De DIAS was het eerste moment dat ik bekend werd
met Nova, eerlijk gezegd moest ik er die drie dagen niet
zo veel van hebben. In mijn eerste jaar ben ik daar dus
ook niet heel vaak geweest. Toch was het in de zomer
toch wel erg leuk om een lekker biertje te drinken in
het zonnetje. Zo kwam ik er steeds iets meer en merkte
dat het wel erg gezellig was.
De eerste maand van het nieuwe jaar was er weer Code
Geel, ik ben bij verschillende activiteiten geweest. De
Après Ski SooS had ik graag bij willen zijn maar door
iets anders was ik daar helaas niet! De volgende
activiteiten waren de PiratenressenSooS en het
Oktoberfest. Vooral het Oktoberfest heb ik me goed
vermaakt, we gingen met de polonaise over de tafels.
Een van de mooiste evenementen van dit jaar vond ik
het kerstdiner ook hierbij was ik aanwezig. De SooS was
verbouwd en ook waren (bijna) alle mannen in pak en
alle vrouwen in een jurk!
Vanaf dit moment ben ik steeds vaker naar de SooS
gegaan, en heb me er goed vermaakt. Met de wispo
ben ik niet mee geweest maar heb al in belofte staan
dat het volgend jaar wel moet, daar heb ik nu al super
veel zin in. Met Nova‐weekend ben ik wel mee
geweest, hier heb ik me prima vermaakt.
Wat ik voor functie ga doen dit jaar weet ik nog niet,
wel hoop ik jou ook volgend jaar te zien in de SooS!
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BBQ‐ OP 2010
Op 4 juni was het weer zover, het was tijd voor
Technip BBQ Open Podium. Nieuw deze keer was
natuurlijk dat het feest zich in Delft afspeelde en wel
op het grasveld naast de nieuwe school. Op dit veldje
verschenen al de dagen van te voren een groot
podium en een nog grotere zelfgebouwde bar. De
dag zelf begon om 4 uur, waarbij de aanwezige alvast
konden genieten van een koud biertje of frisje,
terwijl de techniek de laatst voorbereidingen trof.
Om half 5 begon dan ook het eerste bandje 'The
Upstairs'. Met lekkere zelfgemaakte pop‐rock
Hier wordt serieus gebarbequed!
begonnen zij deze mooie Technip BBQ‐OP dag. Het
weer liet zich ook van zijn beste kant zien, met een gevoelstemperatuur van rond de 38 graden. Heet
was het ook bij de BBQ's waar het elite NOVA‐BBQ team zich voorbereidde om de bezoekers van het
welverdiende bbq‐vlees te voorzien. Na de 'The
Upstairs' kwam de oude bekende 'Cynthia Janes'(niet
te verwarren met haar tweelingzus Cynthia Rutjens)
het podium op. Met haar ondertussen klassieke
zelfgeschreven nummer en aantal bekende nummers
wist zet het feest naar haar hand te zetten. Na het
gezang van Cynthia was het tijd voor de mannen 'Fools
House'. Met de wat rustigere pop afgewisseld met
serieuse rock paste het bandje mooi binnen de sfeer
van warm weer, koud bier en lekker eten. Na het eten
nam 'Andere Koek' het over. Deze band wist met hun
Twee sportieve jongemannen, bezig met hun 38ste baantje.
'Huis, tuin en keuken ska' aardig wat voetjes van de
vloer te krijgen. Terwijl ondertussen de zon zich achter de HHS had verstopt, waren er nog steeds
mensen die genoten van het luxe zwembad. Na het nodige gedans op ´Andere Koek´ was het tijd voor
iets anders en dat is waar ´Rubber Johnny´ het podium betrad. Deze band wist met haar eigen
nummers mensen toch weer aan het dansen te
krijgen. Nu missen we natuurlijk nog een bandje en
het leek er eventjes op alsof het niet ging lukken,
maar zoals iedereen weet; waar NOVA is, is een weg.
En dus beklom als laatste de NOVA‐Band het
podium. Deze bij ieder bekende band wisselt
gemiddeld 2 maal per week van samenstelling en
dus stonden er ook deze Technip BBQ‐OP een paar
nieuwe gezichten. Na het nodige 'Scotty doesn't
know' en 'poep in je hoofd' vond deze band het ook
wel best en zaten de bandjes er al weer op. Echter
de avond was nog jong en dus was er een dj om nog
Ook binnen was BBQ-OP 2010 een succes
even wat energie te verbruiken. Na deze dj zette het
feest zich voort in de SooS, waar natuurlijk het bier en fris al rijkelijk stroomde. Het feest is
uiteindelijk nog doorgegaan tot laat, waarna de laatste feestgangers met een goed gevoel naar huis
konden.
Tot volgend jaar!
De Technip BBQ‐OP 2010 organisatie.
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AKB 2
Zo, ik wordt dus één van de nieuwe bestuursleden. Ik studeer al 3 jaar aan mijn opleiding (de enige
écht leuke opleiding die de school aanbiedt), en heb dus ook nog de oude gezellige TH Rijswijk
meegemaakt. Tegenwoordig ben ik vooral te vinden ergens op de 1e verdieping, of natuurlijk in de
SooS. Verder ben ik voor veel leraren en studenten binnen mijn opleiding, en waarschijnlijk ook nog
wel een beetje daarbuiten, een bekend gezicht. Je hebt mij vast wel eens door de gang horen
schreeuwen.
Deze 3 jaar van mijn opleiding gingen mij redelijk vloeiend af, maar ik heb het gewoon nog té erg
naar mijn zin op school en in de SooS (vooral die laatste natuurlijk) om nu al aan mijn laatste jaar te
gaan beginnen. Daarom ga ik met veel enthousiasme het bestuur van de gezelligste
studentenvereniging in Delft in.
Aan het begin van mijn loopbaan op school kwam ik niet erg vaak in de SooS, maar vooral het laatste
jaar is daar een hoop verandering in gekomen. Ik ben bij alle belangrijke feesten (behalve dat
kerstbal, echte mannen stijldansen niet) aanwezig geweest en uit mijn dak gegaan. Welk feest het
leukste was kan ik echt niet zeggen, maar NOVA Live en BBQ/OP waren toch wel erg leuk. En de
aankleding van de Oktoberfest SooS was natuurlijk geweldig.
Mijn beste NOVA moment van het afgelopen jaar is niet echt een moment, maar meer een hele hoop
momenten, of gewoon één heel lang moment. Ik heb het natuurlijk over NOVA weekend. Vooral de
zaterdagavond waar we met de hele NOVA zo’n grote discotheek onveilig hebben gemaakt was
geweldig. Alleen de discotheek eigenaren vonden al dat bier aan het plafond en die schoen achter de
bar misschien iets minder.
Ik weet nog niet wat mijn functie in het bestuur gaat worden, maar ik zal uiteraard mijn best doen
mijn bestuursplichten te vervullen, vooral die ene waarbij het bestuurslid altijd een mok koffie of pul
bier in zijn/haar handen moet hebben.
Tot in de SooS!
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AKB 3
Er was eens een idee van iemand.. "kom mee naar de SooS, gaan we bakkie doen". Je weet hoe die
dingen gaan, na een tijdje was ik volledig geïntegreerd bij NOVA. Ik stond achter de bar, hielp met
opbouwen van een buitenbar etc. Het mooie hiervan is dat het nog in de tijd was dat er om 12.10
bier geschonken mocht worden.. Moet je
nagaan hoe oud ik alweer ben.
In de tussentijd heb ik nog veel meegemaakt
binnen NOVA, niet heel actief maar wel vaak
aanwezig. Alle grote en kleine feesten bezocht.
Ben zelfs nog even SooScom geweest. Nu ben ik
actief in een commissie, uiteraard de beste, en
heb daar mooie momenten meegemaakt. Ik
hoop dat deze commissie volgend jaar weer zo
actief is als dit jaar :) Een van mijn meest mooie
momenten was laatste BBQ/OP daar heb ik echt genoten.. vooral van de Grolsch Weizen :) Tevens
het gezeur dat er geen punt‐dak op het podium zat was wel mooi.
Vorig jaar was er al een vraag gesteld of ik eventueel bestuur wou worden... toen twijfelde ik nog
sterk.. na wat overleg heb ik er niet voor gekozen. Nu, een jaar later, kwam de vraag weer.. poe
heeeeeel lang over nagedacht en uiteindelijk toch voor een jaartje bestuur gekozen.
Ik verwacht een leuk jaar tegemoet te gaan met mooie en soms minder mooie momenten. Ik ga er
zeker van genieten en hoop samen met jullie nog eens een fustje weg te tikken. Ik ben niet zo'n grote
schrijver, dus ik hou het hierbij!
Tot SooS
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Puntentekening
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Cosmo girl
Hallo lieve vriendjes en vriendinnetjes van NOVA, sommige van jullie kennen mij al, voornamelijk de
vrouwtjes onder jullie. Ik ben héél héél hééél vaak te vinden in de SooS en hang dan wat rond in het
damestoilet. Volgens velen weet ik altijd veel af van dingen die vrouwen interesseren, hoewel ik
mezelf niet zo bijzonder vind, komen ze toch vaak voor advies bij mij. En nu heeft de WP commissie
mij gevraagd om eens een keer een stukje te schrijven voor jullie geweldige kwartaalblad. Deze kans
heb ik met beide armen aangepakt en toen zat ik eens te denken wat ik zou gaan schrijven. Na lang
wikken en wegen heb ik er voor gekozen hoe het was tussen mij en mijn eerste serieuze vriendje.
Het is alweer even geleden dat ik mijn eerste serieuze vriendje kreeg. We leerden elkaar kennen toen
we bijna 14 jaar waren. We zaten bij elkaar in de klas op de middelbare school. In het begin was het
heel spannend, want ja ik had mee eerste echte vriendje, maar er gebeurde nog vrij weinig. Maar
toen we naar het derde jaar gingen, we waren ondertussen allebei 14 geworden vlak voor de
vakantie, veranderde alles. Veel klasgenootjes van ons kregen ook serieuzere verkering. En toen
gooide hij een balletje op, en ik sloeg hem naar honk 1. Want gemiddeld beginnen Nederlanders op
de leeftijd van 14 jaar met tongzoenen en wij waren zeker geen uitzondering hierop. Integendeel, wij
waren hét voorbeeld van de gemiddelde Nederlander. Dit ging nog wel een tijdje door zo. We spraken
vaak ergens buiten af.
Maar toen zo'n anderhalf jaar later op het moment dat we 15,4 jaar waren, het was een koude winter
en ja wat moet je dan. Dan wil je wel even lekker je handen op warmen dus kropen we steeds vaker
dicht tegen elkaar aan. En ondertussen kwamen we al regelmatig bij elkaar over de vloer en gingen
dan vaak op onze eigen kamer zitten. We knuffelde, lagen tegen elkaar aan en betaste elkaar, maar
alles met de kleertjes nog aan. Want we mochten nog niet bij elkaar slapen, dus het was vaak
overdag of 's avonds en dan kon zomaar een van onze ouders binnen komen.
Weer wat later, de herfst daarop volgende, we waren weer bijna een jaartje ouder wilden we met
zo'n 2 een weekje weg in de vakantie. Onze ouders hebben met elkaar overlegd en ja ze vonden het
goed. Ze zeiden jullie zijn de 16 nu gepasseerd, we waren 16,3 jaar oud, jullie worden een stuk
volwassener, maar doe geen gekke dingen. We gaan er vanuit dat we jullie kunnen vertrouwen. Zo
doende zijn we een weekje weg geweest naar het park Het Meerdal van Center Parcs in het plaatsje
America. En daar zijn we begonnen met het naakt vrijen. Eerst mijn vriendje, zijn hand ging langzaam
naar beneden, over de heuvel en vervolgens zo naar binnen. Voor de juiste sensatie gaf ik hem
aanwijzingen over wat ik lekker vond. Vervolgens was het mijn beurt eerst streelde ik wat, toen
kietelde ik zijn scrotum een beetje tot zijn genotsknots bijna helemaal de juiste formatie had
aangenomen. Ik pakte hem beet, kleine generaal kwam tot zijn ultieme houding. De juiste
bewegingen voerde ik, omdat ik vaak als alwetend wordt gezien op de gebieden die de vrouwtjes
interesseert had ik geen aanwijzingen nodig. Mijn vriendje genoot en explodeerde van geluk. Vanaf
die vakantie waren duidelijk gelukkig van terugkwamen mochten we bij elkaar blijven slapen van onze
ouders. Want ja die waren ook niet gek en wisten heus wel dat we in de “master bedroom” hadden
geslapen tijdens de vakantie.
Niet veel later vlak voor de lente inviel gooide ik een balletje op, want ja de lente is toch wel de tijd
om aan honk 4 te gaan denken. Het was een goede bal en we daar gingen we dan op naar honk 4.
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Het was eind februari in de voorjaarsvakantie en mijn ouders waren een week weg. Mijn vriendje
bleef de hele week bij mij, we waren alleen thuis. Op dat moment waren we 16,7 jaar oud en vonden
allebei dat we klaar waren voor “hét echte werk”. De voorbereiding was goed, we zaten nog niet op
kindjes te wachten, dus we gingen voor Double Dutch, maar ik merkte wel aan mijn vriendje dat hij
wel wat onzeker was. Maar bij mij was hij in goede handen, ik had overal mijn antwoord voor klaar.
Maar nog voor we de koffer in gingen vroeg hij mij: “Past mijn penis wel in jouw vagina?”. Ik stelde
hem gerust dat hij hier niet bang voor hoefde te zijn. Ik zei laten we meten hoe dik die van jou is,
gemiddeld is het 121 millimeter en dat gaat altijd goed. Zo gezegd zo gedaan, bleek de jongeheer van
mijn vriendje was 119,38 millimeter, ofwel 38 millimeter in doorsnede, daarmee was hij weer wat
meer gerustgesteld en leken we er echt klaar voor.
Daar gingen we dan, zoals eerder gezegd we waren goed
voorbereid, dus ik had een goed kussentje uitgezocht. Want zo
als bij vele Nederlanders begonnen ook wij met de
Missionarishouding. Gewoon omdat deze houding het
makkelijkst is om mee te beginnen. Na enig voorspel waar we
ondertussen wel redelijk bekent mee waren legde ik het
kussentje onder mijn billen. Want hoewel ik er wel veel vanaf
weet was het toch de eerste keer voor mij en om het relaxter
te maken gebruikte ik het kussentje. Door het kussentje
kwamen mijn heupen wat omhoog waardoor mijn spieren
rond mijn liefdesgrotje wat meer konden ontspannen. Terwijl
ik het kussentje pakte en het op de juiste positie plaatste was
mijn vriendje bezig met het omdoen van het rubbertje. Wel
een gevalletje van 2 woorden, 9 letters...... DUURT LANG, maar ach het was de eerste keer.
Voorzichtig kwam hij bovenop mij liggen en stak zijn pretpaal naar binnen. Na een minuut of 15 was
het hoogtepunt bereikt. Nou dat was dan onze eerste keer. Regelmatig maakte we een nummertje en
naarmate de tijd vorderde ging het makkelijker. Het is net als het rijden op een pony zonder zadel, in
het begin is het lastig, maar je leert er mee omgaan.
En enkele weken later wilde ik wel weten hoe zo´n vleeslolly smaakt, dus tijdens het voorspel ging
niet alleen mijn hand naar beneden, maar teder en zacht kuste ik hem op de borst, vervolgens op zijn
buik en daar kwam ik aan bij zijn rammelaar. Eerst een kusje op de Duitse helm en vervolgens
helemaal naar binnen. Daarop volgend ging mijn vriendje met zijn bek in ´t natte gras liggen en likte
erop los als Lassie. Op dat moment waren we zo´n 16,8 jaar oud en hadden de standaard dingetjes
toen wel gedaan. En we genieten er nog steeds van ondertussen zijn we al zo´n 8 jaar gelukkig bij
elkaar.
Dit is mijn verhaaltje voor deze keer. Ik vond het wel leuk om een stukje voor jullie te schrijven. Wie
weet schrijf ik in de volgende WP wel weer een stukje. En als jullie vragen hebben zoek me gerust een
keer op in het damestoilet in jullie prachtige SooS.
Knuffels en kusjes,
Cosmo girl!
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Het grote techniek verhaal
Er was eens een dag in dit jaar, er was besloten zelf
bewegende lampjes te gaan kopen.
Met de grote ruimte die we nu hebben is dat zeker
toegevoegde waarde. Dus op zoek naar een leuk setje
lampjes…
Na het aanvragen van een aantal offertes begon het
wachten… Na een tijdje hadden we genoeg offertes om een
leuke set uit te zoeken. Eenmaal een keuze gemaakt kwam het
wachten op de levering.
Op een dag tijdens de anti‐WISPO week kwam er een bezorger
langs, de bewegende lampjes waren gearriveerd.
Meteen uitgepakt, lampen geplaatst, aan het lichtpaneel gehangen en spelen maar.
Onwijs gaaf natuurlijk, dus meteen een plan bedacht om ze op te hangen en te showen als de WISPO
gangers terug komen.
Na het een en ander aan speel werk kwamen we alleen tot een minder leuke conclusie. 2 van de 4
lampen reageerden net iets anders als de andere. Raarrrrrr… Na uitgebreid testen door meerdere
mensen toch de conclusie getrokken dat ze terug moesten voor een nieuwe firmware. Na het regelen
van het RMA formulier zijn ze terug gebracht naar de leverancier. Eenmaal daar kregen we te horen
dat het ongeveer 3 weken zou gaan duren.. ze moesten naar België voor een firmware update. Prima
dachten we, dan zijn ze tenminste terug voor BBQ/OP.
Een aantal weken later nog maar eens bellen... ze waren in België maar helaas hun snapten het ook
niet.... ze gingen nieuwe firmware laten aantreden vanuit Azië.
Na nog een week wachten begonnen we de druk te voelen... binnenkort is BBQ/OP, dan moeten ze
terug zijn, stressssss!!!
En toen kwam het grote nieuws.. het ging niet lukken de lampen voor BBQ/OP terug in Nederland te
krijgen.
Helaas, we hebben uiteindelijk toch een onwijs mooi feestje neergezet.
Een paar dagen later een telefoontje.. de lampjes zijn terug en doen het weer.
Dus na het ophalen meteen getest en jahoor ze doen nu alle vier exact hetzelfde.
Dus be prepared tijdens het volgende grote feest in de SooS!
Tevens hebben we het voor elkaar gekregen om de beamer via de tv's aan een digitenne kastje te
hangen. De digitenne hangt aan een oude video recorder die vervolgens via een coax kabel naar de
tv's gaat. vanuit de laatste tv gaat er via een scart verloopje naar een tulp naar xlr verloopje, door
een xlr kabel en dan vervolgens via een verloopje naar de tulp ingang van de beamer.
Tevens zijn er voor het geluid verloopjes van tulp naar jack gemaakt om vervolgens galvanisch
gescheiden naar het mengpaneel te gaan.
Er is ook nog een kastje gemaakt om de mengpaneel microfoon handiger te kunnen gebruiken.
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De kruithuisbrug
Even een zinloos verhaal over de kruithuisbrug....
Sinds kort had iemand het idee om het bedieningshuisje bij de brug weg te slopen. op zich geen
probleem lijkt me... de brug is al jarenlang automatisch bediend en gaat altijd goed.
Nu de bediening weg is staat er alleen nog een klein kastje waarmee de brug met de hand bediend
kan worden.
Nu denk je natuurlijk dat de brug perfect werkt... tuurlijk
Al 2 keer stond ik voor de brug te wachten. Een mannetje bij de handbediening en kloten dat ie doet.
Het blijkt dus moeilijk te zijn om slagbomen te laten zakken. b (slecht nummer op de computer)
ze moeten blijkbaar per stuk..dat
zijn er dus 6.. duurt lang
toen kon de brug omhoog.. dat
gaat ook per stuk..3 delen dus...
duurt nog langer
dan moet het licht op groen.. de
boot vaart door. de brug zakt
weer.. joepie we kunnen weer
door fietsen..
not! de bomen gaan niet
omhoog. De man die de brug
bediend loopt rustig naar
beneden... duurt lang..
Oww de lampen gaan ineens
knipperen.. raar ownee ze gaan weer continu branden... even later loopt de man weer naar boven...
duurt nog veel langer.. oww hij drukt op een knopje.. alle slagbomen gaan tegelijk omhoog joepie we
mogen doorfietsen.
Tevens toen ik de andere kant van de brug bekeek kwam ik tot de grappige conclusie dat er nu een
deur zit zonder trap er onder...LOL
Vinnie
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Bierkip
“Bierkip”, “Beer in the but chicken” of
als je het een keer aan je schoonouders
wil laten proeven; “Poulet du bière a
derrière”. Het gerecht dat
tegenwoordig op geen enkele NOVA ‐
BBQ,‐WISPO, of ‐weekend ontbreekt.
Het was even wennen om iemand een
blikje bier met veel moeite in de reet
van een kip te zien douwen maar de
mensen die het geproefd hebben
waren snel overtuigd. “Dit is de
lekkerste kip die ik ooit gegeten heb.” is
de meest voorkomende reactie. De
bierkip duikt steeds vaker op en de populariteit neemt snel toe. Dit heeft als resultaat dat één kip
binnen 38 seconden veranderd van een overheerlijke goudbruine maaltijd naar een hoopje botten.
Dit is niet geheel zonder risico aangezien de kip 380 graden wordt en de meeste vingers daar niet
tegen bestand zijn. Het geheime recept is zelfs al uitgelekt naar Playboy. Gelukkig ontbreken daar
nog een paar essentiële stappen welke ik exclusief in deze WP prijs zal
geven.
Kope kope kope
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gehele kip naturel
Blikje bier (speciaal bier voor gevorderden)
Rozemarijn(vers)
Kipkruiden
Olie
1 knoflook
1 citroen
Aluminiumfolie
Houtskool (hoort niet speciaal bij het gerecht maar wordt wel vaak vergeten)

Voor bereiding
Zorg dat de BBQ blafheet is!
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Bereiding
Drink een blikje bier half leeg! Dit is de
eerste stap maar zeker geen
onbelangrijke.(Mocht de
dierenbescherming langskomen kan je
altijd zeggen dat je onder invloed was)
Voeg vervolgens het sap van een halve
citroen, een paar takken rozemarijn en een
paar teentjes knoflook toe. Voor een spicy
variant kan een rode peper of sambal
worden toegevoegd. Meng willekeurige
kipkruiden met 3,8 eetlepels olie en smeer
hier de kip zorgvuldig mee in. Ja, hier krijg je vieze handen van, nou en! Zorg dat je de helft van de
olie bewaard of maak 2 keer zoveel. Breng het blikje anaal in bij de kip en pak de poten in met
aluminiumfolie. Zet de kip op zijn blikje in het midden van de BBQ en doe de deksel erop. Smeer om
de 10 minuten de kip opnieuw in met de olie. Na ongeveer 1 tot 1,5 uur is de kip gaar en kan het
“eten” beginnen.
Om het proces te versnellen en te
vergemakkelijken is er in het diepste
geheim de bierkipgrillBBQ ontwikkeld. In
het belang van het onderzoek kunnen
geen verdere details worden prijsgegeven
maar deze unit zal binnenkort in de
betere mannenspeciaalzaken verkrijgbaar
zijn.

Arie
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Puzzel mee met van der Schee

Vorige maand, 23 mei 2010, is Martin Gardner op 95 jarige (!) leeftijd overleden. Wie? Martin
Gardner! En dat vind ik goed waardeloos. Hij was voor mij de grote inspirator op puzzelgebied en niet
alleen op dat gebied. Jullie vinden het nu ook verschrikkelijk anders hadden jullie deze pagina wel
overgeslagen. Jarenlang heeft hij een vaste rubriek gehad in de 'Scientific American' met de naam
'Mathematical Games'. En dat is precies wat hij altijd gedaan heeft: de wiskunde verpakken in spel,
recreatie en plezier. Hij heeft vele boekjes daarover het licht doen zien, waarvan ik noem
Mathematics, Magic and Mystery, Mathematical Recreations en Het Mathematische Circus (omdat ik
die boeken het meest eh…laten we zeggen geraadpleegd heb).
Daarnaast was hij mijn grote voorbeeld omdat de 'Mathemagician' Gardner streed tegen
nepwetenschap als creationisme, scientology, buitenzintuiglijke waarneming, psychokinese ufo‐
gedoe en aanverwante wetenschapvervuiling. Hij was de medeoprichter van het 'Committee for the
Scientific Investigation of Claims of the Paranormal ' de Amerikaanse voorloper van de Nederlandse
'Stichting Skepsis'. In dat comité zat ook de grote illusionist James Randy, degene die Uri Geller
toentertijd (ca1970) al ontmaskerd heeft met zijn lepelbuiginkjes. Overigens, ook opgemerkt dat de
nieuwe Uri Geller 2009 (programma van SBS6) gewonnen is door een vader met zijn
buitenzintuiglijke dochter die een aantal simpele (maar wel verrassende) natuurkunde proefjes
demonstreerden? God zeg, waarom heb ik niet meegedaan?
Gardner heeft ook een aantal boeken geschreven over bedrog in de wetenschap. Ga maar eens
googlen, het is de moeite waard.
Nu is hij dus dood. Dat betekent dat we voortaan zelf wiskunde leuk moeten gaan vinden. Succes
daarmee.
Hiernaast een puzzeltje van hem. Niet al te moeilijk (zoals de vorige puzzel) dus geschikt voor alle
studierichtingen. Een puzzel over bierkringen op de tap (ook van hem) doen we dan wel eens op een
andere keer. Let wel op want er zit natuurlijk wel weer een klein addertje onder het gras. Ik vertel
expres niet uit welk boekje ik hem gepikt heb zodat, als het niet meteen lukt en je ongeduldig wordt,
je echt zelf eerst alle boekjes aan moet schaffen. Dat is toch een goed excuus?
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De KUBUSKALENDER

Welke cijfers staan er op de niet zichtbare vlakken
van de kubussen?

Bij deze ongewone bureaukalender wordt de dag
aangegeven door de twee kubussen zo te plaatsen
(draaien of/en van plaats verwisselen) dat hun
voorzijden de datum te zien geven. Op elk vlak van de
kubussen staat een enkel cijfer 0 tot en met 9, en je
kunt ze zo rangschikken dat hun voorzijden iedere
datum van 01, 02, …tot en met 31 kan weergeven. Welke vier cijfers staan er op de niet zichtbare
vlakken van de linker kubus en welke drie op de rechter kubus?

Succes maar weer.
Evert van der Schee
OPLOSSING van de puzzel uit Nummer Drei van Jaargang 2009/2010

Een hoop geleerd, neem ik aan. Ik heb de stapels goede inzendingen niet allemaal onder ogen
gekregen maar ik weet dat er in ieder geval twee goede oplossingen bestaan. Martin en David
hebben vrijdag 28 mei de hele dag in de SooS doorgebracht met het ontmaskeren van het
rekenkundige raadsel. Ja, sorry hoor, maar dat zijn wel natuurkundigen. Logisch, want anders waren
ze geen Ångström‐ Studievereniging‐Technische‐Natuurkunde‐Lustrum komen vieren.

Ik vond zelf de hint en de theoretische toelichting ontzettend goed en leerzaam (...). Wat je dan zelf
nog moest ontdekken uit de getallenreeks is dat al die getallen het decimale getal16 voorstelden in
respectievelijk het 11‐tallig stelsel, het 10‐tallig stelsel, het 9‐tallig stelsel..etc tot en met het 3‐tallig
stelsel. Wat er dus nog bij moest, als laatste, is het getal 16 in het 2‐tallig stelsel. En een kind weet
dat dat 2000 is (0+0+0+2.23). Vandaar.
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Met dank aan:
Belg, Leen, Ron, Josse, Pluk, Felcke, Ferdi, Vinnie, Nico, Vismans, Joodie,
Evert van der Schee, Arie, Tiemen, het AKB, alle ouwe lullen, RvC, iedereen
die niet genoemd wilde worden, iedereen die vergeten is en iedereen
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Namens de WP commissie:
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het maken van de WP’s. Het is een van de mooiere commissies die
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bedanken die ons dit jaar bij het maken van de WP heeft geholpen.
Belg, Leen en Ron
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