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Lieve WP lezertjes,
Een nieuw schooljaar, een nieuwe WP commissie, en alweer het eerste kwartaal voorbij. Het wordt
weer kouder, de wintersportgevoelens komen weer naar boven, de wanten weer uit de kast. Met
deze temperaturen is het nog moeilijker om je nest uit te komen als je het eerste uur een saai
theoretisch uurtje quantummechanica of maatschappelijk verantwoord ondernemen hebt.
Gelukkig is NOVA er nog. Iedere ochtend een lekker bakkie koffie, en het eind van de middag met je
vrienden een biertje in de SooS drinken. We hebben de herfstbok weer op de tap en dat maakt toch
weer een helehoop goed.
Deze WP kun je alles lezen over afgelopen kwartaal, wat er komend kwartaal gebeuren gaat, en de
gebruikelijke onzin dat je van ons gewent bent. De terugkerende dingen zoals een Wie De Fuck Ben
Jij Nou Weer, een update over onze disputen en natuurlijk de puzzel van meneer van der Schee.
Speciaal voor de lezertjes die deze WP voor het eerst krijgen (de rest kan deze alinea overslaan): de
WP (uitspreken als WééPéé) is het ledenblad van studentenvereniging NOVA. Je krijgt dit blad vier
keer per jaar (meestal). Ooit heb ik in een oude WP gelezen wat nou precies een WP inhield of heb
het ooit van een ouwelul gehoord en, dat vind ik eigenlijk de mooiste omschrijving die ik bij de WP
vindt passen. Hij ging ongeveer zo: NOVA is het mooist wat je op school kunt vinden. Altijd gezellig,
gekke, rare feestjes en mensen waar je slap tegen kunt ouwehoeren als alle twee dronken aan de bar
zit. Natuurlijk kun je niet altijd dronken aan de bar zitten, er is ook een moment waar je thuis bent,
waar geen NOVA is. Op zulke momenten kun je de WP pakken, en met een biertje in je andere hand
de sfeer van NOVA bij jou thuis brengen.
Voor iedereen weer: Sorry voor het koude weer, wij zullen er alles aan doen om jou deze koude
periode zo snel mogelijk voorbij te laten gaan. Er zijn weer genoeg mooie evenementen komend
kwartaal en we hopen iedereen weer in de SooS te zien.
tot SooS,
De WP commissie,
Pinguin, Josse, Lotte, Niels, Belg en Ron.
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AprèsSooShut
Terugkijkend naar deze avond is er maar één woord waar ik mee kan beginnen:
GEWELDIG!!
Het was het einde van Code Geel. Dit betekend het einde van de eerste maand
school en het begin van NOVA!! Om dit feest weer net zo gezellig te maken als
vorig jaar, had de (aankomende) SooSbaas weer ladingen flügel ingeslagen. Bij
AprèsSooShut hoort natuurlijk de flügelcompetitie en al snel hadden mensen
teams gemaakt om deel te nemen hieraan. Maar voor dat de competitie
daadwerkelijk mocht beginnen ging er nog een hoop aan vooraf.
Een week lang is de Code Geelcommissie bezig geweest met het
verbouwen van de SooS. De SooS werd omgebouwd tot een
knusse skihut. Er waren houten ‘muren’ geklust en deze waren
zorgvuldig geverfd. Er was ook dagen gewerkt om een
clubpodium te maken, met ‘dansbar’. De aankleding werd
afgemaakt door een aantal ski’s en snowboards.
Al vanaf de koffie zat de sfeer er goed in, want de hele dag door werd er al après-ski muziek
gedraaid. Vanaf 13:00u kwamen de eerste feestgangers al binnen. Helaas bleef de Haagse regel
gelden: Bier na 16:00u. Dus de alcohol moest nog even wachten. Iedereen kon zich daarom tot die
tijd vermaken met de pooltafel en de tafelvoetbal, luisterend naar de muziek uit de muziekcomputer.
Om 16:00u mocht dan daadwerkelijk de tap open. Het feest
kwam rustig op gang, want pas om 20:00u startte de DJ het
feest en mocht de flügelcompetitie beginnen. Gelijk werd de
eerste doos besteld en begon de strijd. Vanaf dat moment werd
het feest steeds groter en gezelliger. Van flügel schijn je
namelijk vrolijk te worden en dat was te merken. Niemand had
meer zorgen en iedereen ging helemaal uit z’n dak! Helaas
bleek het plafond toch echt te laag voor de zelfgekluste
dansbar, dus werden er van de SooSblokken podia gemaakt.
Gedurende de avond kwamen er steeds meer mensen binnen. En al snel kon
het Octalix systeem het niet meer aan en begon het wel erg heet binnen te
worden. Dit zorgde alleen maar voor een echte
(kleine) skihut sfeer. Iedereen ging alleen maar
nog meer uit z’n dak. Zelfs de flatbewoners, aan
de overkant van de SooS, werden nieuwsgierig en
besloten eens een kijkje te komen nemen. Ze vonden dat ze een goede
binnenkomer moesten hebben en kwamen daarom verkleed.
Ik denk dat ik namens iedereen spreek dat er nog lang teruggedacht zal worden aan dit feest!!
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BESTUURSFLITS

Tijdens de JaarVergadering op 6 oktober was het nieuwe bestuur van NOVA aangesteld:
SuSan van Nierop is de nieuwe voorzitter, Vincent “Vinnie” Gevers is penningmeester,
Sander Hassing is de SooSbaas en Jeroen Blaauw is voorzitter der evenementen. Bij het
aanstellen van het nieuwe bestuur moeten we jammer genoeg ook afscheid nemen van het
oude bestuur: Pluk, Josse en Felcke. Het nieuwe bestuur stelt zich op de volgende pagina's
aan jullie voor. Nu volgen wat regels en andere dingen.

HUISREGELS
NOVA doet niet aan veel regels maar toch hebben we er een paar. Wij zouden het
waarderen als niemand z’n glas mee naar buiten neemt. Dit past namelijk niet in het chique
beeld wat onze school wilt uitstralen. Ook gaat glas vaak stuk op stoeptegels, met allemaal
glasscherven op de grond gaat iedereen z’n fietsband lek en dat wil niemand. Niet doen dus!
Als je toch naar buiten moet gaan kan je gewoon om een plasticje vragen bij de bar om je
biertje daarin over te gieten.
Ook mag er niet gerookt worden, maar dat weet iedereen als het goed is al.
Nog even volhouden, het serieuze gedeelte is bijna afgelopen!!!

LEDENPASJES
Elk jaar komen er weer nieuwe NOVA-leden bij. Dit jaar hebben we het voor elkaar gekregen
om er teveel te hebben, dat wil zeggen de kassa kan het allemaal niet meer aan.
Het geheugen van de kassa zit vol en hij heeft helemaal geen zin meer om nieuwe leden
accepteren. Dus de nieuwste leden hebben daarom nog geen ledenpasje.
Er wordt hard aan gewerkt om een nieuw kassasysteem aan de praat te krijgen zodat er
eindelijk nieuwe pasjes besteld kunnen worden en ingevoerd kunnen worden op de kassa.

GRATIS KOFFIE!!!!
Koffie is een bestanddeel van menig persoon zijn/haar ochtend. Voor iedereen die tussen
10:00 en 11:00 naar de SooS komt hebben wij GRATIS SooSkoffie. Lekker je dag beginnen in
de gezellige sfeer van NOVA of lekker uitbrakken terwijl je half op de bar slaapt en probeert
wakker te worden. Een lekker sterk bakkie pleur om de dag mee te beginnen zorgt dat je
volop kan genieten van je lessen en ook niet in slaapt valt tijdens het feest vieren.
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LUNCHES!!!!
Wij hebben net als vorig jaar weer de eerste 5 weken van elk kwartaal SV-lunches. Elke
StudieVereniging organiseert er elk kwartaal één. Afgelopen periode is dit druk bezocht en
moest elke SV op zijn minst 2 keer snel tussendoor nog naar de supermarkt om nieuw eten
in te slaan. Grote motivatie dus om dit goed door te zetten en steeds wat lekkers te serveren
voor alle hongerige studenten.
Elke dinsdag van week 1 tot en met week 5 tussen 12:00 en 13:30 kan je je voor 2 euro vol
eten aan heerlijk voedsel. Allemaal hierheen komen dus!!

Het nieuwe bestuur gaat ervoor zorgen dat NOVA weer gaat knallen dit jaar en organiseert
elke week iets leuks zodat niemand zich hoeft te vervelen op donderdag en uiteraard is er
altijd genoeg bier om zelfs de brakste dagen weer leuk voor je te maken.
Alle mensen die het leuk lijkt om iets voor NOVA te betekenen moeten snel op ons af rennen
en heel hard gaan schreeuwen wat ze allemaal voor ons willen doen want we kunnen alle
hulp altijd gebruiken om het NOG leuker te maken voor alle feestgangers en prachtige
evenementen te organiseren.

Tot SooS,
Het Bestuur
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Voorstellen nieuwe Voorzitter
Heee Nova Leden!
Eind vorig jaar werd door het nieuwe bestuur gevraag; SuuS wat
zou jij er van vinden om volgend jaar NOVA bestuur te gaan
doen? Even moest ik er over na denken, maar toen wist ik al snel
dat ik het wel graag wilde gaan doen. Direct na de DIAS was de
eerste vergadering met het nieuwe bestuur. De functies werden
verdeeld en het RVC werd aan ons voorgesteld. Dit jaar ben ik de
voorzitter van NOVA en samen met mijn bestuur vangen we de
taken van de secretaris op. Dit omdat we met zijn 4e bestuur zijn
in plaats van zijn vijven.
De Code Geel maand, een drukke maand met heel veel leuke
feesten. Natuurlijk ook veel geleerd en veel oude en nieuwe
NOVA leden leren kennen. Ook het koffie drinken tussen
10.00uur en 11.00 uur is altijd erg gezellig. Wel moet ik dit jaar
nog leren koffie drinken, dit is een van mijn doelen die eind van
dit jaar toch echt behaald moeten zijn. De aprèsSooShut, het
eindfeest van Code Geel was erg gezellig en hierna moesten we
het als bestuur zelf gaan doen.
Na Code Geel kwam de jaar vergadering, deze
vond plaats op 6 oktober. Het was een lange
vergadering waar veel belangrijke zaken betreft
NOVA werden besproken. Aan het eind, toen wij
officieel bestuur waren kregen we van het ‘O zo
lieve’ oude bestuur nog een hoop zooi over ons
heen. (zie foto)
Ook ga ik de kerstcommissie en de
NOVAweekendcom op me nemen. Samen met
me andere commissie leden ga ik hier iets gaafs
van maken!
Ik ga dit jaar me best doen om er voor iedereen een ontzettend leuk en gezellig jaar van te maken!
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NOVAlive
Ik weet het nog zo goed, het begon allemaal zo’n 2 jaar geleden. De NOVAcrew van DIAS 2008, ja die
hebben de gekte naar NOVA gebracht! Sinds die tijd is er continu gezeur: “wanneer komen ze?” Het
was nog niet eerder gelukt ze hier te krijgen, maar NU zouden ze echt komen!! Ik denk dat de
meesten nu wel weten waar het over gaat: Dou Grend ünd Von Velsen en de Nozem!! Deze
wereldberoemde band uit de buurt Medemblik is ook bij NOVA een groot succes.
De middag in de SooS begon rustig met de inmiddels bekende
‘naschoolse opvang’. De studenten die aan het poolen waren hadden nog
geen idee wat zij die avond zouden gaan beleven. Het barpersoneel was
zich ook rustig aan het voorbereiden op wat de avond zou gaan brengen.
Alleen de dixi in de hoek deed vermoeden dat er wel eens wat kon gaan
gebeuren.
Vlak voor drie-en werd de rust doorbroken. Groepen studenten
kwamen binnen om te genieten van de hotdogSooS. Het was namelijk
weer NOVAlive en daarbij horen hamburgers of hotdogs. Ron, Leen en
Pluk hebben zich dagenlang voorbereid op het maken van honderden
hotdogs. Al snel stond iedereen te genieten van de hotdogs en de
muziek. Het was een gezellige boel in de SooS.
Vanaf 18:00u werd de patat geserveerd en begonnen de bands binnen te druppelen. Vanaf 19:00u
begon het feest pas echt. De eerste band zette hun optreden neer. De muziek sloeg aan bij het
publiek Dus de sfeer zat er al snel in. Tussen de bands door liet een singer-songwriter van zich horen.
Toen de (onbekendere) bands klaar waren, besloot Dionysos binnen te komen en de bar over te
nemen. Het feest kon toen helemaal niet meer stuk.
En toen…begon de band der bands, de afsluiter van de avond. ..
Al weken voor NOVAlive kwam een groep NOVA-leden bijeen. Zij
zorgden ervoor dat niemand meer om deze band heen kon.
Dagenlang werd de muziek van Dou Grend in de SooS gedraaid.
Iedereen moest deze mee kunnen zingen. En alsof dit nog niet
genoeg was is deze groep NOVA-leden in alle hoeken en gaten van
Nederland op zoek gegaan naar artikelen van de nummers van Dou Grend.
Al snel kwamen de takken erbij, want Ome Ary ging op Safari. Maar het feest
was op z’n hoogtepunt bij: “Handen in de lucht voor Leen z’n jassie” (origineel
is dit voor een dixi). De dixi vloog door de SooS heen, zelfs met mensen van de
100+ commissie er nog in!! Het feest kon nu helemaal niet meer stuk! Dou
Grend zelf vond het ook een enorm succes en wilde niet stoppen met spelen!
Dat er zelfs een Dixi speciaal voor hun optreden geregeld was, dat hadden ze nog niet eerder
meegemaakt. Het is dus een geslaagde avond geweest en ik heb zelfs uit betrouwbare bron
vernomen dat Dou Grend met BBQ-OP zeker weer van de party zullen zijn.
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Voorstellen nieuwe Penningmeester
Al 3,5 jaar loop ik rond bij NOVA, altijd bekend geweest als
Vinnie. Jaren geleden ben ik in
de techniekcommissie terecht gekomen, geluid regelen,
licht ophangen en aansturen, soldeer klusjes door heel de
SooS… Het was een geweldige tijd. Toen NOVA hier vorig
jaar naar de
nieuwe SooS verhuisde heb ik samen met een gezellige
groep de nieuwe SooS gebouwd. Na
een jaar lang genieten van mijn werk had ik interesse in
meer. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor alle
geld zaken. Wekelijks bekijk ik of het nog wel goed gaat met
de vereniging en grijp in als we te veel geld uitgeven. De
boekhouding is best een belangrijk punt als
penningmeester. Alle bonnetjes inboeken, mensen hun geld
terug betalen, incasso’s invoeren, wanbetalers achterna
zitten. Het is belangrijk dat we geld binnenhalen om
vervolgens aan gave evenmenten uit te geven!
Vincent Gevers

Een moeilijke sudoku
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Het mega kleine techniek verhaal
Zoals gebruikelijk schrijf ik in de WP een techniek stukje. Dit keer zal er niet veel te melden zijn, sinds
vorige WP is er niet echt veel geklust. Wel een aantal handige dingen zijn er bedacht.
Op een dag stonden we versteld te kijken dat er 3.8 haspels nodig waren om alle laptops van stroom
te voorzien. Ergens ging er bij iemand een lampje branden en is er besloten om stopcontacten onder
de bar te bouwen. Ideaal. Nu kan je gewoon rustig met je laptop aan de bar zitten zonder een berg
snoeren te moeten gebruiken.
In de tussentijd is er ook nog een handige functie ontdekt in ons muziek systeem.
Het is nu mogelijk om met een microfoon voor de speakers te staan en dan zal hij niet/minder gaan
rondzingen. In de praktijk blijkt er midden in de SooS een plek te zijn die heel erg rondzingt. Die plek
zal nu geen probleem meer zijn omdat het systeem dit volledig automatisch regelt.
Tevens is de techniek commissie hard bezig met het zoeken naar LED parren. Deze worden veel
minder warm dan normale parren en gaan ook nog eens langer mee. Het gedeelte dat ze alle
mogelijke kleuren aan kunnen nemen vergeten we ook niet. De kleur temperatuur van de LEDs is
zeker niet hetzelfde als normale parren, daarom doen we die ook voorlopig nog niet weg.
Als je bij de JV bent geweest kan je je de beamer waarschijnlijk wel herinneren. Deze viel af en toe
uit. Wat blijkt, na Sander Hak te vragen, het probleem... Windows wou de baas spelen.
Ik snap het nog steeds niet echt. eerst een half uur perfect werken en daarna het maar 5 minuten
uithouden. Als je nog een computer overhebt dan kunnen we misschien een soort AV meubel maken.
met een computer er in die goed samenwerkt met de beamer en ook meteen dvd’s afspeelt zonder
gedoe.
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Voorstellen nieuwe SooSbaas
Niet bang zijn, het is Hassink maar!
Mijn naam is Sander Hassing, maar in de SooS word ik vaak
“Hassink!!!!” of “SooSbaas!!!” genoemd. Dat laatste is dan
ook mijn functie. Ik ben nu (bijna) 23 jaar, in mijn actieve
studieperiode volgde ik nog eens wat uurtjes
Elektrotechniek, en in het weekend doe ik in Lisse aan
scouting. Inderdaad in Lisse, want afgezien van het feit dat
ik nu in Den Haag woon ben ik origineel wel een onwijs
trotse bollenstreekert.
Dit jaar ben ik er verantwoordelijk voor dat de SooS
toonbaar is, en dat er genoeg drank en voedsel in huis is.
Uiteraard zal ik mijn best doen om deze taak zo goed
mogelijk te vervullen, met behulp van mijn onwijs
megatoffe SooScom. En natuurlijk die andere
bestuursmensen.
Andere leuke weetjes over mij zijn dat ik enorm snel afgeleid ben, heel snel toegeef als je lief lacht,
dat mijn hoofdhaar heel kort is, en dat mijn schoenmaat 49 is. Verder drink ik in de zomer op een
terrasje graag een Guinness of een Delirium Tremens, en in de winter iets bokkerigs. En een ijskoude
Jägermeister gaat er natuurlijk altijd wel in. Of een Kahlua in de koffie.
En waarschijnlijk zijn dat wel alle belangrijke zaken die over mij te melden zijn.
Tot SooS,
Sander “Hassink” Hassing
SooSbaas der S.V. NOVA 2010/2011
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Moppen
Doe je dat zelf?
Een man zit aan de bar en leest het bord met aanbiedingen:
-Bier:
2 euro
-Sandwich met kip:
4 euro
-Masturberen:
15 euro
De man twijfelt een beetje over dit aanbod, de dienster bekijkend, super aantrekklijk met blonde
lokken achter de bar. Na even getwijfeld te hebben vraagt hij haar:
“Hee, die masturbatie, doe jij die?”
Met een geile blik in haar ogen en met een zwoele stem antwoordt zij:
“jazeker schat”
“Goed” zegt hij, “Wil je dan alsjeblieft je handen eerst goed wassen, ik wil graag een sandwich met
kip”

Doe het zelf-belg
Een Belg koopt in Zwitserland een echt Zwiters horloge. Na twee maanden echter, gaat het horloge
kapot. De Belg vind dit echt jammer en wil het graag laten repareren. Hij moet hiervoor echter terug
naar Zwitserland maar heeft het geld daar niet voor. Hij besluit zelf met een schroevendraaier aan de
slag te gaan. Als het klepje achterop uiteindelijk eraf valt, valt er ook een mier uit het horloge. De
belg roept dan:
“Ah da's het probleem, de machinist is dood”

Oorlog
Waarom hebben Nederlanders over 100 jaar oorlog met de Belgen?
Dan pas snappen ze onze moppen
Waarom heeft België over 100 jaar oorlog met frankrijk?
Ze hebben de verkeerde kant aangevallen

Dagelijks gebed
De directeur van een Cola fabriek komt op bezoek bij de Paus en doet hem een voorstel.
“Zou u in plaats van 'gefe ons heden ons dagelijks brood' eens 'Geef ons heden ons dagelijkse Cola'
Willen zeggen in uw dagelijks gebed? U krijgt daar 10 miljoen voor.”
De Paus zegt dat niet te kunnen maken tegenover de kerk en het dus niet doet.
Enkele jaren later komt de directeur nog eens langs en zegt et voorstel op te schroeven naar 100
miljoen door het woord 'Cola' te gebruiken in het gebed in plaats van 'brood'. En weer gefet de Paus
een 'NEE' als antwoord. Weer een jaar later komt de directeur met een laatste bod van 1 miljard.
Daar moet de Paus toch even over na denken en pakt de telefoon en belt een secretaresse en vraagt:
“Wanneer loopt dat contract af met die bakker?”
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Voorstellen nieuwe Voorzitter der evenementen
Al 4 jaar kom ik in de SooS en geniet van de veel te
gezellige gezelligheid in deze prachtige omgeving waar je
studenten in hun natuurlijke omgeving kan
aanschouwen. Mensen zouden me kunnen kennen van
me PinguinPak waar ik af en toe in paradeer als ik
dronken ben, ook zou je me kunnen onderscheiden van
de rest als je die gozer zoekt die heel goed na denkt maar
pas nadat hij iets heeft gedaan. Veel mensen kennen mij
al maar voor de gene die mij niet kennen: ik ben Jeroen
Blaauw. Dit jaar neem ik de functie Voorzitter der
Evenementen voor mijn rekening.
Dit stuk schrijf ik 2 weken na de JaarVergadering waar ik
officieel bestuur ben geworden van NOVA. Meteen
daarna was ik volgegooid met allerlei vieze meuk en
bende om mijn bestuursfunctie in te wijden. Natuurlijk
heb ik iedereen geknuffeld zodat ik me niet in me eentje
smerig hoefde te voelen, de reacties hierop waren
gemengd.
Voor de JV was ik en de rest van het bestuur ook al druk
bezig. Met Code Geel begonnen wij gelijk en tijdens deze
drukke weken leerden we eigenlijk alles wat het bestuur
in houdt en toen dat voorbij was waren wij al prima
ingewerkt als bestuur zijnde.
Natuurlijk heb ik net als alle andere bestuursleden een
idee van wat ik wil doen met NOVA.
Ik wil dat het weer zo druk wordt als in de goede oude tijden, dit hoop ik dit jaar voor elkaar te gaan
krijgen en anders een goed opzetje te geven voor de besturen hierna.
Vaak zullen jullie me zien rondlopen door school om iedereen naar de SooS te halen, dit zal regegeld
in een idioot kostuum zijn.
Elke donderdag wil ik een SooS met een leuk thema eraan verbonden zodat elke keer als je in NOVA
komt je weer een leuke avond gaat krijgen.
Ik wil mooie evenementen en uitjes neerzetten en dat ook deze druk bezocht gaat worden.
Mijn pinguinpak smerig maken.
Alle feesten ga ik bijwonen en er met iedereen een grote gezelligheid van maken.
Verder heb ik ook als doel gesteld dat ik niet 138,38 kilo ga wegen aan het eind van het jaar, ik hoop
dat dit me gaat lukken.
Ook ga ik er voor zorgen dat er 4 WP's komen met allerlei leuke onzin erin.
Ik vind het nu al geweldig dat ik bestuur doe en kijk uit naar de rest van het jaar om te feesten en om
een jaar door te brengen met het o zo geweldige nieuwe bestuur.
Ik hoop jullie allemaal te zien in de SooS om met mij uit ons dak te gaan en er een topjaar van te
maken.
ToT SooS
Jeroen Blaauw
Voorzitter der Evenementen der s.v. NOVA 2010/2011
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KOMENDE EVENEMENTEN BIJ SV NOVA
Bij NOVA organiseren wij elke week leuke evenementen. Dit kwartaal hebben wij weer geweldige
feestjes in de planning waar iedereen zijn lol op kan.
Hieronder staan de komende evenementen en bel je baas alvast dat je dit kwartaal geen één
donderdag of vrijdag ochtend naar je werk kan komen.

Woensdag 17-11 DIAS Overdracht
Elk jaar organiseren studenten van onze school een Driedaagse
Introductie voor Aankomende Studenten. Dit wordt altijd heel
groots aangepakt. Er moeten natuurlijk mensen van alles regelen
om dit grootse gebeuren elk jaar vlekkeloos te laten verlopen.
Deze dag worden deze nieuwe mensen voorgesteld aan
iedereen die wilt komen. Ook komen er weer cabaratiers deze
avond. De volgende cabaratiers zullen deze avond geweldig
maken: Jeroen pater, Roel C. Verburg en Jim Speelmans. Weer een goeie training voor je lachspieren.

Donderdag 18-11 KWARTAALFEEST
Altijd weer één groot feest. Iedereen MOET hier bij zijn want het dak gaat
er altijd helemaal van af. Wat kan je beter doen dan het begin van je
nieuwe kwartaal van start te laten gaan met een feest wat nog lang in je
geheugen zal blijven. Dit keer hebben we als thema Fout is Gout. Na het
grote succes van de AprèsSooShut hebben we voor het kwartaalfeest
weer een onzinnig thema. Iedereen kan ze hersenfuncties voor een dagje
rust geven en zich laten gaan bij deze SooS.

Donderdag 25-11 AngSooS
Angstrom heeft elk jaar zijn eigen feest. Elke keer komt
iedereen van Angstrom langs dus het is standaard
gezellig. Met leuke spelletjes, een leuk programma en
veel onzin wordt dit weer een geniaal feestje wat je als
natuurkundige niet mag missen. Maar niet alleen
natuurkundige zijn welkom, iedereen mag komen om dit
leuke spektakel mee te maken.
Donderdag 2-12 SinterklaasSooS
Sinterklaas viert bijna zijn verjaardag, dit jaar wordt hij 380 jaar oud! Voordat hij naar alle saaie
kinderen moet wilt de sint ook nog even losgaan en een echt feestje vieren. Eet je helemaal suf aan
pepernoten en andere sinterklaas gerelateerd spul. Proost 38 keer op deze Goed Heiligman en kom
naar deze aardige man zijn verjaardag, hij gaf jullie ook altijd kadootjes dus jullie zijn het hem
verschuldigd om op ze minst even je gezicht te laten zien.
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Donderdag 9-12 SV SooS
Dit zal een van de geweldigste feesten worden van het jaar. Alle StudieVerenigingen slaan de handen
in één om voor de hele school een topfeest neer te zetten. Dit jaar zal het thema SunSation zijn. Het
strandfeest in het midden van de winter. Neem je slippers en je zwembroek mee want er zal een
strand worden gemaakt in de SooS en je zal het geweldig hard naar je zin hebben. Er zullen van
tevoren verschillende spelletjes worden gespeeld om iedereen lekker los te krijgen voordat het feest
los barst. Wie hier niet komt mist echt een deel in zijn leven.

Donderdag 16-12 Kerstdiner
Het is bijna kerst, OOOH wat romantisch kan dat weer
worden. Wij bij NOVA organiseren daarom elk jaar een
Kerstdiner waar je in een echte kerstsfeer romantisch kan
dineren met je date. Iedereen moet hier in een net pak/jurk
komen. Deze dag is NOVA echt heel erg netjes dus trek je
mooiste kleren aan. Het thema is Christmas Wonderland en
in de weken ervoor vinden weer danslessen plaats. Er
moeten kaartjes worden gekocht om bij dit evenement
aanwezig te kunnen zijn, deze kosten 12,50 voor leden en 15,00 voor niet leden. De deuren van de
SooS zullen om 18:00 op gaan.

Woensdag 5-1 WISPO Info Avond
Ga jij nog niet mee op onze wintersport? Schrijf je dan snel in want het kan tot 25 november! Als je je
dan in heb geschreven MOET je naar deze avond komen om alvast te wennen aan de gezelligheid die
je kan gaan verwachten die gepaard komt met onze geweldige wintersport. Alle informatie voor de
WISPO komt langs en zelfs dit gedeelte zal hartstikke grappig zijn. Deze avond is eigenlijk alleen
bedoeld voor WISPO gangers maar als de presentatie om 22:00 is afgelopen is iedereen welkom om
mee te feesten met de after party.

Donderdag 6-1 NieuwJaarsSooS
NOVA luidt het nieuwe jaar in. Als je nog geen goed nieuwjaarsfeestje heb gehad of er geen genoeg
van kan krijgen moet je hierheen komen. Champagne voor iedereen en feest voor iedereen. Het
nieuwe jaar gaan we vieren op de NOVA manier en wat is nou leuker dan je eerste week na de
vakantie knallend te beginnen.

Donderdag 13-1 NOVAlive
Alweer komt NOVAlive voorbij. Allemaal bandjes die jullie voorzien van LIVE muziek. Altijd gezellig en
het eindigt met een spetterende band die je als NOVA-lid moet kennen en los op zal gaan. Deze
avond kost geen eens entree, NOVA regelt het allemaal voor jullie. Kom allemaal gezellig langs, drink
een biertje, geniet van de muziek en atmosfeer, ga helemaal los op het einde van de avond en neem
al je vrienden mee.
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Oktoberfest SooS
Elk jaar gaan onze Duitse buren los op Oktoberfest. Hier zuipen ze zich helemaal kapot en vieren ze
veel te veel feest. Maar hierover vinden jullie verder in de WP nog een prachtverhaal over.
Dit verhaal gaat over het Oktoberfest in NOVA.
Elk jaar hebben we 2 kuub bladeren in de SooS waarmee we de grond bedekken. Deze bladeren
verkrijgen we als volgt:
Stap 1: Men regelt een aanhanger en een auto waar
de muziek heel hard kan en zet vervolgens Dou
Grend veel te hard aan en gaat keihard meezingen.
Mensen waar je voorbij rijdt kunnen raar opkijken
maar dit betekend alleen maar dat ze jaloers zijn!
Stap 2: Zorg dat je genoeg scheppen en dergelijke in
de auto heb waarmee je al de bladeren in de
aanhanger kan gooien. Lach om het feit dat de
medewerkers van de gemeente mogelijk per
bladerberg betaald krijgen en zich afvragen waarom
de berg steeds kleiner wordt.
Stap 3: 5 keer heen en weer rijden met een veel te volle aanhanger waar alle bladeren nonstop
uitvliegen en dump deze in de SooS. Roep elke keer heel hard ‘SANDER JE SOOS IS VIES!’ en als hij
dan komt kijken gooi je ook nog wat bladeren op zijn hoofd.
Stap 4: Kijk of het al 4 uur is (dan mag je pas bier drinken).
-zo niet ga door naar stap 5,
-zo wel ga door naar stap 6,
Stap 5: Ga meer bladeren halen want je heb nog niet goed genoeg je best gedaan. Of ga frituren.
Stap 6: Zet heel hard Duitse herrie op en drink veel te veel bier zodat je het mooie muziek gaat
vinden.
Stap 7: Geniet van je avond!
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De avond is heel goed verlopen, in het begin was het een beetje rustig maar toen iedereen trek kreeg
in bier liep het al snel vol. Om een uur of 6 was iedereen al goed op weg naar een avond die ze niet
goed zullen herinneren.
Nu kwam het liedje EEEEETEN DOE MIJ EEN
FRIETJE MET op de muzieklijst te staan en kon
iedereen de oh zo verukkelijke stamppot eten
van onze docent Gerard Jeucken. Hierna ging het
feest gewoon door en om 8 uur stonden er al
mensen op de tafels te dansen. Deze tafels
waren van echte THR kwaliteit en gingen dus net
niet stuk! De mensen die op de tafels stonden
waren niet allemaal uit dit hout gesneden en
waren bang om om te vallen, dit resulteerde in
angstige grepen naar de gordijnrails waarna deze
geen zin meer had om iedereen op te vangen en
de geest maar gaf.
Opeens had een of andere Ron genoeg
gedronken om overtuigd te zijn dat hij een TOPDJ was en nam plaats achter de draaitafels.
Hoezo moet je plaatjes in mixen? Hoezo moet je
ervoor zorgen dat je de heletijd hetzelfde genre
muziek draait? Ron weet wel beter. Je moet
gewoon net zoveel drinken als de gasten en dan
snap je pas was ze echt leuk vinden: zo vrolijk mogelijke muziek draaien waar je lekker op los kan
gaan. Iedereen ging uit zijn/haar plaat en de tafels stonden ook lekker mee te bewegen (alle poten
zaten los op het eind, kwamen we de volgende ochtend achter, maar het ging net goed).
Ik zelf kan zeggen dat ik ook genoeg had gedronken deze avond en dus niet alles heb kunnen
herinneren. Wel kan ik zeggen dat dit een TOPfeest was en ik niet kan wachten op het komende
Oktoberfest. In Duitsland kunnen ze nog wat van ons leren!
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WISPO 2011
nobody said it was easy!
Ieder jaar gaat NOVA richting de Franse Alpen om met een gezellige groep een tien daagse week lang
een berg onveilig te maken. Komend jaar gaan we richting Risoul. We vertrekken vrijdag 4 februari en
komen poepiebruin en totaal naar de klote terug op zondag 13 februari.
Omdat we ieder jaar met een grote groep op WISPO gaan, kunnen we ook dit jaar weer een mooi
basisarrangement aanbieden voor slechts €335 en kunnen we wat leuke extra’s bieden, zoals twee
welkomsfusten bier voor de hele groep. Hoewel we natuurlijk als groep op vakantie gaan, is iedere
deelnemer voor zich op wintersport en kan zijn vakantie naar eigen inzicht indelen. Elke dag kan je
van ‘s morgens vroeg tot ergens eind van de middag de pistes op. s’Avonds worden in feesten
georganiseerd in de plaatselijk kroeg. En natuurlijk organiseren we ook dit jaar een eigen thema
feest.
Het gebied Risoul
Risoul is al jarenlang een van de populairste skigebieden voor studenten. Je vindt er alles wat je nodig
hebt: de witte hellingen van ‘La Forêt Blanche’, volop zon, een freestyleparadise voor boarders
(Surfland), fraaie accommodatie aan de piste en een uitbundige après-ski. De ‘houten’
appartementencomplexen met hun typische schuine daken zijn gelegen op een plateau temidden
van het bos, hetgeen het ski-station een warme uitstraling geeft. Onder dit complex, gelegen aan de
piste, zijn alle faciliteiten binnen handbereik zoals restaurant, materiaalhuur en apres-ski. Risoul is bij
uitstek geschikt voor de actieve wintersporter die van uitgaan houdt.
De accommodatie
De accommodatie Les Mélèzes ligt ideaal: aan de voet van de pistes. Bovendien liggen alle nodige
winkels, zoals een kleine supermarkt, sportwinkels, eethuisjes en restaurants, op slechts een
steenworp afstand van de accommodatie. Je hoeft dus nooit ver te lopen. De eenvoudig ingerichte
appartementen hebben traditionele meubilair in de stijl van de streek, zijn voorzien van een balkon
en een volledig uitgerust keukentje.
Ligging
Afstand tot dichtstbijzijnde supermarkt: circa 500 meter
Afstand tot dichtstbijzijnde restaurant: circa 500 meter
Afstand tot centrum: circa 500 meter
Afstand tot skilift: circa 50 meter
Afstand tot skipiste: circa 50 meter
Afstand tot kroeg: circa 38 meter
Bovenstaande en nog veel meer informaie kun je
teruglezen op onze site www.wispo.org. We hebben op moment van schrijven al meer van 60
inschrijvingen en het wordenhet er alleen maar meer. Lijkt jou het ook leuk om mee te gaan, schrijf
je dan voor 25 november in. Op onze site staat hoe je je kunt inschrijven.
Tot SooS,
De WISPO 2011 commissie
Pinguin, Arie, Joodie, Manon en Ron
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Dispuutsflits 1 2010/2011
Dit stukie gaat over de disputen van NOVA, wat ze gedaan hebben en natuurlijk wat een dispuut is en
hoe je er een opricht. Alle ouwe lullen kennen dit natuurlijk al dus die kunnen de eerste alinea
skippen.
Zoals elke eerste dispuutflits zullen we even quoten wat een dispuut is volgens de Dikke van Dale.
dis-puut (het~,-puten)
1. Theoretische discussie=> redetwist, twistgesprek.
2. Studentengezelschap voor studie en discussie
3. Onderafdeling van een studentenvereniging.
In NOVA betekent dit een hechte groep vriend(inn)en die elkaar bij NOVA leren kennen en die
gezamenlijk, naast onderling het een en ander te doen. Ook voor NOVA klaar staan om te helpen
wanneer nodig en af en toe een feestje geven.
In de dispuutsflits worden de actiefste besproken. Niet te min hierbij een lijst van alle disputen van
NOVA.
A Bori Gines
Primus Conventys
Mercurius
Complexio Vinolentus
Dadaspuut
A Prima Vista
Ratio Incognito
Procion Loctor
Peccavi
Ordinis Absurdum
Necessitas
Droezjba
Concorder Inter Pcula
Callisto
Ambrosius
Dionysos
L.E.F.!
Andolupia
Sinlooz
XX
Zuri Mbahari
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Dionysos
De leden van Dionysos willen graag een fout uit de
vorige WP halen van de dispuutsflits. Er waren 2
huwelijken in de maak waarvan er al een voltooid is.
Daar is ook al een spruit uit gekomen maar voorlopig
mauwt die alleen maar. Ook lichtelijk gekrengt dat ze
niet actief waren in de SooS volgens vorige WP waren ze
volledig aanwezig tijdens NOVAlive en deden ook een
barovername en gaven een fustje weg. Verder is Tacus
hard bezig aan zijn huis te klussen en naar vernomen is
de verwachte opleverdatum 2025.
Andolupia
Dit dispuut probeert zoveel mogelijk te verspreiden
over die ganze werld. Ook Vis heeft zich hieraan
gewaagt en is verhuist. Jen en Braap werken hard in
Brabant en Streep zit in Amsterdam er zijn ook
geruchten over iemand die over de grens is gegaan.
Groot nadeel hiervan is natuurlijk dat ze minder in de
SooS kunnen zijn. Ze kijken met gemengde trots en
schaamte dat ze een pocket formaat dispuutverslag aan
het nieuwe bestuur hebben gegeven tijdens de jv. Het is
zeg maar net niet een volledig verslag en ook niet het
traditionele bierviltje. Vis is bezig met zichzelf aan het
grote pupliek te brengen door in een documentaire
over Den Haag die in museums worden laten zien en aan middelbare scholieren. Buiten de SooS
doen ze nog veel samen. Het dispuutsweekend is gepland in het voorjaar want dan is het beter weer.
Ze willen ook graag vermelden dat iemand van Groen zorgt dat NOVA niet in het rood komt met
NOVA Finance.
Sinlooz
Hier miste een stukje in de vorige WP. Dat had iets te maken
met deadlines enzo en andere slechte excuses. De heren
hebben erg genoten op wat eigenlijk iedere man een keertje
moet meemaken, ja natuurlijk een vrijgezellenfeest. Hier
hebben de heren zich erg vermaakt naar verluid. Oja de
bruiloft was er ook nog. Paul gefeliciteerd. Ze hebben
natuurlijk ook dit jaar weer een
dispuutsverjaardagsweekend gehouden in de Belgische
Ardennen. Alle standaard dingen gedaan zoals de la Chouffe
brouwerij bezocht ze mogen voorlopig nog steeds terug komen. Ook al hadden ze gedacht quads te
gaan rijden deze quads hadden 4 benen en aten hooi dus dat was wel een verrassing voor het
volledige verhaal vraag naar Ary. Verder hadden ze een mooi kampvuur gemaakt op een
kampvuurplaats dat geen kampvuurplaats was en dat konden sommige mensen niet van genieten.
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Midzomer kerstdiner gehad, en zoals altijd zijn ze in de toekomst Sinlooze plannen en weekenden te
plannen.

XX
Dit dispuut heeft hun 1ste jaar overleeft en die verjaardag kunnen
vieren met Zuri Mbahari.
Helaas moet er ook gezegt worden dat ze ook een princessje
hebben verloren (misschien had de draak honger?), maar niet
getreurd ze hebben dat overleeft. Nu weer goed nieuws. Er zijn
grooooote plannen want dit dispuut heeft tot heden nog geen
meter of dispuutsschat.
5 november moet hier verandering brengen. Ze willen een betere meter maken dan de zeeboncken
maar hier moet eerst bewijs voor geleverd worden. Deze vrouwen zijn vaak actief in de SooS op een
plaats die veel heren schuwen “de keuken” dit wordt erg gewaardeerd zolang je iemand niet dood
kan slaan met de snitzels. Er worden ook plannen gemaakt om met de heren een aantal activiteiten
te doen. Het 3de kasteel dat 3 princessen + 1 zeebonck op het oog hadden ging ook al weer niet door
dus dat was wel balen. 2 zijn er klaar met de studie en er gaan binnenkort ook 2 naar het buitenland
om daar te werken/Stage te lopen. Lotte is zwanger en dat is SuuS haar schuld. Marleine heeft een
nieuwe toyboy . En de voorzitster wordt er van beschuldigd beloftes niet na te komen. Al met al een
zeer actief dispuut.
Zuri Mbahari
Geheel naar verwachtingen heeft ook dit dispuut het een jaar overleeft
al moesten de nodige aderlating gedaan worden. Er is sinds laastse WP
weer een lid verloren aan de woeste zee. Deze is wel vervangen door
een andere kundige zeebonck Pedelaar Arno “skippy” Droogers. Deze
Inauguratie was zeer geslaagd. Er worden druk plannen gemaakt over
een SooS organiseren ook worden er een dispuutsweekend en een
zeilweekend met het dispuut gepland. 1 zeebonck + 3 princessen had
het geluk niet mee want de 3de woonboot op een rij lukte niet om te
krijgen. Er wordt al gesetteld en dat wordt ook geviert met een
housewarming party. Deze woeste zeeboncken laten hun gezicht zien in
de SooS in de weinige tijd die ze aan wal hebben.
Dat waren wel zo’n beetje de Disputen. Ook geintreseerd om een dispuut op te richten? Lees dan de
volgende alinea erg aandachtig en volg het tot de letter. In de vorige WP stond een uitleg hoe een
dispuut op te richten deze klopte niet helemaal dus wordt hij een beetje aangepast.
1. Zorg dat je wat goede vriend(inn)en om je heen hebt.
2. Ga goed aan de bar zitten en bestel een zorgvuldig afgemeten hoeveelheden meters
bier/jilz/wijn/en-als-het-per-sé-moet-Cola.
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3. Het begin is er al. Schrijf met de net vernieuwde inspiratie een zooi regels op waar jij als
dispuut voor staat en wat voor regels jullie onderling hebben.. dit zijn je statuten…
4. Drink wat meer
5. Schrijf in je statuten wie erin zitten ook moet er een gepaste hoeveelheid onzin in staan want
anders klopt het van geen kanten.
6. Drink nog wat moed in
7. Lever je statuten in bij het bestuur van NOVA.
8. Grote kans dat je het weer terugkrijgt om te verbeteren.
9. Drink nog wat meer en neem de verbeteringen op in de statuten.
10. Met een beetje mazzel worden die goedgekeurd en zal je geïnaugureerd worden. Dit is
gewoon een gezellige dag waar je gaat drinken en activiteiten doen die een ander dispuut
heeft verzonnen.
11. Je bent klaar je bent goedgekeurd en kunt gezellig meedoen met de dispuuts activiteiten in
de SooS.
Je kan altijd de Statuten opvragen van de oude disputen en kijken hoe het moet.
Nomaals een Dispuut is erg gezellig en je blijft ook lang na je afstuderen samen dingen doen met
elkaar en met NOVA.
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Nieuw RvC Leen

Ik was gevraagd door de WP
commissie om een stukkie te schrijven
over dat ik nieuw was in het RvC en
nog wat dingen…maarja ik lette niet
helemaal op dus dit is het resultaat.
Ik ben dus Leen Roeloffs ik ben nieuw
in DE RVC, ik doe het altijd fout maar
het is de RVC en niet het RVC. Ik was
vroeger toen we nog in de THR zaten
de evenementen manager van NOVA.
De meeste van jullie hebben me vast
wel een keer in de SooS gezien en
anders zul je dat nog vast wel.
Ik heb natuurlijk ervaring met de evenementen van NOVA dus kan hierbij het bestuur goed advies
geven over van alles en nog wat. Verder ga ik ook leren hoe de financiën van NOVA in elkaar zitten
zodat ik ook daarover kan doen alsof ik weet waarover ik praat.
Verder zal ik natuurlijk erg mijn best doen om het bestuur te ondersteunen en af en toe advies te
geven. Als je verder nog iets wilt weten kan je me aanspreken in de SooS en wie weet kan ik je wel
helpen.
Als laatste dan nog even: Tot SooS, de RvC
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Driedaagse Introductie Aankomend Student; DIAS
DIAS 2010, was de dias waarin een hoop opnieuw bewezen moest worden en het wiel opnieuw werd
uitgevonden. Doordat dit het eerste jaar was waarbij de DIAS weer de mogelijkheden kreeg om
binnen het gebouw van de HHS te slapen, eten en alle andere gekkigheid uit te halen, werd er nauw
gelet op wat er allemaal gebeurde.
Toch is het samen met jullie weer een top DIAS geworden! Achteraf kreeg ieder niets dan lof.
Dit was echter nooit mogelijk geweest zonder het DC,
de crew, de mentoren, NOVA, de SV’s en ieder ander
die wat betekent heeft gedurende die 3 dagen.
Met de vele activiteiten waaronder de
wasstraat, volleybal, de quizzz, de iets wat verregende
teamkamp en uiteraard niet te vergeten de gezellige
feesten! Kortom het waren 3 gezellige dagen.

Inmiddels zitten we alweer eind oktober en is bijna de dag
aangebroken waar op het nieuwe DIAS Comissie bekent wordt
gemaakt! Dit gaat plaatsvinden op 17 november, met daar aan
voorafgaand een uurtje cabaret! Dit is uiteraard weer een gezellige avond die je niet mag missen!
Nadat het nieuwe DC bekend is wordt er een leuke avond van gemaakt waarop iedereen nog even
lekker los kan gaan.
Mocht jij nou interesse hebben om ook bij de DIAS 2011 aanwezig te zijn, houd je monitoren dan
goed in de gaten! Ook in 2011 zoeken we weer naar een enthousiast mentoren team en crew!
Tot DIAS!
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Even voorstellen: Josse
Daar ben ik weer, je zult denken waar
heeft hij het over. Nou mijn jaar is ten
einde. En jullie dachten zeker dat jullie
allemaal van mij af waren. Dat hebben
jullie verkeerd gedacht. In het volgende
stukje ga ik jullie even uitleggen waarom
niet.
Zoals de meeste mensen weten, was ik
vorig jaar Penningmeester van deze
geweldige vereniging. En dacht dat ik het
komende jaar voor Oud-Bestuur kan gaan
spelen. Maar net voor de JV heb ik de
vraag gekregen om bij de Raad van
Commissarissen (RvC) te komen. Hier heb
ik een tijdje over na zitten denken. En uiteindelijk besloten om dat te gaan doen. Dus dit jaar zal ik
me met taken van de RvC bezig houden, maar natuurlijk ben
ik dit jaar WP-commissie, dus jullie krijgen dit jaar nog meer
saaie verhalen van mij te lezen.
Ik heb jullie eigenlijk niet veel meer te vertellen, en zal er dus
nu maar mee ophouden. Ik zie jullie allemaal wel weer in de
SooS.
Tot SooS,
Josse
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Oktoberfest München
Om het huwelijk van prinses Theresia van SaksenHildburghausen en kroonprins Lodewijk van Beieren te
vieren, wordt elk jaar in Duitsland het oktoberfest gevierd.
Dit is een feest, waar mensen zich 2 weken lang helemaal
kapot zuipen. En iedereen uit liter pullen drinkt.
Dit jaar hadden een aantal mensen besloten ook aan deze
traditie mee te doen, en zo werd het plan opgepakt om dit
jaar naar München af te
reizen en daar het laatste weekend mee te maken. Plannen zijn
snel gemaakt en zo vertrok de NOVA delegatie (Ron, Leen, Opa,
Belg en Josse) zaterdag 5 uur ’s morgens richting Duitsland. Het
was een behoorlijk lange reis, na verschillende keren de
verkeerde kant opgestuurd te zijn door Opa. Kwamen we
uiteindelijk 4 uur ’s middags aan bij het Hotel in München. Leen
had voor ons een 3 ”suites”
gereserveerd. Na de spullen te hebben uitgepakt zijn we naar
het festival terrein gegaan om richtig zu zaufen.
Als je aankomt op het festival terrein, vallen je twee dingen op,
bijna iedereen loopt in lederhose, en iedereen is dronken. Op
het terrein staan ongeveer 38 tenten, met daarom omheen een
bierdrink tuin “biergarten”.
Wij waren te laat om nog
in een tent te komen en na
veel zoeken hadden we een plek in de tuin. Daar konden we dan
eindelijk ons eerste Duitse biertje bestellen. Na een geslaagde
avond met veel bier, zijn we rond half 12 weer eens richting ons
hotel gegaan. Met een Leen bij ons, die probeerde te flirten met
de Duitse agenten. Hij had gelijk met ongeveer 2 agenten een
date.
De volgende avond zijn we in de Tent geweest. Dat was echt
gaaf!!!!
Heeel veel bier, iedereen staat de dansen en te springen op de
tafels en banken. Iedereen is dronken, van jong tot oud. Het was
een enorm geslaagd feest. Volgend jaar gaan we weer.
De Oktoberfest-crew
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Pinguïn Post
Hoi lieve NOVA-vriendjes,
Dit is de eerste WP van dit jaar, dus dat betekend ook weer allemaal nieuwe mensen op school,
daarom zal ik mijzelf even snel voorstellen. Ik ben meneer Pinguïn, sinds enkele jaren erelid van de
SooScom der s.v. NOVA. En wat ik het liefst doe is de hele wereld rondreizen en de avonturen die ik
dan beleef schrijf ik meestal op voor in de WP.
Afgelopen kwartaal is er al weer heel wat gebeurd. Geen verre reizen dit kwartaal, maar alles even
dicht bij huis. Tijdens de DIAS ben ik om en rond Delft verbleven, want die geweldige feesten in de
SooS ’s avonds wilde ik toch meemaken. Na de DIAS heb ik even 4 weken rust genomen, want het is
toch best zwaar zo’n DIAS. In die vier weken ben ik toch nog even naar huis geweest naar mijn lieve
Pinguïn moeder.
Toen ik weer terug kwam
was ’s avonds in de SooS
de ApresSooShut. Bij dit
geweldige (natte) feest
wilde ik toch wel bij zijn.
Daarna ben ik, na het
succes van 2 jaar geleden,
direct doorgereisd naar
Duitsland. Dit om niets
minder dan Oktoberfest te
vieren. Ik heb me weer
geweldig vermaakt :D.
Na dat ik weer een beetje bij was gekomen had ik mij voorgenomen weer eens langs de SooS te
gaan. Dat was dus afgelopen week, maar wat bleek het was vakantie. Eerst even met de mensen die
nog wel aanwezig waren een bakkie koffie gedaan. Hier hoorde ik dat ik eigenelijk een week te vroeg
in Duitsland was, aangezien een bepaalde delegatie NOVA-leden een weekje na mij zich ook hebben
geamuseerd tijdens Oktoberfest in Munchen. Dus ik ga volgend jaar maar eens kijken of we de
dingen wat beter afkunnen spreken.
Tijdens de koffie ving ik ook iets op over de SooScom. Dit ben ik een nader gaan onderzoeken.
Allerseerst heb ik vernomen dat de nieuwe SooSbaas Hassink is geworden ook wel bestempeld als
Kale Koning. En ook dit jaar heeft de SooSbaas weer een loze lul als side-kick, daarover heb ik
gehoord dat het een oude bekende is. En laatst kwam ik hem tegen volgens mij was dat tijdens AjaxAuxere in de Amsterdam Arena. Geef ik je te raden wie dat is. Naast deze twee personen zijn er nog
een vijftal mensen in de SooScom. Van deze 5 zijn er, 3 eerstejaars, 3 TBK’ers en 1 vrouw. TBK is dus
dit jaar met 4 man in de meerderheid binnen de SooScom, waar gaat het toch heen met deze
wereld?! Om nog even verder te gaan op die andere 5 zal ik ze even voorstellen. Want stiekem ben ik
aanwezig geweest bij de SooScomvergadering die kortgeleden heeft plaatsgevonden. De
techniekcom is dit jaar niet bepaald een aparte commissie, maar onderdeel van de SooScom. De
persoon binnen de SooScom die techniek gaat doen staat bekend als Junior, maar we hebben het
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hier niet over het broertje van… Het fusthok zal dit jaar onder strak regime worden bijgehouden door
een Führer heb ik gehoord, maar dat moet wel goedkomen als delegeren een onderdeel van je
cursus is… In de keuken staat dit jaar een princes, of toch niet als haar naam moeten geloven?! By
the way, de keuken wordt dit jaar onder leiding van een vrouw aangevoerd, misschien wel weer eens
een keer goed… Iedereen kent hem nog wel B.A. van het A-team, dit jaar zit hij bij de SooScom,
alleen noemen zijn hem gewoon Mr. T, misschien slaat die T wel op tappers, want dat is wat hij dit
jaar gaat doen… En als laatste K’cee de Poltood Phenter, hij zal er voor zorgen dat alles wat de
SooScom met elkaar afspreekt ook duidelijk op papier komt… Nou als niet weet wie deze mensen zijn
mag je dat zelf een keer gaan onderzoeken in de SooS. Maar ik heb me best gedaan om de
SooScommisssie der s.v. NOVA 2010-2011 aan jullie voor te stellen.
Dit was mijn verhaal wel weer voor deze WP, ik ga weer op reis. Waarheen weet ik nog niet precies,
maar ik heb vernomen dat er in diverse landen in Europa de eerste sneeuw al is gevallen. Laat ik
maar eens gaan kijken of er al een beetje te wintersporten valt. Trouwens nu we het over
wintersport hebben. Ik zag dat er voor Wispo 2011 al 62 mensen zijn ingeschreven. Mijn formulier is
ook al aanwezig, want ik vond de Wispo’s van afgelopen jaren altijd zo gezellig. Probeer me trouwens
niet op te zoeken in de lijsten van de ingeschreven deelnemers, want ik sta er met een schuilnaam,
want ik hou niet van al te veel
aandacht. Daarom ben ik ook altijd
incognito in de SooS.
Nou dit was het dan echt voor deze
keer. Ik kom snel weer een keer langs,
ik denk tijdens de ouwelullenSooS 12
november, weer even gezellig kletsen
met alle ouwe lullen.
Tot SooS,
Meneer Pinguïn
Erelid SooScom der s.v. NOVA
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W.D.F.B.J.N.W.
Naam: Jennifer van der Ven
Bijnaam: Heb ik nog niet
Leeftijd: 23
Naam pappa: Peter
Naam Mamma: Anja
Opleiding: TBK
Vooropleiding waar je op kan terugvallen: VMBO
Veterdiploma: ja (cumloude geslaagd)
Favoriete kanteldrank: een heleboel (past niet op de pagina dus
dit laten we achterwegen)
Kantelfrequentie: geen idee dus veel (na goed nadenken wordt dit op 3 rose-cassis per uur geschat)
In welke volgorde kleed jij je aan: string, bh, broek, shirt, sokken, schoenen, oorbellen
Ducttape of tieraps?: ducttape
Favoriet functioneel naaktmodel: Sinterklaas
Favoriete zonde: drinken
Record pizza's eten: anderhalf
vervolgvraag: jezus das weinig.
antwoord: ja maar het waren van die hele grote
Commissies: SooSCom, KerstCom, KeukenCom, GNOCom (red: iets met een vrouwenactiviteit)
Welke commissies wil je nog gaan doen?: doe der al genoeg
Hoe vaak ben jij in de SooS te vinden?: veel te vaak
Leukste NOVA momentje: Met de DIAS, toen Jelle mij in de lucht wilde tillen. Geen idee waarom dit zo
grappig was maar ik was dronken. (dat maakt het altijd heel leuk).
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Zwarte Cross
De zwarte cross??? Dat is toch zo’n boerenfeest
waarbij alleen maar gezopen wordt en iedereen
onder de modder zit??? GAAF!!! En zo ging
NOVA richting het oosten van het land om dat
eens mee te maken. Het feest begint al als je
door een trekker naar de camping wordt
gebracht, dan even vlug (behalve voor de tbkers onder ons) de tent opzetten en naar het
eerste optreden van BZB. We vielen erg op
omdat we als enige geen klompen aan hadden
en wel verstaanbaar Nederlands konden
spreken. Dit laatste probleem was gelukkig snel
opgelost na 38 bier. Dit leidt helaas ook tot geheugen- telefoon, en cameraverlies. “Die meiden zien
er op de foto een stuk minder knap uit dan gister
avond…” Het feest ging zoals elke avond tot diep
in de nacht door. Die 3 dagen daarna hebben we
genoten van bekende en minder bekende bands.
Polonaise bij Guusje, beuken bij Volbeat en bier
gooien bij alle andere bands zoals Jovink, Mooi
Wark en Normaal. Ook de cross zelf was een
groot spektakel net als de stunts waarbij een
sneeuwscooter een backflip maakte. Vooral
bijzonder is de relaxte sfeer, als je bijvoorbeeld
tegen de tent van de buurman aan staat te
pissen zegt hij ”Da me’k mien nix uut, wi-j pissn
dr oan d’binnkant teggenoan.” Het voedsel en het (soms oranje)bier smaakten ook prima dus genoeg
reden om er volgend jaar weer heen
te gaan. Alleen de kermis attracties
worden afgeraden…
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MannenSooS
De vrouwenSooS is elk jaar weer een fenomeen onder de vrouwen en wij mannen worden
verbannen van deze SooS.
Alhoewel, wij willen er niet eens bij zijn, slappe vrouwenfilms kijken, heel veel chocola eten,
nonstop geroddel en ze maken er niet eens een grote chaos van.
Wij mannen weten wel beter wat wij met een avond aan moeten.
Wij willen BIER, wij willen VLEES en wij willen er een rommel van maken.
Kortom, in plaats van in te
breken bij de vrouwenSooS
hebben wij de mannenSooS
georganiseerd in de gang.
Terwijl de vrouwen een
traantje weg zaten te pinken
bij een heel romantische
film, hebben wij er in de
gang een feest van gemaakt.
De mobiele tapunit werd
geïnstalleerd in de gang, een
directe verbinding naar
frituurvoedsel werd
gevormd en een
winkelwagen werd
gepromoot tot barbecue.
De avond begon voor de mannen rustig, een lekker drankje nuttigen. Slap lullen tegen elkaar
en opscheppen tegen elkaar over hoeveel beter de mannenSooS nou is vergeleken met die
van de vrouwen, dit werd trouwens ook door een aantal vrouwen geconformeerd aangezien
deze soms naar ons toe kwamen.
Het begon pas echt gezellig te worden toen we gingen barbecueën.
Hoezo aanmaakblokjes? Gewoon een berg brandbare vloeistof gebruiken en aanmaken met
deodorant en een aansteker.
Kortom de vlammetjes kwamen redelijk hoog en deze of gene van de flat aan de overkant
had vermoedens dat zijn huis wel eens in de fik kon gaan vliegen, waarop deze persoon de
brandweer en politie had ingelicht over onze barbecue (die voor onze begrippen toch wel
heel erg meeviel).
Dus toen wij gezellig bezig waren met VLEES eten kwamen er opeens nog meer mensen bij
de barbecue.
De brandweer kwam gezellig langs en kwam onze prachtige winkelwagen bewonderen.
Toen deze officiële mensen uit hun auto stapte wist Ron het snelheidsrecord van een
zoogdier over land te verbreken (iets tussen Ron en officiële instanties dat niet altijd goed
gaat).
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Maar gelukkig vond de brandweer ook al dat alles mee viel. Dit was omdat ze niet bij het
aansteken van de barbecue aankwamen maar toen het litertje brandbaar vloeistofspul al op
was gebrand.
De brandweer ging weer terug richting auto en toen kwam de politie ook nog gezellig erbij.
Maar dit liep ook met een sisser af want de brandweer zei dat het allemaal wel prima was
dus vond de politie het ook prima.
Na heel veel gegeten te hebben en nog meer bier te hebben gedronken gingen de vrouwen
uit in een of andere stad en konden de mannen de SooS weer binnenstormen en
terugclaimen.
Hier vonden de mannen rare relikwieën, vreemde objecten die mannen niet kennen. Zoals
een chocoladefontein, en een berg enge films met slechte verhaal lijnen enzo, in plaats van
veel bloed en toilethumor zat er heel veel geknuffel in. Wij waren niet dapper genoeg om
deze films te gaan kijken.
Wel gingen wij de chocoladefontein uitproberen, maar deze had er al snel geen zin meer in
toen een of andere pinguin het geniale idee kreeg om er bier bij te gooien.
Hier stoppen mijn herinneringen aan deze avond een beetje, maar dat betekend dat het
alleen nog maar gezelliger is geworden.
Al met al was het een geslaagde avond en gaan we er zeker weer voor zorgen dat er snel nog
een vrouwenSooS wordt georganiseerd.
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Puzzel mee met van der Schee – WP Nummer Ein?
Ook de fout ontdekt in de oplossing van de puzzel uit Nummer Drei? Die 2000 moet natuurlijk 10000
zijn, immers in het 2-talligstelsel bestaat alleen 0 en 1. Vergissing of expres gedaan? Dat weet je
nooit; ik heb al diegenen die een protest ingediend hebben omdat nu hun prijs, namelijk eeuwige
roem, de mist is ingegaan persoonlijk benaderd en gerustgesteld. Ze mochten omswitchen naar TN.
Martin en David (de laatste kom ik op de gekste plaatsen tegen, tegenwoordig) blijven winnaar, maar
die hoeven niet te switchen.
Dan nu de oplossing van de kubuspuzzel. Neem Word Pervert Nummer Vier (in het Duits) er maar bij
anders is de oplossing niet te volgen. Volgens de meesten gold dat ook voor de opgave, nota bene
met het blad voor de neus.
Op elke kubus moet een 0, een 1 en een 2 hebben want anders kun je alle data niet maken. Dan
blijven er 6 vlakken over voor de overige 7 cijfers, maar gelukkig kan het hetzelfde vlak worden
gebruikt voor de 6 en de 9, afhankelijk van hoe de kubus wordt gedraaid. Dit was het addertje.
Het plaatje toont 3, 4 en 5 op de rechter kubus en daarom moeten de verborgen vlakken 0, 1 en 2
zijn. Op de linker kubus zien we 1 en 2 zodat de verborgen vlakken 0, 6 of 9, 7 en 8 zijn.
Knap hoor, van Martin Gardner. Alleen James Randy leeft nog, als lid van de oude garde. En ik
natuurlijk. Al scheelde dat niet veel.
De nieuwe puzzel heeft een iets ander karakter. Hij bestaat uit meerdere vragen, geschikt voor alle
lagen van de schoolbevolking, zodat TN niet telkens voorgetrokken wordt want daar word je ook
goed moe van (opgemerkt dat het eerste 'wordt' met een 't' aan het eind is en het tweede 'word'
met een 'd'? Maar dat even er tussen door. Doe er je voordeel mee bij je afstudeerscriptie). Per vraag
zal ik aangeven welke doelgroep hem het beste op kan lossen.
Zeven vluggertjes
1. Als je een 7-minuuts-en een 11-minuuts-zandloper hebt, wat is dan de snelste manier om
te timen dat een ei 15 minuten kookt? (alle studierichtingen)
2. Een man reist 5000 km in een auto met één reserveband. Hij verwisselt met tussenpozen
banden, zodat als de reis eindigt iedere band bij evenveel kilometers is gebruikt. Hoeveel
kilometer werd iedere band gebruikt? (het Eco-race team)
3. Vind een getallenstelsel met een ander grondtal dan 10 waarin 121 een volmaakt
kwadraat is. (alleen TN)
4. Trek zes even lange lijnsegmenten die tezamen acht gelijkzijdige driehoeken vormen.
(alleen TBK en W)
5. Een boer heeft 20 varkens, 40 koeien en 60 paarden. Hoeveel paarden heeft hij als je de
koeien paarden noemt? (voor onze inburgers en TBK)
6. Een Griek werd geboren op de zevende dag in 40 voor Christus en overleed op de
zevende dag in 40 na Christus. Hoeveel jaar leefde hij? (uitsluitend BW)
7. Een vrouw antwoordt òf altijd naar waarheid of onwaar of ze wisselt ware en onware
antwoorden af (na een keer onwaar volgt altijd waar en dan weer onwaar ..en zo door).
Hoe kun je met twee vragen, die elk met ja of nee moeten worden beantwoord, vaststellen
of ze een waarheidsspreekster is, een leugenaarster of een wisselaarster? (alle
studierichtingen maar vooral TBK)

Veel inspiratie en geluk
Evert van der Schee
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Recepten
Hieronder een tweetal recepten dat je met het lekkerste bier ter wereld kunt maken.

Biefstuk met McChouffe (± 4 pers)
Voorbereiding:
Maak de preien schoon en snij het wit in ringen. Snipper de sjalotjes fijn. Kruid het vlees met peper
en zout.

Bereiding:
Smelt de boter in een braadpan en schroei het vlees aan beide kanten snel dicht. Haal de biefstukjes
uit de pan en bak in de braadjus de sjalotjes en wit van de prei. De bruine suiker mag er ook bij. Laat
het groen een bruin kleurtje krijgen en blus met de azijn. Leg het vlees terug op het groenbedje en
giet er 1½ glas McChouffe bier en de bouillon bij. Tijm en laurier toevoegen. Doe het deksel op de
pan en laat de biefstukjes zachtjes gaar worden.
Lekker met aardappelkroketjes en een salade.

Gentse stoverij met Chouffe Houblon (± 4 pers)
Snijd de lever en het stoofvlees in stukken. Halveer de uien en snijd de sjalotjes in smalle partjes.
Verhit de boter in een braadpan en bak hierin het vlees in delen bruin. Voeg de uien toe en fruit ze.
Bestrooi met zout en versgemalen peper, leg de tijm en laurier erbij, schenk er 4 dl water op en laat
het vlees afgedekt 1 uur stoven.
Bestrijk de sneetjes brood dik met mosterd en leg ze bij het vlees. Schenk het bier erover en laat het
vlees nog ½ uur stoven.
Snijd de rundertong in repen en voeg die op het laatst aan de stoverij toe. Roer een papje van 2
eetlepels aardappelmeel en 3 eetlepels
dragonazijn en bind het stoofvocht
hiermee (door het roeren worden ook
meteen de sneetjes brood in de saus
opgenomen).
Serveer met gekookte aardappelen en
sperziebonen.

Pagina 36 |Word Pervert

kwartaalblad van studentenvereniging NOVA

Colofon
Correspondentieadres
Studentenvereniging NOVA
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft ZH
0152606227
Internet
Site http://www.sv-nova.nl
Mail: bestuur@sv-nova.nl
Oplage
500 gedrukte exemplaren
650 digitale exemplaren
Doelstelling
De Word Pervert is het blad van studentenvereniging NOVA, door en voor
haar leden. Het blad informeert over bestuurlijke aangelegenheden,
over (aankomende) evenementen en verdere NOVA activiteiten. Verder
heeft de WP als doel haar lezers te vermaken. Een aantal terugkerende
elementen zijn: Novalender, Dispuutsflits en WDFBJNW.
De geplaatste advertenties in dit blad kunnen ter promotie van NOVA
activiteiten zijn of reclameboodschappen van NOVA sponsoren zijn.

Met dank aan:
Het Bestuur, Leen, Ferdi, Nico, Joodie, Arie, Chef, Evert vd. Schee,
alle ouwe lullen, RvC, iedereen die niet genoemd wilde worden,
iedereen die vergeten is en iedereen die iets nuttigs heeft gedaan.

Namens de WP commissie:
Wij hopen dat iedereen weer een jaar lang kan genieten van de komende 4 WP’s. Als je zelf
een geniaal verhaal hebt dat je graag in de WP wilt zetten kun je ons altijd mailen/bellen of
sms’en.
De WP commissie,
Pinguin, Josse, Lotte, Niels, Belg en Ron
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