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Inleiding 
 

Alweer de tweede WP. We houden het nog steeds vol... elk kwartaal een nieuwe WP gaat dus nog 

steeds goed. Nu ff in het kort. De WP is dus het ledenblad van NOVA. Soow, dat gezegd te hebben 

kunnen we gaan kijken naar deze WP. We hebben weer veel mensen aan het werk gezet en voor het 

resultaat willen we alvast iedereen bedanken. 

 

Er waren een paar klachten van ouders dat hun kindje teveel in de WP stond, dus we hebben als 

commissie geprobeerd dit keer daar rekening mee te houden. Klachten van ouders zijn altijd welkom, 

kunnen wij weer mensen uitlachen tijdens de vergadering. 

 

We willen Evert van der Schee bedanken voor alle mooie puzzels die hij voor ons heeft gemaakt 

afgelopen WP’s. Hij heeft aangegeven dat dit zijn laatste puzzel wordt, dus geniet er nog van zolang 

het nog kan. Bewaar deze WP dus extra goed. Als je de WP goed leest is er zelfs een stukkie 

compensatiegedrag te vinden, maar je moet wel goed zoeken... Verder is er een nieuw onderdeel 

namelijk de Svflits. Hierin kunnen de SV’s net als de disputen en stukkie schrijven. We zijn benieuwd 

hoe lang dit onderdeel blijft bestaan.  

 

De standaard dingen zoals W.D.F.B.J.N.W. de dispuutsflits, de NOVAlender en de bestuursflits staan 

er weer in. Het bestuur vond het dit keer leuker om gewoon over het bestuur te schrijven i.p.v. 

dingen zoals dat eindelijk de prijzen voor niet leden duurder zijn, en dat de ledenpasjes in de SooS op 

te halen zijn. Mooi om te weten dat het bestuur het naar hun zin heeft.  

 

Verder staat de weer‐niet‐kloppende puntentekening erin. Geniet u hier allen van. We hebben 

geprobeerd weer een mooie WP te maken. 

 

De WPcommissie 2010/2011 

Pinguin, Josse, Lotte, Niels, Belg en Ron. 
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Bestuursflits 

Na al bijna een half jaartje bestuur te zijn mogen we weer een stukje schrijven voor de bestuurs 

stroboscoop. Met iedereen van het bestuur gaat het allemaal goed, Sander, 

Jeroen en Vinnie zijn allemaal al zwak ziek en misselijk geweest. (Zo zie je 

maar weer wie het sterkste geslacht zijn.) SuuS heeft wel der primeur bereikt, 

namelijk voor het eerst overgeven van drank. Onze medieval madness 

technicus 38 “Vinnie” heeft een binnen 24 uur reparatie service. Onze 

krantenbezorger Jeroen zorgt er voor dat er om 10.00 uur altijd een krantje 

bij de koffie is. Onze Foxie Foxtrot met zijn elastieken benen “Sander” kan 

zonder de danslessen gevolgd te hebben toch steeds beter dansen. En als 

laatst ons zonnestraaltje “SuuS” komt elke dag stralend de SooS in! Zo houden wij het als bestuur dag 

na dag toch weer vol!:) 

Afgelopen kwartaal was het eerste feestje fout=gout, dit was erg 

gezellig. Sander was verpakt in 500 meter sierlint, dus wat ons 

betreft kon de avond al niet meer stuk. Sinterklaas is ook nog even 

langs geweest in de SooS met zijn zwarte knechten. Ook is de SooS 

nog omgetoverd naar een mooi strand met palmbomen en veel 

zand. Ook was er zwembad en een cocktailbar aanwezig, dit 

allemaal tijdens de SV‐SooS. De laatste SooS van dit jaar was het kerstdiner dit was een geslaagde 

avond waarna het zonnestraaltje iets minder stralend binnen kwam de volgende dag. Maar ’s nachts 

is ze nog even veranderd naar een sneeuwengel. Dit jaar 

begonnen we met de WIA, een informatie avond voor alle 

deelnemers van de WISPO! Daarna was de nieuwjaarsSooS met 

natuurlijk genoeg champagne en perfecte ronde zelfgemaakte 

oliebollen! De laatste SooS van dit kwartaal was NOVA Live 

waarbij Sander zijn teiltje weer vol heeft gekregen toen Cynthia 

Janes optrad. Jeroen heeft tijdens deze avond weer zijn lever op 

de proef gesteld waar zijn hoofd de volgende dag erg veel last van had.   

Feitjes 

Vinnie heeft dit jaar zijn quarterlifecrisis behaald. Ondanks dit ziet hij er nog even jong en gezond uit 

als altijd. Sander heeft helaas zijn liefde moeten dumpen, dit heeft hem wel erg veel pijn gedaan. 

Jeroen heeft dit kwartaal ook zijn rook en flipperverslaving weer goed voortgezet. En dit kwartaal 

heeft SuuS helaas nog steeds geen volleybal wedstrijd kunnen winnen. (Behalve 1 wedstrijd toen de 

tegenstander niet kwam opdagen!) 

Verder willen wij iedereen die zicht dit kwartaal heeft ingezet voor NOVA in de vorm van commissie, 

barpoppetje, kok of iets anders heel erg bedanken en hopen 

jullie aankomend kwartaal weer vaak te zin in de SooS.  

Wil jij iets organiseren, commissies helpen of heb je leuke 

ideeën voor in de SooS, mail dan gerust naar bestuur@sv‐

nova.nl.  

ToT SooS, Liefs, Bestuur der s.v. NOVA 2010/2011 
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Kerstdiner 

Het kerstdiner, een feest wat je als nova‐lid niet gemist mag 

hebben. De SooS was versierd met 380 blauwe kerstballen, 

kroonluchters en een welkomst engel die champagne uitdeelde. 

De amuse was het eerste hapje van het kerstdiner, deze heeft 

zoveel indruk gemaakt bij Josse dat hij de rest van de gangen 

allemaal is vergeten. Gelukkig weet de rest nog wel allemaal dat 

de commissie ook een voorgerecht, soep, hoofdgerecht en 

dessert is gemaakt.  Tijdens dit kerstdiner was helaas onze 

beschermvrouw van Mastbroek niet aanwezig. Wel was onze 

nieuwe academie directeur aanwezig die op deze manier kennis heeft gemaakt met de 

studentenvereniging van zijn academie! Na het eten zijn de tafels aan de kant geschoven en heeft 

iedereen zijn (stijl)danskunsten  kunnen laten zien.  

Alle jongens hadden hun nova shirts een keer uitgedaan en een pak aangetrokken. Zo lijken het net 

echte studenten. Zelfs Hassink die normaal een blouse al verschrikkelijk vind het kerst al helemaal 

niet leuk vind heeft het zo te zien erg naar z’n zin. Ron is 

hard aan het mee zingen en Leen en Belg genieten van de 

avond! De commissie is ondertussen aan het genieten van 

een lekkere cocktail die over was van het diner. Ze hebben 

de weken voor het kerstdiner hard gewerkt om die avond 

alles goed te laten verlopen. Al het eten was warm, niet 

aangebrand en erg lekker. De commissie kan dus terug 

kijken naar een geslaagd kerstdiner. 

Traditiegetrouw zijn we na het schoonmaken nog even rond de kerstboom gaan zitten. Hier werden 

leuke herinneringen naar voren gehaald van andere jaren (geloof ik). Nadat er gesloten was is 

iedereen naar huis gegaan, onderweg naar huis zijn we 

uiteraard nog langs Alev geweest. Ook zijn er nog 

sneeuwengeltjes gemaakt. Tjah, daar voel je toch niks 

van boven de 38 promille.                                                                                                      
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Het Moderne Techniek Verhaal 
 
Na een aantal dure aankopen vorig jaar hebben we het eerste 
kwartaal even rustig aan gedaan. Het tweede kwartaal zijn de 
plannen om LED parren te kopen toch doorgevoerd. Na een lange 
zoektocht zijn we voor een toch wat goedkopere variant gegaan. De 
verschillen zitten vooral in de kleurmenging van de lichtbundel. Het 
is duidelijk dat bij deze LED parren goedkopere onderdelen zijn 
gebruikt, maar ze zijn prima bruikbaar in de SooS, worden niet warm 
en kunnen prima met de hand ingesteld worden. Tijdens het 
bestellen waren er 8 parren op voorraad, bij de levering, de dag voor 
de SV SooS, kreeg ik er 4 en alle kabels en klemmen. Ik was toch wel een beetje teleurgesteld, er 
waren er namelijk wel 6 verstuurd… was er een pakketje zoekgeraakt..zou ie nog optijd komen?? 
De dag van de SV SooS, bergen zand waren er aanwezig en tevens een klein voetenbadje, eindelijk 
om 3 uur smiddags een telefoontje van de receptie uuh servicepunt. Er was een pakketje voor ene 
Vinnie. De andere 2 parren waren gearriveerd.   
 
Bij de nalevering stond een verwachte leverweek: 2; ik ging er vanuit dat ze dus in januari zouden 
komen.. Not! In de eerste vakantieweek kreeg ik een track&trace code toegestuurd. Het pakketje zou 
maandag bezorgd worden in een dichte school. De volgende dag was er uiteraard niks afgeleverd en 
de bezorger gaat het dinsdag nog een keer proberen. In de tussentijd ging ik uitzoeken hoelang het 
pakketje in het depot zou blijven voordat het retour ging. Maar wat blijkt die avond, in de 
track&trace staat dat het pakketje is afgeleverd.. huh hoe kan dat nou.. de volgende dag even langs 
school gefietst (en oliebollen bij de Makro oliebollekraam gehaald) en er liepen gewoon 
schoonmakers door de school. De maandag na de vakantie ging ik langs de receptie uhh servicepunt 
en jawel de laatste 2 parren waren gearriveerd! 
De collectie is compleet, nu opzoek naar het volgende techniek project.. 

Medieval Madness 
Het was 28 oktober 2010, ik weet het nog zo goed! Na eindeloos gebel, zou de Medieval Madness 
eindelijk weer gerepareerd en al in de SooS worden afgeleverd. Bij aankomst werden camera’s en 
sterke mensen opgeroepen om de kast naar beneden te slepen. Toen hij eenmaal beneden stond 
werd ik aangesproken over het reilen en zeilen van deze kast. De verborgen knoppen werden 
uitgelegd, en de gedeeltes met hoogspanning werden aangewezen, als laatste het belangrijkste; de 
sleutel werd aan mij overhandigd.  

Na vertrek van van Rhijn is de kast meteen voorzien van €2,‐‐ munten, om met alleen een rechter 
flipper te flipperen. Na een aantal potjes is besloten om de kast maar eens open te maken. Een 
plastic onderdeel van de linkerflipper bleek kapot, en werd onmiddellijk gerepareerd door Belg en 
Hassink. Na deze reparatie heeft de kast vele uren perfect gedraaid, maar na een random iets begaf 
hij het alsnog. Het plaatsen van een nieuwe zekering verholp het probleem voor 5 minuten, waarna 
de kast het opnieuw begaf, 2e nieuwe zekering, *PATS*, kapot. Hierop besloot ik mijn scope mee 
naar de SooS te nemen. Na een halve dag zoeken en meten van lampjes heb ik niks kunnen 

vinden…Weer een nieuwe zekering, en hij deed het 
weer! Toen heb ik de kast maar voorzien van Trollstickers 
en een nieuwe bumper. De kast heeft nu een kleine 
300.000.000 als high‐score, en zal onder mijn supervisie 
blijven, zodat hij nog lang perfect zal werken.  

Vinnie, de Medieval Madness Technicus 38  
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Nieuwjaarsduik 
 

Jaren lang wordt er al geroepen dat we met NOVA de Nieuwjaarsduik gaan doen, maar elk jaar 

opnieuw haakt iedereen weer af als het echt in de buurt komt…Tot dit jaar!  

 

1 Januari: Lekker de nacht door zuipen tot het licht wordt, om 

vervolgens nog even snel het bed in te duiken voordat de wekker 

gaat, want hoe kan je je jaar beter beginnen, dan met een kater de 

koude zee induiken! Dit moet een groep NOVAleden en donateurs 

gedacht hebben toen ze zaterdagochtend 1 januari rond half 12 bij 

de Burger King afspraken.  

 

Snel met z’n allen naar de boulevard, want als je er eenmaal bent, 

moet je ook doorzetten. Helaas stond een grote teleurstelling ons te 

wachten, alle kaarten voor 12:00u waren al uitverkocht, dus we 

mochten pas om 12:15u de zee in.  

Nadat we de teleurstelling verwerkt hadden zijn we op zoek gegaan 

naar de ingang. Er hing namelijk 3,8 meter bij ons vandaan een heel 

groot bord ingang, maar het was natuurlijk te makkelijk geweest als 

dat ook daadwerkelijk de ingang geweest was! Opzoek dus naar de echte ingang, die bleek 3,8km 

verderop te zijn (oké, niet zo ver, maar met een kater voelt het wel zo). Tot onze verbazing, was de 

groep wel een stukje kleiner geworden. De donateurs begaven zich al op het strand terwijl een deel 

van de leden (we noemen maar geen namen…) nog steeds niet besefte dat het bord met ingang erop 

echt geen ingang was! 

 

Hѐhѐ, eindelijk op het strand, blijken de ouwe lullen al  de zee ingedoken te zijn, want het was al 

12:15u. Snel opschieten, want wij wilden ook de zee in! Gelukkig hadden we heel tactisch een plek 

uitgezocht dicht bij de boulevard, want dan is het extra lang wachten tot je de zee bereikt hebt, alsof 

het niet koud was! 

 

 Stap voor stap kwamen we dichterbij. Nog 10 meter te gaan, 

laatste spullen die niet de zee in mogen nog snel even dumpen en 

dan…de eindsprint! 3…2…1….PLONS!! AAAAAAAAAHHH! Eigenlijk 

sloeg dat laatste nergens op, want iedereen die al vaker had mee 

gedoken was het erover eens, het was dit jaar niet (ZO) koud! Met 

een voldaan gevoel en weer helemaal nuchter kwam iedereen de 

zee uit! Sterker nog er waren een aantal leden die het niet konden laten en voor een tweede keer de 

zee indoken (oké er ontbraken ook nog wat foto’s, dus die werden toen ook even snel gemaakt).  

Vervolgens snel weer aankleden, want zo warm was het nou ook weer niet! Daarna vonden een 

aantal het tijd worden om weer naar huis te gaan. De rest bleef achter in het pannenkoekenhuis, om 

op te warmen. Een heerlijk glas rum met warme chocolademelk en een bakje 

slagroom werd na een beetje moeite in veelfout op tafel geserveerd. Gevolgd door 

verschillende pannenkoeken die wel op pizza’s leken (ingrediënten als ui, knoflook, 

kaas, spek, rum rozijnen en natuurlijk champignons mochten niet ontbreken). Dit 

was pas een goed anti‐kater ontbijt.   
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MSA 

 

Hey WP lezer, 

Hierbij een stukje van de DIAS commissie 2011, die alweer een tijdje 

bekend is.  Het begon allemaal op de 17de van november in de SooS. De 

bekendmaking van het nieuwe DC. Iedereen was toch wel nieuwsgierig 

wie het zouden worden. Natuurlijk waren er al enige speculaties gaande, 

maar nog niets was zeker. Na een paar biertjes te hebben gedronken en wat gegeten te hebben 

kwam het cabaret. Er waren maar liefst 3 cabaretiers aanwezig, de een wat grappiger dan de andere.  

Na het cabaret was het dan eindelijk zover! Het DC werd bekend gemaakt door middel van een 

filmpje. Als eerste natuurlijk Geoffrey “Chef” Dekker als Voorzitter zijnde. Vervolgens onze geliefde 

Felcke Bijl met als taak Financiën, Marketing en Communicatie. Dan was het de beurt aan Arno 

Droogers die de Crew op zich neemt als Crew Manager. Hierna maakte Thijs Ruiter zijn debuut als 

Mentoren Manager. Als laatst was Maarten Huisman aan de beurt die de taak van Evenementen 

Manager op zich neemt. Er waren veel weddenschappen afgesloten maar alleen mensen met 

voorkennis hebben deze gewonnen. 

De avond werd vervolgd door het XDC met een kleine quiz over het thema van 2011: ‘Vikingen’. Voor 

antwoord A moesten we staan, B zitten en C liggen. Gelukkig voor Arno waren alle goede 

antwoorden B en kon hij dus blijven zitten. Na een enorm verbrede kennis over de Vikingen werd de 

bel geluid om het nieuwe DC jaar in te luiden. Volledig in de traditie van NOVA (niet die van de dias) 

werd en nog een zooi meuk over het nieuwe DC heen gegooid. Hierna werd de tap weer open 

gegooid en iedereen kon verder genieten van deze avond. 

Op 9 maart is de MSA, de Mentoren Selectie avond. Dan komt het DC weer in actie samen met het 

XDC, OM, OC en de Crew. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mentoren die tijdens de DIAS van 2011 

een deelnemersgroep een onvergetelijke DIAS willen bezorgen! Wil jij een leuke DIAS herbeleven, 

nieuwe mensen ontmoeten, oude bekenden zien…? Schrijf je dan nu in als Mentor! Mail naar 

dias@hhs.nl met je foto en je naam of kom langs bij onze stand! 

Als mentor zijnde draag je zorg over ongeveer 8 deelnemers tijdens de DIAS. Naast het feit dat het 

leuk is om nog eens de DIAS mee te 

maken, leer je er ook veel van voor later. 

En je verdient ook nog eens 2 vrije 

studiepunten!  

We zien je graag op 9 maart, 

 
De DIAS commissie 
 
Geoffrey Dekker (VZ) 
Felcke Bijl (FMC) 
Arno Droogers (CM) 
Maarten Huisman (EM) 
Thijs Ruiter (MM) 
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Wispo Info Avond (WIA) 
 

Woensdagmiddag 5 januari: Iemand doet het  gordijn open en langzaam aan sjouwen een paar 

mensen de stoelen de zaal in, allemaal gericht naar het podium. Wat gaat er gebeuren deze avond? 

Is het misschien weer cabarestafette of een ander optreden? NEE, het is weer tijd voor de WIA!  

Als je denkt dat dit niet boeiend is, dan ben je vast nog nooit mee op WISPO geweest! De WIA is 

namelijk het pré‐WISPO feestje! 

 

Een paar uur later is de sfeer heel anders. De vermoeide gezichten van die middag hebben plaats 

gemaakt voor een lach, het aantal aanwezigen is vertienvoudigd en er zijn een hoop nieuwe 

gezichten in de SooS te vinden. Nu alleen nog wachten op de informatie van de wintersport, want 

daarom zijn we natuurlijk allemaal bij een gekomen.  

 

Langzaam verschijnt de commissie op het podium en nemen de andere WISPO‐gangers plaats in de 

zaal. Het gaat nu echt gebeuren! De presentatie start met een introductiefilmpje over de commissie 

en de afgelopen jaren, in de vorm van een strip. En 

wat blijkt: We hebben een record aantal WISPO‐

gangers: 85! Tijdens het filmpje valt er ‘sneeuw’ op 

het podium om nog beter de wintersportsfeer te 

proeven, waarna de presentatie verder gaat. Al snel 

blijkt dat iedereen de filmpjes interessanter vindt dan 

de presentatie, maar dat is ook eigenlijk de bedoeling 

van deze avond, het is niet voor niets het pré‐WISPO 

feestje! De sfeer is helemaal op z’n hoogtepunt bij het eindfilmpje (een blunder‐filmpje) met als 

liedje: ‘Nobody said it was easy!’ Dit is niet alleen omdat dit het thema van WISPO 2011 is, maar ook 

omdat iedereen zich vol giet met Chartreuse! Het filmpje wordt afgesloten met het logo van dit jaar, 

voor iedereen een verassing, want dit is LEEN!  

 

Ary verplaatst zich snel van het podium naar de DJ‐boot 

om het feest verder te laten gaan! Het ene na het andere 

Après‐ski nummer blaast de speakers uit!  

Het is wel te merken dat iedereen moed heeft 

ingedronken, want iedereen gaat uit z’n dak! Alle leden 

en niet‐leden door elkaar heen springend, om elkaar 

beter te leren kennen en gewoon, omdat de WISPO nu 

echt dichtbij komt! NOG MAAR 1 MAAND TE GAAN! 

 

Een hele lange maand als je het mij vraagt, want ik, als BOB zijnde op de WIA, zie het toch echt wel 

zitten dat tijdens de WISPO de kroeg 3x struikelen vanaf het appartement is. En misschien nog wel 

beter: Dat de piste aan het appartement grenst.  

 

Een dag later vind ik het ineens niet meer zo erg dat ik de BOB was. De SooS is ’s ochtends 

uitgestorven en als heel rustig een aantal mensen binnen komen lopen dan willen ze alleen maar een 

anti‐kater middel. De Chartreuse is dus niet helemaal goed gevallen, maar wat dachten ze dan ook: 

‘Een paar shotjes kan geen kwaad?’ Het is (maar) 55%?! 
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Voor mij de grootste schok kwam rond een uur of 2. Eén van mijn mede WP‐commissie leden die de 

vergadering om een speciaal tijdstip gepland heeft is een half uur voor de vergadering nog nergens te 

vinden (dit is voor zijn doen heel gek). Na een telefoontje blijkt dat ook hij zich niet veel (of eerder 

gezegd: NIKS) meer herinnerd van de vorige avond. Nu merk ik helemaal dat die Chartreuse toch wel 

veel invloed heeft.  

 

Een uur later is de commissie dan eindelijk compleet: we 

kunnen vergaderen! Heel belangrijk want zonder onze 

vergaderingen krijgen jullie dit blad niet! De eerste 3 

biertjes springen open, maar ook nu nog is de kater te 

voelen, er blijven namelijk 2 flesjes dicht (en nog wel die 

van onze grootste drinkers)! Misschien toch niet 

helemaal handig om de vergadering een dag na de WIA 

te doen, maar van de andere kant ook weer handig, 

want nu kan iedereen misschien een keer op hetzelfde 

niveau komen, de koelbox moet immers LEEG! Door dit 

idee gaat de vergadering niet zo snel, maar dat hoeft ook niet, want we moeten nog 1,5uur in dit hok 

zitten. Aangezien er weinig nuttigs besproken wordt, want dit blad is niet zo leuk als er alleen nuttige 

verhalen in staan, komt Pinguin met de opmerking van de dag: je bent brak dus je hersenen zijn 

nergens mee bezig, dus ze hebben alle tijd om iets te verzinnen! Hierdoor kunnen ook jullie lezers 

begrijpen hoe het niveau is.  

 

Na de 1,5uur die we hadden voor deze vergadering is het niveau redelijk gelijk getrokken en hebben 

de laatste 2 commissieleden ook maar besloten dat hun biertje toch ook binnen de tijd op moet.  

Uiteindelijk wordt de conclusie getrokken: WIA is echt de voorbereiding op de WISPO! WE HEBBEN 

ER ZIN IN, maar denk wel: NOBODY SAID IT WAS EASY!  

 

Tot WISPO! En voor degene die nog niet helemaal snappen wat de WISPO inhoudt: Kijk dan op: 

www.wispo.org! 

 

Hier alvast een samenvatting: 

‐ 10 dagen weg 

‐ 10 dagen dronken (of +1 dag voor de mensen die naar de 

ZUIP JEZELF KLEM VOOR DE WISPO SooS komen) 

‐ 8 dagen op de piste 

‐ Elke dag een feest!   

‐ 85 gezellige mensen 

‐ Niet TE veel meenemen 
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Dispuutsflits 2 2010/2011 
 
De dispuutflits in de WP is een vast onderdeel, ook daarom is er een vlotte ronde gedaan onder de 
(nog levende, of iig nog ‘bereikbare’) disputen van NOVA. Een uitleg wat een dispuut is voelt aan als 
een herhaling van de vorige WP’s maar voor alle lieden met een licht geheugenverlies hierbij een 
kleine uitleg: 
 
Dispuut: 
1. Theoretische discussie=> redetwist, twistgesprek 
2. Studentengezelschap voor studie en discussie 
3. Onderafdeling van een studentenvereniging 
 
Binnen NOVA is het vooral een vriendengroep die besluit dat ze naast NOVAlid zijn ook de vereniging helpen wanneer het nodig is of zelf 
een feest organiseren. Daarnaast komt het er op neer dat ze buiten de SooS ook activiteiten gezamenlijk doen wat zelfs tot ver na de studie 
wordt doorgezet.  
 
Alle disputen van NOVA nog een keer op een rijtje: 
� A Bori Gines         
� Primus Conventus 
� Mercurius 
� Complexio Vinolentus 
� Dadaspuut 
� A Prima Vista 
� Ratio Incognito 
� Procion Loctor 
� Peccavi 
� Ordinis Absurdum 
� Neccesitas 

� Droezjba 
� Concordes Inter Pcula 
� Mhekebdeth 
� Blauw genootschap 
� Callisto 
� Dionysos 
� L.E.F.! 
� Androlupia 
� Sinlooz 
� Zuri Mbahari 
� XX 

 
 
Blauw Genootschap 
Bij het ontvangen van de vorige WP voelde het Blauw 
Genootschap zich wat achtergesteld, ze waren niet 
meegenomen in de dispuutsflits, om dit gemis te 
onderstrepen werd een onderstaande opsomming 
aangeleverd, dit om het belang van de dispuutsleden te 
onderstrepen: 
 
Ronald van Haren: bestuurslid, rvc, Nieuwbouw com, ERELID 
Gijs van Schelven: Bestuurslid, rvc 
Bas Wondergem : Bestuurslid, rvc 
Taco van Vark : bestuurslid, rvc 
Jeroen futselaar: Bestuurslid, oprichter DVB, Nieuwbouw com. 
Ingmar Breunesse : SooScom, oprichter DVB, Nieuwbouw com, ERELID 
Bas Mes: Vele commissies en evenementen 
David Rabbeling: SooScom en vele evenementen 
Ronald Lucas: Bestuurslid en vele evenementen 
Maarten Verzaal: doet/deed nooit iets  
 

Al met al een aardige opsomming en dan is de vele NOVA‐crew, Dias‐crew en medewerker zijn op tal 
van feesten nog niet eens meegenomen in de lijst. Het mag duidelijk zijn, het Blauw Genootschap is 
aanwezig (geweest)! Onze nederige excuses van de WP‐com, een volgende keer zal dit niet meer 
gebeuren.  
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Het zijn dus tien leden van het Blauw Genootschap, maar indirect neemt dit aantal rap toe, er zijn 
een groot aantal kids op de wereld gezet; Bas Wondergem is inmiddels de trotse vader van Rosalie, 
Bas Mes is de trotse vader van Pepijn naast zijn dochter Lieke. 
Maarten heeft Lisa toegevoegd aan zijn gezinnetje en Taco is met zijn vrouw in afwachting van hun 
eerste kind. 
Maar naast kinderen gebeurd er binnen het dispuut nog meer, David heeft zich verloofd en reis 
ergens komende maand richting Australië, om daar te trouwen met zijn Kate. 
Gijs heeft z'n eigen bedrijf opgezet, een huis gekocht en gaat ook nog eens samenwonen met Anke 
en Ingmar is verhuist naar Friesland en is daar ook zijn eigen bedrijf begonnen. 

 
Verder hebben ze dit jaar ook weer een flinke pooierboot gehuurd en zijn weer door Friesland gaan 
patsen. In het kader van "buitenlucht maakt trek" hebben ze binnen een half uur zo'n 12 kilo vlees op 
ge‐bbq't. Het Blauw‐Callisto Kerstdiner heeft dit jaar plaatsgevonden bij Jeroen in Alphen aan de Rijn, 
kortom erg gezellig. 
 
Dionysos 

‐ingekomen stuk‐  

Naast dit ingekomen stuk hebben we 
vernomen dat er een baby op komst 
is.  
Ook is er iemand van baan gewisseld, 
zijn baas schijnt iemand van SinlooZ te 
zijn. 
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 Androlupia 
Andruolupia is net aan bekomen van hun 
nieuwjaarsborrel en hebben dit direct 
aangegrepen wat activiteiten voor het komende 
jaar te verzinnen, zo staat er een valentijnsdiner 
gepland. Vis is een filmproject aan het afronden, 
waarin de vorige flits over werd geschreven. Ketser 
is lekker aan het klussen geweest in zijn huis 
ondertussen getrouwd en gelukkig volgens onze 
welingelichte bron…. 
Jenever en Braab zijn lekker bezig met werk, Braab 
heeft het nu wel iets rustiger, maar het ziet er 
goed uit. Ze wonen nog steeds lekker samen in ‘t 
Brabantse land.  
Marijke is afgestudeerd maar Tjeerd is nog bezig. 

Heidi heeft een huis gekocht, Jolien is op zoek naar een andere baan en Streep vermaakt zich prima 
in Amsterdam.  
Het dispuut heeft ook een weekend weg op de planning staan zoals aangekondigd, met vooral 
genieten op de agenda, de locatie kon bij het drukken van deze editie nog niet bekend worden 

gemaakt.   
  
SinlooZ 
NOU EN?! Dit klinkt als het thema van het 
NOVAweekend van 2011, maar daar hebben ze 
eigenlijk niks mee te maken. Dit dispuut zegt: Nou en?! 
Omdat ze momenteel niet veel uitvoeren. Eigenlijk is 
het grootste gedeelte al lange tijd niet meer in de SooS 
te vinden. Alleen Ary is nog heel actief aan het DJ‐en in 
de SooS en hij is druk bezig met het regelen van de 
laatste WISPO dingen. Helaas heeft hij het 
promoweekend moeten missen, want als eeuwige 
student, is het geld weleens op! Het staat wel in de 
planning dat hij dit jaar zijn studie gaat afronden.  
We hebben wel ontdekt waarom dit dispuut niet meer 
zoveel aanwezig is, ze zijn namelijk druk bezig met kinderen, Paul is vader geworden van Sarah, wat 
wordt SinlooZ toch oud! Het dispuut heeft natuurlijk een oranje baby pakket langs gebracht.  
De vraag blijft of "papa", "mama" of "groen is lelijk" haar eerste woordjes zullen worden.  
In maart gaat SinlooZ weer met z'n allen een weekendje weg om de verjaardag te vieren. 
Waar ze heen gaan zal nog over worden geëpibreerd. Eén ding is zeker, het verjaardagsweekend zal 
weer garant staan voor vele hilarische momenten. 
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XX 
Binnen XX is er erg veel gaande op het moment van 
schrijven zijn de prinsesjes nog aan het bijkomen van het 
lekker vroeg geplande valentijnsdiner. Veel wijn, goed eten 
en een gegrild beest waren allemaal aanwezig. Deze traditie 
is na de goede ervaringen van vorig jaar doorgevoerd en 
ondanks dat de samenstelling tot nu toe steeds iets wijzigt 
ontstaat er wel een vaste kern. Tijdens het diner zijn er 
alvast voorspellingen gedaan wie er volgend jaar (nog) met 
elkaar als date op het diner gaan verschijnen.  
De dames hebben met het dispuutsweekend zich netjes 
gedragen, al werd wel duidelijk dat de keuken in het 

vakantiehuisje niet ideaal was als werkplaats voor het vervaardigen van de dispuut‐schat. Maar het 
resultaat is er: de schat van XX hangt! Ondertussen wordt er druk verder geklust, de grove versie van 
de dispuutsmeter liegt er niet om, een grote XX waar zowel bier als wijnglazen in gezet kunnen 
worden. 
Ondertussen is Suus verhuisd naar Den Haag en is haar huis goed opgewarmd. Een kleine fout in de 
vorige flits moet even worden recht gezet, er is helemaal niemand zwanger binnen het dispuut.  
 
Zuri Mbahari 
Het zeeboncken dispuut kan beter worden omgedoopt tot het dispuut 
der burgerlijkheid. De heren zijn voor het grootste gedeelte arbeiders 
en houden zich naast werken bezig met het kopen van huizen, het 
planten van boompjes en het aaien van beestjes. Leen vond de 1e 
verdieping niet genoeg uitzicht bieden dus vertrok naar een hoger 
gelegen kajuit op de 15e etage zodat de haven beter in de gaten kan 
houden. Steyn is met zijn vriendin in Gouda neergestreken, in een 
romantische liefdesnestje van 500 jaar oud, het is vast nog niet genoeg 
opgewarmd wanneer gaat de housewarming plaats vinden? Gijs heeft 
een nieuwe vriendin veroverd maar er is een tijdje niet veel van 
gehoord... Andries daarentegen gebruikt steeds hetzelfde excuus dat 
hij zich op de woeste zeeën van Singapore bevindt.  
Er is ondertussen in navolging van de XX‐dames ook begonnen met de 
dispuutsschat, er wordt gesproken over een échte schat; een loodzware‐sta‐in‐de‐weg‐categorie‐
Andruolupia‐tafel‐dinges‐schat.  Maar tot nu toe moeten we het hebben van de mooie 
heldenverhalen de daadwerkelijke schat heeft de SooS nog niet bereikt... 
Ook is te merken dat de heren een beetje bang worden van de XX dames, bij de vorige gezamenlijke 
activiteit was er wel geteld 1 zeebonck aanwezig. Maar dit mocht de pret niet drukken, want er zijn 
weer nieuwe activiteiten gepland. 
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W.D.F.B.J.N.W. 

Naam: Manon van der Houwen 

Bijnaam: Nono 

Leeftijd: 17 

Naam pappa: Gert 

Naam mamma: Anneke 

Opleiding: Technische Bedrijfskunde  

Vooropleiding: Havo 

Zwemdiploma: A&B 

Favoriete Kanteldrank: Bier (en soms malibu‐

cola) 

Kantelfrequentie: Genoeg voor mijn leeftijd. 

In welke volgorde kleed je je aan: Ondergoed, 

hempje, broek, shirt, vest ofzo en daarna sokken en schoenen. 

Ducttape of tieraps: Ducktape 

Favoriet functioneel naaktmodel: Pinguin 

Slechte gewoonte: Domme opmerkingen hebben. 

Tip om van brakheid af te komen: Helemaal niks doen! 

Commissies: WISPO com!! En Feest com, Promo com 

Welke commissies wil je nog doen: Voorlopig is het wel genoeg 

Leukste NOVA momentje: De WIA,  omdat de WISPO gewoon geweldig is  
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Vooruitblik WISPO 2011 
 
Pinguin: 

Wat heb ik er weer een zin in. 
Vorig jaar WISPO was me eerste keer met NOVA op 
vakantie, ik kan me nu geen jaar meer voorstellen zonder 
dat ik op WISPO ga. 
Ik zou het geld al betalen voor de busreis alleen! Dat is echt 
de leukste rit die je ooit zal meemaken. 
Vorig jaar trok de chauffeur het al slecht, en dit was met 
maar 20 man van NOVA. Nu hebben we een hele bus met 
alleen maar NOVAmensen. Ik hoop dat er iemand is met 
een rijbewijs geschikt voor een bus. Mijn schatting is dat de 

chauffeur al bij Rotterdam probeert te vluchten. 
De WISPO zelf, zo geweldig kan een vakantie niet zijn denk ik nog steeds, maar toch kan het! 
Alleen maar feesten met alleen maar leuke mensen. Nog snowboarden ook, alleen maar 38 roepen 
en je hersenfuncties lekker met rust laten. 
 
Ik wens iedereen een fijne WISPO toe en hoop dat jullie er net zo van kunnen genieten als ik. 
Groetjes van Pinguin 
 
Josse: 
Bêêh, Bêêh, Bêêh,  
daar komen de biergeiten alweer aan. Dit jaar met zelfs een eigen 
kroeg team. Zodat er altijd iemand in de kroeg zit om bier te drinken. Er 
gaat niets boven: lekker op je balkon staan met een biertje in je hand 
om 9 uur ’s morgens en genieten van de Berg. Vervolgens de kroeg 
binnen stappen en 2 dienbladen met bier bestellen. En om vervolgens 
er om 2 uur ’s nachts weer uitgezet te worden. Na de hele kroeg 
schoon te hebben gemaakt. 
 
Ik hoop dat iedereen er net zoveel zin in heeft al ik heb, 
Groeten van Josse (Bier‐team) 

 

Lotte: 

WISPO 2011 is voor mij de 3e WISPO. Ik heb sinds ik lid ben, 

maar 1 WISPO gemist en dat had toen een goede reden, al 

zou ik niet meer weten wat, want als ik nu terug kijk naar 

mijn WISPO’s dan weet ik zeker dat ik er geen 1 meer wil 

missen. WISPO is één van de grootste evenementen van 

NOVA! Lekker 10 dagen lang feesten en geen moment 

nuchter zijn (in ieder geval kan ik me dat niet herinneren). Ik 

kan dan ook echt niet meer wachten tot de WISPO 2011 

begint. Helemaal na de WIA, al die mooie witte pistes en 

snowboardende mensen, want skiën blijft toch echt voor dikke kinderen.  En na de afgelopen twee 

keer dat ik mee ging met een wat kleinere groep ben ik heel erg benieuwd naar deze groep. Ik vind 

het heel leuk dat er ook veel niet‐leden mee gaan. Kortom: IK HEB ZIN IN WISPO 2011! 
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Bedrijvendag  

Donderdag 2 december vond de bedrijvendag plaats die is georganiseerd 

door NOVA. 31 bedrijven waren hierbij aanwezig die in contact wilde 

komen met technische studenten (daar hoort ook TBK bij) die een stage of 

afstudeerplek zoeken. Alle bedrijven hadden hun stand opgezet in het 

atrium van de school zodat iedereen die geïnteresseerd was langs kon 

lopen. Sinterklaas is ook nog even langs geweest bij de bedrijvendag samen 

met zijn hulpje Piet. Deze hebben helaas geen geschikt bedrijf gevonden. 

Veel andere studenten hebben door de bedrijvendag toch mogelijkheden gezien voor hun stage of 

afstuderen.  

De volgende bedrijvendag is op 17 maart, ben jij 

nog opzoek naar een bedrijf voor je stage of 

afstuderen kom dan zeker langs bij deze 

bedrijvendag.  

Iedereen die heeft geholpen met de bedrijvendag 

heel erg bedankt! 
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SinterklaaSooS 
 
Sinterklaas was zoals elk jaar ook deze keer weer in het land. 
Wat bleek nu, hij kwam ook gezellig naar Delft toe met zijn pieten. 
Tijdens de open dag heeft Sinterklaas de hele tijd door school gelopen met zijn piet en heeft de boel 
op stelten gezet. Het algemene 'kom eens op schoot bij Sinterklaas' werd dit jaar door Sinterklaas 
heel anders gebracht dan normaal. Veel mensen zullen met verlangen terugdenken aan dit voorval en 
anderen zullen een angst hebben ontwikkelt jegens de Sint. 
De Sint was namelijk een beetje vunzig in zijn taalgebruik toen de mensen op schoot gingen bij hem 
en sommige zelfs lichtelijk handtastelijk. Dit gebeurde gelukkig alleen bij de mensen die de Sint 
persoonlijk kent dus er zullen geen aanklachten worden ingedient. 
 
Wel is de Sint een beetje teleurgesteld in zijn piet. Deze donkere meneer vergat de heletijd 
Sinterklaas zijn grote boek en ja dan kan je verwachten dat iedereen een kijkje neemt wat hij/zij gaat 
krijgen voor pakjesavond en wie er lief en stout was geweest. Gelukkig was de Sint wegens de 
financiele crisis ook aan het bezuinigen op werkkrachten en inkopen en was het boek compleet 
blanco. Er zijn dus geen geheimen verspreid. 
 
Toen de avond viel ging de Sint richting de SooS. Eenmaal hier aangekomen merkte de Sint dat het 
nog best gezellig was en kwamen er opeens overal pieten vandaan. Na 38 keer de polonaise te 
hebben gelopen op 'zie ginds komt de stoomboot' en 'oh kom er eens kijken wie er van dat dak af 
valt' zat de sfeer er goed in. Ook was er 3,8 +1,2 Kg marsepein in de SooS te vinden, dit smaakte zeer 
goed. 

 
 
En wie wist dat de Sint nog in zo een goede conditie 
was dat hij helemaal los kan gaan op hardcore?? 
 
De Sint heeft nu alweer zin om weer naar de SooS te 
komen. 
Een quote van de goedheiligman: “Gelukkig bestaat 
de SooS, hier kan ik een avondje helemaal losgaan. Iemand van mijn leeftijd wordt namelijk nooit in 
de clubs in Madrid toegelaten, de SooS is DE reden dat ik elk jaar naar Nederland kom.” 
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Nieuwe Directeur 

Woensdag 19 januari, een dag midden in lesweek 8. Het is erg rustig in school, hier en daar zitten wat 

studenten die hard aan het leren zijn. Af en toe komt een student een lokaal uitlopen de één 

opgelucht, de ander nog chagrijniger dan dat hij of zij het lokaal in ging. Het is namelijk toetsweek, 

dus tijd om in te halen wat weken lang is blijven liggen; Blokken voor de toetsen dus! 

 

Op de eerste etage zit een man, zijn bureau ligt vol met documenten, deze man moet wel belangrijk 

zijn en dat is ook zo, hij is namelijk onze nieuwe academiedirecteur: Sander!  

Sinds 1,5 week zit hij in dat kamertje dat uitkijkt over de hal van onze school. Hij is trots, maar ziet 

ook zeker een hoop uidagingen. Hij begint te vertellen over de academiedag die afgelopen maandag 

heeft plaatsgevonden. De dag stond in het teken van: ‘Visie en missie’. Een onderdeel van de dag was 

de visie en missie van de studenten. Hij had NOVA geraadpleegd voor studenten. Dit werd natuurlijk 

met open armen ontvangen. 

Om zijn visie te delen met iedereen heeft hij zo’n dag niet nodig. Hij vertelt het graag aan iedereen 

die het horen wil: “Er kan veel meer uit deze school gehaald worden.” Sander is er  van overtuigt dat 

het contact tussen studenten en medewerkers beter kan. De hierarchie is nergens te vinden. Hij wil 

graag door middel van een borrel met de FANclub en NOVA, in de SooS, een start maken. Hij heeft 

als doel om een meer informele sfeer te creëren tussen student en medewerker en de SooS is daar 

de juiste plek voor.  

 

Naast dit contact wil hij ook graag dat er een betere communicatie komt tussen de 

studentenorganisaties onderling (denk hierbij aan: Opleidingscommissie, Studieverenigingen en 

NOVA). De samenwerking tussen NOVA en de SV’s gaat al steeds beter, daarbij komt nog dat NOVA 

ook contact heeft met de SV’s van InHolland. Toch heeft hij het idee dat er nog meer uit gehaald kan 

worden. Onder andere excursies naar de verschillende campus gebouwen kwam ter sprake. Hierbij 

horen zomaar een aantal vragen die in het hoofd van onze kersverse directeur afspelen: “Wat willen 

studenten? Waarom kiezen ze voor studeren? En waarom nu juist op deze school?”.  

Het is wel duidelijk dat Sander geïnteresseerd is in wat de studenten bezig houdt.  Hij wil dan ook 

graag deze punten in kaart brengen.  

Een andere belangrijke zaak op dit gebied vindt hij de woonsituatie van studenten. “Waarom wonen 

er nog zoveel studenten thuis?” vraagt hij zich hardop af. “Is er 

te weinig woongelegenheid of zijn de kosten te hoog?” Als het 

probleem is dat er te weinig woningen voor studenten zijn, 

dan wil hij dit graag aankaarten bij de gemeente, want Delft 

noemt zichzelf de kennisstad, dus moeten ze er ook wat voor 

doen.  

 

Ook in de kenniseconomie ziet hij nog uitdagingen: “Graag wil 

ik meer contact tussen bedrijven en studenten. Momenteel is de Universiteit er al mee bezig. Zij 

stimuleren studenten om na hun studie een eigen bedrijf te beginnen. Voor deze studenten wordt er 

ruimte ter beschikking gesteld op de campus.” 

 

Toch ligt waarschijnlijk het begin van de veranderingen bij de school zelf. Sander kijkt langs ons uit 

het raam de hal in: “Wij moeten uitstralen dat er hier wat gaande is! Ik zie het wel zitten om de hal 
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wat meer aan te kleden. Het expertise centrum kan hier een belangrijke rol in spelen. Deze projecten 

zorgen voor een samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen en bedrijven, dit is 

wat ik met de school wil uitstralen.” Er verschijnt een lach op zijn gezicht. Hij wil graag deze projecten 

meer in zicht brengen. Ze ‘tentoonstellen’ in school en met een soort ‘kleurcode’ aangeven welke 

onderdelen aan welke opleiding gekoppeld zijn.  

Hij sluit ook niet uit dat NOVA met de aankleding kan helpen. NOVA zorgt voor de ontspanning en 

dat is zeker belangrijk voor studenten. 

 

Naast dit wil hij ook graag dat de SooS beter bereikbaar wordt. Hij gaat daarom uit zoeken of de deur 

aan het einde van de werktuigbouwkunde gang standaard open kan, zodat de drempel lager wordt 

om naar de SooS te gaan. 

Ook het buitenterrein van de school kan meer benut worden: “We hebben een mooie parkeerhelling, 

waar we een keer een skihelling van kunnen maken. En op het grasveld bij NOVA kunnen ook meer 

activiteiten gehouden worden.”  

 

Naast de projecten van het expertise centrum wil hij graag ook weer meer contact met de alumni. Hij 

vindt dat oud‐studenten en de school best nog weleens wat voor elkaar kunnen betekenen. Een idee 

dat hij wil uitvoeren is: een alumni‐boek. Het is een boek waarin alumni zichzelf voorstellen, in een 

paar regels; wie ze zijn, waar ze werken (gewerkt hebben) en wat hun functie is. Het is dan de 

bedoeling dat het boek jaarlijks verschijnt. Studenten kunnen bijvoorbeeld voor; stages, afstuderen, 

projecten, gastcolleges of werk via het alumni boek contact opnemen. Dit is ook weer zo’n idee om 

studenten en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. 

Andersom wil Sander ook wat voor deze oud‐studenten betekenen: “Momenteel heb ik een vacature 

voor hoofd Werktuigbouwkunde en ik zou graag de alumni hiervan op de hoogte willen stellen. 

Misschien ziet één van hun deze baan wel zitten of kennen zij iemand die deze baan wil.”  

Ook bedrijfsbezoeken sluit hij met dit idee niet uit. Studenten moeten meer ondernemend worden 

en met zo’n boek is de stap al minder groot.  

 

Langzaam begint Sander zenuwachtig te worden. Hij wil nog zoveel vertellen, maar de klok slaat half 

5, hij moet eigenlijk door naar zijn volgende afspraak. Hij gaat namelijk langs werktuigbouwkunde op 

de Universiteit om ook daar over een samenwerking te praten.  

 

Toch krijgen wij nog even de tijd onze vragen te stellen die we van te voren bedacht hebben. We 

beginnen maar bij het begin: “Hoe bent u hier bij deze functie terecht gekomen?” Sander antwoordt: 

”Via een wervings‐ en selectiebureau, ze zochten kandidaten die geschikt waren voor de functie van 

academiedirecteur en vroegen of ik nog mensen wist. Na even nagedacht te hebben besloot ik zelf te 

reageren.” Hij vertelt verder: “Het is dus puur toeval, het kwam gewoon op mijn pad.” 

 

Voor deze functie heeft hij bij Waterschap gewerkt. Hij was een interim en heeft op verschillende 

afdelingen taken uitgevoerd. Hij heeft zich onder andere bezig gehouden met 

overheidsvraagstukken. Hierbij was het de bedoeling dat de projecten bekeken werden vanuit het 

kennismanagement. “Aan zulke opdrachten heb ik een hoop contacten overgehouden, die wil ik 

zeker voor de school wil raadplegen.”  

Voordat Sander bij Waterschap aan de slag ging heeft hij bij verschillende uitgevers gewerkt. Dit 

heeft eigenlijk niet zoveel te maken met zijn vooropleiding, hij heeft namelijk aan de TU Delft 
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gestudeerd, waar hij de opleiding Mijnbouwkunde gevolgd heeft met afstudeerrichting; aardwarmte 

en rechten. Tegenwoordig heet deze opleiding: Technische 

Aardwetenschappen en valt het onder Civiele Techniek. “Aan 

mijn loopbaan is dus geen touw vast te knopen, ik houd alle 

opties open en zo zie ik het nu ook met deze academie.”  

 

Tussen het werken door heeft deze man ook twee kinderen op 

de wereld gebracht. Hij heeft een zoontje: Laurens van 3 jaar en 

een dochtertje: Merijn van bijna 6. 

 

“Naast al deze serieuze vragen willen wij ook graag een vraag 

stellen die wij wel vaker stellen bij interviews.” Hij wacht 

gespannen af, terwijl wij al een beetje beginnen te lachen: “Wat is uw associatie met bloemkolen?” 

Met een verbaasde blik geeft hij antwoord: “Ik eet graag verse bloemkool, als die nog een beetje 

groen is. Heel even op het vuur, maar niet te lang, want het moet niet te gaar zijn.” “Verder heb ik 

met Waterschap veel contact gehad met tuinders in het Westland, dit associeer ik ook met 

bloemkolen. Trouwens als je te maken krijgt met tuinders kom je er pas echt achter hoe ‘High Tech’ 

ze zijn in het Westland.”  

 

“En dan nu waarschijnlijk onze belangrijkste vraag.” De vraagt valt waarschijnlijk in het niets bij het 

hele verhaal dat we het afgelopen half uur gehoord hebben. “Wanneer kunnen we u weer in de SooS 

verwachten?” Hij lacht: “Deze donderdag heb ik wat te doen, maar volgende week kom ik weer 

langs. Ik probeer eens in de twee weken op donderdag langs te komen.” Hij is al meerdere keren in 

de SooS geweest. Zijn eerste kennismaking was met het kerstdiner. Hij vond het heel leuk dat 

voordat hij echt in dienst was hij een uitnodiging hiervoor ontving. Ook bij NOVAlive is hij een kijkje 

komen nemen. Bij deze SooS is hij lid geworden, hij vertelt trots: “Nu krijg ik dit blad ook op mijn 

deurmat.”  

 

Als laatste stellen we nog de vraag; “Wat heeft u meegemaakt ik uw studententijd?” Hij vertelt dat 

hij zelf bij een studentenvereniging heeft gezeten. “Ik had daar een groep vrienden waarmee we af 

en toe wilde plannen maakten. Zo hebben we een keer bedacht dat we naar Tsjechië wilden om daar 

te gaan zweefvliegen.” Zo gezegd zo gedaan. “We zijn bij oud Ypenburg zweefvlieg lessen gaan 

volgen bij een studentenclub. Dat jaar zijn we op de motor naar Tsjechië gegaan en zijn gaan 

zweefvliegen.” Hij vertelt dat toen de uitdaging wel klaar was en dat ze nooit meer zijn gaan 

zweefvliegen. Hiervan heeft hij meer verhalen. “Ik ben met dezelfde vrienden groep ook gaan surfen 

in het buitenland. En we hebben meegedaan aan een ringvaart roeiwedstrijd van 100km.” Sander 

vindt het leuk om een doel te zetten en gaat er dan ook helemaal voor om het te bereiken! Zo ziet hij 

het nog wel gebeuren dat er een groep studenten een oude auto koopt, deze gaat ombouwen en dat 

ze hiermee dan naar Dakar rijden. 

 

Onze nieuwe academiedirecteur heeft dus een hoop toekomst plannen, maar zal er ook hard aan 

werken om het allemaal werkelijkheid te laten worden! Hij ziet het als een uitdaging! 

Wij willen Sander daarom ook heel erg bedanken voor dit leuke gesprek. 

Ron en Lotte 
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Ik zal je missen… 

 

Nog heel even en dan zal ik moeten leven zonder je. Het is niet dat ik je niet meer wil, maar 

anderen zeggen dat het beter voor me is. Maar hoe moet ik het in hemelsnaam zonder jou 

gaan doen. Eigenlijk kan ik het me niet goed voorstellen, je was er altijd voor me als ik je 

nodig had. Stel je eens voor dat ik opeens zin in je krijg? Of als ik in een stresssituatie beland, 

wat dan? Je was er altijd om mij te kalmeren. En elk feestje waar ik was ging je altijd met me 

mee. 24/7 was jij in m’n leven en nu moet ik het helemaal alleen gaan doen op de WISPO. 

Ik was namelijk op de WIA een beetje dronken en ben ik weer eens met m’n dronken kop de 

weddenschap aangegaan dat ik mezelf prima kan redden zonder sigaretten. Tot m’n grote 

spijt herinnerde ik het me de volgende dag,de weddenschap is als volgt: ik rook niet op de 

WISPO en anders krijgt een bepaald persoon, beter bekend als het huisdier van Janika, twee 

flessen martini van me. Het stomste is nog dat er niets tegenover staat als ik het wel vol hou.  

Mezelf kennende hou ik dit niet langer dan twee dagen vol en is het dus erg aanlokkelijk om 

hem twee flessen martini te geven en sigaretten in te slaan in Luxemburg op weg naar 

Risoul. Maar dat zou wel erg zwak zijn van mezelf, dus ik ga er voor en ik zie wel hoe afloopt.  

 

Bij deze wil ik ook een oproep doen aan alle rokende WISPO‐gangers, namelijk om mij te 

steunen in mijn verstandige besluit om deze slechte gewoonte te doorbreken en niet te gaan 

lopen kloten. Wie doet er allemaal nog meer met mij mee? 

Was getekend, Mini Joodie 
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Wispo Promo Reis 

Op een vrijdag besloten 3 mensen en een of 

andere Pinguin dat ze niet meer konden wachten 

op WISPO. Ze moesten en zouden gaan 

snowboarden dat weekend. Nadat het beetje 

sneeuw in teletubbieland* niet goed werd 

gekeurd zijn ze maar in de auto gestapt. OP NAAR 

RISOUL! 

Na 20 seconde stond Dou Grend alweer blafhard 

door de speakers en meteen zat de sfeer er goed 

in. Hier en daar een lang verhaal van Joodie, maar als je slaapt dan duurt de rit wat korter. De Pinguin 

en een dik persoon die achterin zaten waren niet zo goed toerekeningsvatbaar ivm de dag ervoor, dit 

zorgde voor leuke perikelen in de auto. (vraag niet naar voorbeelden want de herinneringen aan 

deze rit zijn ietwat vaag) 

Ook moesten er natuurlijk filmpjes worden gemaakt. Op verschillende plekken stoppen om een 

RVC’er en een Pinguin te filmen hoe ze richting Risoul aan het snowboarden zijn. Deze flimpjes waren 

vrij grappig, vooral omdat de Pinguin niet meer goed recht kon lopen, laat staan snowboarden. Hij 

viel ook wel eens. Maar het leukste van de filmpjes maken was toch de uitdrukking op menig gezicht 

van de mensen die aan het tanken waren, hoe in het midden van de nacht, een dik kind en een gozer 

in een pinguinpak hun snowboards vastbinden op het benzinestation en dan heen en weer gaan 

huppen. 

Gezellig in de auto bleef het de hele rit. Maar het 

WISPO gevoel kwam heel erg op bij iedereen toen 

‘nobody said it was easy’ heel hard in de auto werd 

afgespeeld terwijl het heel hard begon te sneeuwen 

(of dit nou de heen of terugrit was weet ik niet meer, 

maar ik kreeg wel kippenvel ervan). 

Op dit prachtige themanummer van deze WISPO 

gingen de vier helden de rest van de nacht tegemoet. 

Met weinig slaap waren de mensen, die hun hele 

weekend opofferde om voor andere mensen te 

bekijken hoe het er nou aan toe gaat in Risoul en waar het gezellig is, aangekomen in het beruchte 

plaatsje. (tussenbericht aan Jaap: ook hier hebben ze mooie stenen). Uiteraard werd er meteen een 

liftpas gekocht en werd de opening van het seizoen meegemaakt. De ontdekkingsreizigers hadden de 

38e lift van het seizoen naar boven genomen. De eerste attractie kwam al redelijk snel in zicht, 

naarmate de lift zijn weg naar boven vorderde kwam het langzaam maar gestaag in zicht: de eerste 

kroeg van het seizoen! 

De tap werd speciaal voor ons nog doorgespoeld, wij hadden de eerste biertjes van het seizoen 

gedronken op de berg met sneeuw!!! 

Na hierop geproost te hebben, en natuurlijk daarna nog een keer op een mooie WISPO te hebben 
geproost werd er gesnowboard. Het is een zeer leuk gebied waar je vaak kan vallen, dit is door 
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meerdere mensen ondervonden. Maar het allermooiste is 

dat je vanaf de berg de kroeg in kan boarden. 

Na dit gedaan te hebben werd er meermaals geproost. Het 

goede idee: laten we eten gaan halen werd uitgesteld tot: 

laten we eten halen nadat we de spullen in het hotel hebben 

gedumpt. 

Dit idee werd weer vergeten waardoor de alcohol redelijk 

snel tot ons hoofd steeg. We kwamen tot de conclusie dat de 

kroeg eigenlijk niet leuk was. Dit kwam vooral door het vergeten van het eten, we zaten namelijk in 

de verkeerde kroeg. Men kwam er pas om 23:30 achter dat de echt leuke kroeg een deur verder was. 

De vier WISPOgangers schaamden zich maar de prachtkroeg waar we een paar seconden later in 

stonden was zo mooi en prachtig dat ze dit schaamtegevoel al snel waren vergeten, en de rest van de 

avond trouwens ook. Daarom nu verder naar dag 2; 

Na veel moeite te hebben gehad met opstaan kwamen we erachter dat we nog niet eens met Ome 

Ary hadden geproost. Pinguin en een dik persoon gingen naar de kroeg toen de twee andere bikkels 

de auto aan het parkeren waren. Bij de kroeg kwamen we erachter dat we Ary toch wel misten. 

Maar een nieuw liedje was geboren. Zonder Ome Ary op safari werd dan ook het 2e thema liedje van 

deze ontdekkingsreis. 

Tijdens het snowboarden gingen de veters stuk van de schoenen van de Pinguin. Dit schattige diertje 

ging heel veel moeite doen om nieuwe veters te vinden, maar kwam er tot zijn grote spijt achter dat 

er helemaal nergens veters te krijgen zijn. Gelukkig werd er een spoedbestelling gedaan en een uur 

later waren ze er dan toch. Maar voor alle mensen die mee gaan op WISPO: NEEM EXTRA VETERS 

MEE VOOR JE SNOWBOARSCHOENEN!!!! 

Men kwam erachter dat er ook een funpark was. Wat leuk zeg, nog een plek waar je 

hard kan vallen! 

Er werd ontdekt dat dit parcours beter nuchter genomen kan worden en dit willen 

wij ook als wijze raad meegeven aan de mensen waar wij ons vrije weekend aan 

hebben opgeofferd. 

Aardig wat blauwe plekken later, maar na genoeg gesport te hebben om je weer 

topfit te voelen was het weer 16:00, Happy Hour was begonnen. Op naar de, deze keer, goede kroeg. 

Het was een gezelligheid van jewelste. Na veel gefantaseerd te hebben over hoe het eruit zal zien als 

85 man een opblaasbeest bij zich hebben waren er vast nog wel meer leuke dingen gebeurd, maar 

dat moet je maar aan iemand anders vragen. 

De terugrit is soepel verlopen en werd er toch wat meer geslapen dan op de heenweg.  

Wij hebben nu zoveel zin in de WISPO en kunnen echt niet wachten, ik denk dat ik morgen maar 

weer naar Risoul ga voor een weekend. 

OP EEN MOOIE WISPO 

*teletubbieland = het grasveld bij NOVA voor de deur 
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Komende Evenementen bij NOVA 
 
Zoals altijd organiseert NOVA elke week een feestje, dus zorg dat je de volgende dag niet hoeft te 
werken en natuurlijk de avond zelf niet. Zodat je de hele nacht kan door feesten.  
 

Donderdag 10‐2 Anti WISPO SooS 
Zoals elk jaar vertrekt er een bus naar de WInterSPOrt, omdat niet 
iedereen mee kan en mee wilt, wordt er voor deze een geweldige 
Anti‐WISPO neer gezet. Een feest voor iedereen die niet van 
sneeuw houdt. Dus heb jij genoeg van al die sneeuw en heb je zin 
in een lekker drankje. Dus doe je ierse kleren aan en kom naar de 
Pub. 
 
 

Donderdag 17‐2 Après SooShut 
Flügel, Flügel en nog meer Flügel, deze vind je volop tijdens 
deze Après SooShut. Lekker los gaan op de Ski muziek. Nog 
even een keer het wintersport gevoel krijgen. Dus bind je ski’s 
onder en kom naar de SooShut.  
 
 

Donderdag 24‐2 NOVAJaarNach 
Er is weer iets jarig hoera, hoera. NOVA viert dit jaar 
zijn 23ste verjaardag. Hoe kan dat beter met een 
taart. Voor deze gelegenheid zal het bestuur allerlei 
activiteiten organiseren, zoals: koekhappen, cake 
versieren. Dus kom gezellig naar de SooS om ook de 
verjaardag mee te vieren. 
 
 
 
 
 

Woensdag 9‐3 MSA 
Voor de DIAS worden dit jaar weer mentoren gezocht, om de 
eerstejaars drie dagen lang kennis te laten maken met de 
school. Wil jij dat ook een keer doen kom dan deze woensdag 
naar de SooS. Het wordt een avond vol met activiteiten. Meer 
over deze avond kan je vinden op een aparte pagina in deze 
WP. 
 
Donderdag 10‐3 Sipke SooS 
Ik hoor jullie denken wie of wat is Sipke? Sipke is één van de studieverenigingen van InHolland. Deze 
wil graag voor iedereen van onze en hun school een SooS organiseren. Dus kom langs bij deze SooS 
en maak kennis met de buren. 
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Donderdag 17‐3 LAN‐SooS 
Ook zo’n zin om de hele nacht te gamen en World of 
Warcraft te spelen? NOVA maakt dit mogelijk. Zij 
organiseren een LAN‐SooS voor iedereen die daar zin in 
heeft. Geen zin om de hele avond achter een pc te zitten. 
Kom dan ook en doe een drankje aan de bar en kijk hoe 
de rest de avond doorkomt op red bull. 
 
 
 

 
Donderdag 24‐3 DispuutSooS 
Yarr, je denkt waar komt deze oer kreet nou vandaan. 
Maar deze komt van onze mannen van de Zeebonken en 
de vrouwen van XX. Zij gaan weer speciaal voor jullie een 
SooS organiseren. Het thema houden ze nog geheim 
voor jullie maar na, de piratenSooS vorig jaar kunnen we 
wel een hoop van ze verwachten. Dus hou de posters 
goed in de gaten en kom naar deze SooS. 
 
 

 
Donderdag 31‐3 NOVA‐LIVE 
Alweer een NOVA‐Live, allemaal bandjes die live komen op 
treden in de SooS. Dus kom even langs om de muziek te 
proeven, om de bands te aanschouwen. NOVA regelt deze 
hele avond voor je. Dus kom langs en drink een drankje en 
neem je vrienden mee. Zodat dit geweldig feest nog gezelliger 
word. 
 
 

 
Donderdag 7‐4 VrouwenSooS 
Speciaal voor de vrouwen onder ons wordt er weer een 
vrouwenSooS geregeld. Dus heb je zin om je op te 
maken en chocolade te eten. Kom hier dan heen. 
Mannen wees niet getreurd wij laten het er natuurlijk 
niet bij zitten en zullen ons eigen feest bouwen.  
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Sta jij met jouw band op het grootste feest van NOVA? 
 

Ieder jaar wordt het schooljaar bij NOVA 

traditiegetrouw afgesloten met BBQ‐Open 

Podium. Wat ooit begon als een afsluiting met 

een BBQ en een paar optredende bandjes is in 

Rijswijk al uitgegroeid tot een steeds groter 

wordend evenementen. De eerste optredens 

waren op een zelfgeklust podium, dat later 

steeds groter en beter werd. Er werden 

professionele podiums neergezet, er kwamen 

meer tappunten en steeds meer bezoekers. 

 

Vorig jaar hebben we de traditie van BBQ‐OP kunnen meenemen naar Delft. Vorig jaar een geniaal 

feest neergezet op teletubbieland en dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. 

 

De BBQ‐OP commissie 2011 is nu al hard bezig om voor alle leden/vrienden/kennissen/studenten en 

docenten ook dit jaar weer een afsluiting te organiseren waar nog lang over wordt nagesproken. 

 

Dit stukje is nog geen reclame voor BBQ‐OP 

maar het is een oproep. Als jij in een bandje zit 

en je hebt samen met je vrienden zin om op 

BBQ‐OP 2011 te staan, als jij zin hebt om op 

een podium te staan en het jaar af te sluiten 

voor ons, dan is dit jouw kans.  

 

Wij zijn als BBQ‐OP commissie op zoek naar 

bandjes die op BBQ‐OP 2011 willen spelen. Het 

is natuurlijk een feestje voor studenten, door 

studenten, en wat is er dan mooier als er ook 

studenten op het podium staan. 

 

Als jij op vrijdag 10 juni 2011 niks te doen hebt, en je het zin om op ons podium op te treden stuur 

dan een mailtje naar: 

 

ikbenerbij@sv‐nova.nl 

Twijfel niet, gewoon mailen. Namens de BBQ‐OP commissie 2011 wens ik iedereen alvast een mooi 

feestje toe en tot SooS. 

 

 

   



    Word Pervert  Pagina 27 

 

Vinnie’s Viltjes 

  
 
   

Nee dat is geen TBK. Dat is gewoon Henk

Ik kan nog steeds niet nuchter de Alev vinden

Bos bloemen voor het bestuur: jaja dat is zeker voor Henk

Inge: Ik heb net mezelf nat gespoten

Henk + .... = ongemakkelijk moment

Frans is ondergespoten => Witte vlek op shirt.. "oliebollenmix"

The Force had a problem

Frans bewaard kleverige dingen op warme plekjes

Inge is kaal... ook op een ongewenste plek

Katja had een date

Henk: ik kan echt niet geloven dat zei op een date wilde, want jij bent een lompe boer en jij hebt geen 
charmes

Hans: is ze een man wijf?

Epibreren!
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Pinguin post Update 
 
Lectori salutem, 
(de lezer gegroet) 
 
Allereerst de beste wensen voor de mensen die ik 
nog niet de beste wensen heb toegewenst. 
 
Ook dit jaar was ik weer present bij de 
nieuwjaarsduik scheveningen. Er was weer een 
geweldige opkomst van schaars geklede en 
halfbrakke mensen die het idee hadden van ‘kom, 
laten we voor de grap meedoen aan de 
Nieuwjaarsduik’ om vervolgens kou kleunend thuis 
voor de openhaard te gaan zitten om weer op te 
warmen. Tja die menselijke huid werkt ook lang niet zo goed als mijn zwart witte smoking. De 
welbekende Unox mutsen en handschoenen werden ook weer uitgedeeld door  Unox waar ik tevens 
ook het boegbeeld van ben. Ruim 27.000 paar handschoenen en mutsen werden dit jaar uitgedeeld. 
En wederom was ik in de december maand weer op tv in de Unox reclame waar ik op mijn ijsschots 
met een buitenboordmotortje door de grachten vaar.  
 
Na de duik moest ik me natuurlijk uit de voeten maken om op tijd in Risoul te zijn voor de WISPO 
2011. Na een uur gewaggeld te hebben kreeg ik op eens een ingeving. Van Scheveningen naar Risoul 
is zo’n 1042 kilometer. En met mijn gemiddelde waggelsnelheid zou het mij maar liefs zo’n 695 dagen 
duren voordat ik daar zou aankomen. Gelukkig kon ik rekenen op mijn ijsschots met 
buitenboordmotortje om mij een eind op weg te helpen. Gelukkig loopt de Rijn helemaal door tot 
aan Zwitserland. In de stad Basel heb ik mijn ijsschots met buitenboordmotortje ingeruild voor een 

snowboard zodat ik de rest van de trip 
glijdend kon doen over de witte bergen.  
 
Toen ik een tussenstop maakte in 
Briaçon kwam ik tot mijn verbazing 
kwam ik een aantal bekende gezichten 
van NOVA tegen. Die dikke, die rooie 
administratieslet, die fietsenmaker en 
die gozer met de pinguin fetisj. Ze waren 
opzoek naar de Chartreuse likeur die 
niet overal verkrijgbaar is, voor de WIA 
(Wispo Info Avond).  
 
Ik had van hun ook vernomen dat  
SooSbaas Hassing niet mee gaat met de 

WISPO dit jaar, dood zonde uiteraard, en besloot een Anti WIA te houden in de keuken van de SooS 
omdat hij uiteraard niet was uitgenodigd voor de WIA. Hij was uiteraard de enige bij zijn Anti WIA. 
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Van Briançon is het nog maar zo’n 43 
kilometer naar Risoul. Op dit moment ligt er 
al zo’n 150 cm sneeuw op de bergen hier bij 
Risoul en omstreken. Ik zal de komende tijd 
uitgebreid de pistes en de verschillende 
accommodaties uitproberen om te zien of zij 
NOVA waardig (eigenlijk bestendigd) zijn. 
  
Ave, 
 
Meneer Pinguin 
Erelid van de SooScom der s.v. NOVA 
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NOVAlive 
Ook dit keer heb ik weer de eer om over NOVAlive te schrijven. Deze keer niet, omdat ik weer de 

meest nuchtere persoon was, maar gewoon omdat de rest het niet wilde en ik aan het SOG‐en 

(Studie Ontwijkend Gedrag) ben.   

 

NOVAlive was deze keer niet zo druk bezocht als in het vorige kwartaal. Misschien kwam dit ook wel 

doordat het eind lesweek 7 was en dat betekent: verslagen inleveren en leren voor de toetsen. Maar 

dit kon deze dag niet verpesten, want ook met een wat kleinere groep is NOVAlive erg gezellig! 

Om 16:00uur was het weer zover: onbeperkt gratis eten!! Dit keer was 

er gekozen voor broodjes shoarma (het zal wel komen door die Dou 

Grend fans bij NOVA). Eigenlijk heb ik geen idee of er ook dit keer weer 

veel mensen op af kwamen, want ik was er zelf pas in de avond. Wat ik 

wel weet is dat ook dit keer de hamburger‐commissie er weer een 

gigantische puinhoop van heeft gemaakt. Gelukkig had deze troep geen 

invloed op de broodjes, want die waren goed te eten.  

Om 19:00uu vond de commissie het mooi geweest en sloten de keuken, gelijk begon het eerste 

bandje. Helaas voor hun bleef het gordijn dicht, maar het was de sound‐check, dus het was niet erg. 

Toen het gordijn open ging begonnen ze echt met spelen. Eén ding was duidelijk, deze band is erg 

kort van stof. Alle nummers bestonden uit een paar regels, maar ook dit was nog het begin, want al 

snel werden de nummers langer en kregen de aanwezigen meer aandacht voor de band. Al snel 

stonden er mensen te springen en te genieten van de muziek. Eindelijk NOVAlive was weer 

begonnen, heerlijk die live muziek in de SooS. 

 

Na deze eerste band kwam Cynthia Janes. Gelijk schoven de 

banken en de SooSblokken richting podium. Ik was helemaal 

verbaasd wat 1 vrouw met een gitaar op het podium kan 

aanrichten. Alle mannen die aanwezig waren, waren inmiddels op 

de banken gaan zitten en bij de SooSblokken gaan staan. Het 

scheelde niet veel of we hadden er teiltjes neer moeten zetten, zo 

erg zaten ze te kwijlen. Ik ga er daarom ook vanuit dat Cynthia Janes het niet bij de twee optredens 

houd die ze tot nu toe heeft gehad in de SooS. 

 

De avond werd afgesloten met een band van één van de commissie leden. Deze band viel erg in de 

smaak en het feest barstte los. Het was helemaal niet meer te merken dat het niet zo druk was als 

normaal. NOVAlive blijft dus leuk, of het nou druk of iets minder druk is!! 

 

Na de bands kroop DJ Ary weer in zijn vertrouwde omgeving en gaf een extra boost aan het feest. Ik 

heb gehoord dat het nog een gezellige en late avond (lees vroege ochtend) geworden is. 

 

Kijkend vanaf de bar kom je toch tot een conclusie, die boxen bij het podium staan echt verkeerd 

gericht. Als barpoppetje kan je geen oordopjes in, want dan hoor je de bestelling niet, dus dan maar 

3 keer vragen wat er gezegd wordt. En vervolgens kom je er dan achter dat de muziek steeds harder 

ging, omdat ze in de DJ‐boot vonden, dat het nog niet hard genoeg was. Niet zo gek, want in een 

vissenkom komt er weinig geluid. Volgende keer ga ik dus maar tijdelijk wisselen van plek, dan weten 

zij ook hoe het achter de bar is.  
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Nutteloze teksten over eten. 

1. Happy meal’s rotten niet! 

 

Een amerikaanse voedingsdeskundige heeft een leuk experimentje gedaan met een 

Happy meal. Ze bewaarde de hamburger en friet in de originele doos op een plank in 

de kast om te zien wat er zou gebeuren… 

Voor:              Na: 

   

 

 

 

 

Het is enkel een beetje uitgedroogd. Het blijkt dus dat muizen, vliegen, insecten en 

bacterien slimmer zijn dan mensen, omdat ze van Mc Donalds voedsel afblijven.  

2. Mars in de frituurpan, kan prima. 

 

Net als Nederlanders zijn Schotten gek op frituren.  

Zo’n beetje alles in het frituurvet, verdwijnt 

gepaneerd of niet. Wat te denken van een 

gefrituurde pizza bijvoorbeeld? Het bekendst en 

meest opzienbarend is echter de gefrituurde Mars. 

Lang werd dat de gefrituurde Mars net zo’n mythe 

was als het monster van Loch Ness. Het tegendeel is 

waar: de deep fried Mars is levensecht. En je eet ‘m 

met ketchup! 

 

3. Waarom hebben we eigenlijk keukens?  

 

Een beetje keuken kost al gauw 20 duizend euro. Dat is een boel om te kunnen 

koken, Maar ja, het moet hè? Je moet toch een plek hebben om te koken? Maar 

moet dat eigenlijk wel? Het lijkt zo logsich: dat je thuis eet en het eten zelf kookt. 

Maar het kost een boel tijd en ook een boel geld. Waarom zouden we niet iedere dag 

uit eten gaan? Scheelt toch zeker een uur per dag boodschappen doen, koken en de 

afwas. En die 20 duizend euro voor de keuken. Als uit eten gaan 20 euro duurder is 

dan zelf koken en je in het ene dat je uitspaart 10 euro kunt verdienen, dan kun je 

toch zo’n vijftien jaar uit eten gaan voor de prijs van een keuken! 
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SV Flits 
 
De SV Flits is een nieuw stukje in de WP. Hierin kunnen de SV’s hun eigen sterke verhalen en 
gebeurtenissen (net als de disputen) kwijt. We hebben als commissie een aantal SV’s nu op weg 
geholpen. We hopen dat dit uiteindelijk net zo geniaal gaat worden als de dispuutsflits. Kom op SV’s, 
we rekenen op jullie… 
 
Impuls 
Impuls is de studievereniging van Werktuigbouw. De laatste keer dat deze vereniging actief was in de 
SooS was met de SV‐SooS. Na een grondig vragen vuur. Zijn we te weten gekomen, dat deze SV 
vanplan is actiever te worden. Het draaiboek van de buitenlandreis ligt al klaar. Zo zijn ze ook nog 
wat andere uitjes vanplan. We zullen zien wat ze ervan maken. De leden die er tijdens de SV‐SooS 
waren hebben het zeer naar hun zin gehad. En een deel zelf tot het einde gebleven. We kijken uit 
naar hun volgende activiteiten in de SooS en hun activiteiten in school.  
 
Equinox 
Equinox is de studievereniging van Technische Informatica. Na aangekomen te zijn in hun Hok, was 
het gezellig druk. Na wat vragen hoe het was. Barste het gesprek los. Na wat sterke verhalen over 
hun driewieler kwam het verhaal over een winkelwagenakkefietje in de draaideur. De kwam 
behoorlijk vast te zitten. Gelukkig zijn er bij dit incidentje geen gewonden gevallen. Zij gaan zich 
inzetten om de LAN‐SooS tot een goed einde brengen. Zij hebben er erg veel zin in. Door komende 
tijd meerdere activiteiten te organiseren hopen ze hun leden weer wat actiever te krijgen. 
 
Ohmega 
Het enige wat we van Ohmega op dit moment kunnen vertellen is dat het de studievereniging van 
Electro is. Onze SooSbaas en penningmeester zijn E’ers en Wouter komt ook traditiegetrouw in de 
SooS bier drinken. Ze hebben al een paar keer lunches georganiseerd en daarmee zien we ze nog in 
de SooS. Kom op Ohmega, laat je eens wat meer in de SooS zien. 

 
Bedrijfskundig Genootschap 
BG staat voor bedrijfskundig genootschap, dit is de studievereniging van Technische Bedrijfskunde. 
TBK IS GEEN CURSUS!!! BG verzorgt dit jaar een aantal activiteiten voor de studenten van TBK 
waaronder: sollicitatietraining, BG ondernemingsplan prijs, BGweekend en BG avondje stappen. 
Jammergenoeg valt het BGweekend tegelijk met de WISPO en zullen er dus een stuk minder mensen 
met het BGweekend mee gaan dan de bedoeling was, maarja niets aan te doen! BG regelt ook het 
TBK gedeelte van de open dag, waar de studentbedrijven de mogelijkheid hebben om hun product te 
presenteren. Bij de SV‐SooS was BG natuurlijk ook van de partij en hebben de bestuursleden flink 
mee gefeest. Twee bestuursleden van BG zijn regelmatig in de SooS te vinden, of ze nou aan het 
epibreren zijn of aan het feesten, het maakt niet uit, als het maar gezellig is!  
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Studievereniging Ångström 
Studievereniging Ångström is de studievereniging van de opleiding Technische Natuurkunde. 
Ångström heeft als doel het organiseren van onder andere lezingen, excursies en uitjes om de 
studenten en docenten bij Technische Natuurkunde ook buiten het lesprogramma de mogelijkheid te 
geven om op een gezellige manier met elkaar om te gaan.  

Ånghök 
In de eigen ruimte van Ångström kun je vaak 
leden van het bestuur vinden en andere 
studenten, om gezellig te kletsen of een iets te 
drinken. Je kunt het Anghök vinden op de 
tweede verdieping vlakbij het studielandschap 
van TN. 

Åctiviteiten 
Het bestuur en de actieve leden organiseren 
natuurkundige excursies, lezingen en sociale 
uitjes. Zo hebben we ieder jaar een aantal 
natuurkundige uitjes zoals een bezoek aan het FOM rijnhuizen, het Reactor Instituut Delft en de 
landelijke fysicadag van de Nederlandse natuurkunde vereniging. Ook organiseren we ieder jaar een 
aantal sociale activiteiten zoals bowlen, poolen en de ÅngSööS.  

Ook organiseert Ångström ieder jaar, in samenwerking met de opleiding technische natuurkunde, 
een studiereis. Dit jaar zal de studiereis naar Parijs gaan.  

Studiehulp 

Ångström is natuurlijk niet alleen voor de ontspanning, 
er wordt studiehulp gegeven als dat nodig is en er wordt 
een archief bijgehouden met oude toetsen en 
tentamens. Tevens ontvang je als lid vier keer per jaar 
de Ångfö thuis met informatie over de activiteiten van 
Ångström, informatie over de opleiding Technische 
Natuurkunde, en ook artikelen over 
natuurwetenschappelijke onderwerpen.  

Voor meer informatie, zie www.angstrom.nl,  

Or fin us at facebook. 
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SV SooS 

SV SooS, het strandfeest midden in de winter! Voor dit geweldige evenement was er natuurlijk 

allereerst een zee nodig. Omdat zeeën in een kelder binnen nogal moeilijk zijn, hebben we maar voor 

een zwembad gekozen. Bind wat tafels 

aan elkaar met spanbanden, leg hier een 

zeil in, zo’n 3800 liter water erbij en klaar! 

Tenzij je de tafels natuurlijk verkeerd 

opspant, of de tegengewicht‐fusten 

vergeet, dan heb je een natte SooS. Maar 

dankzij een aantal natuurkundige 

berekeningen van onze meest geliefde 

cola‐drinker kwam het bij de 2e poging 

allemaal goed. 

 

Na wat gesjouw is het uiteindelijk ook 

gelukt een halve kuub zand de SooS in te 

krijgen, en het lokale klusteam schroefde met veel enthousiaste nog een cocktailbar in elkaar, alwaar 

een echte cocktail besteld kon worden, die door sommigen overigens als erg zoet werd ervaren. Het 

geheel werd afgemaakt met allerlei aankledingdetails. Kortom; even werk, maar het resultaat mocht 

er wezen! 

Vanaf 16.00u kwamen dan eindelijk de eerste 

mensen binnen, sommigen zelfs in Hawaii‐outfits. 

Een aantal echte enthousiastelingen trok gelijk (het 

grootste deel van) hun kleding uit en gingen in het 

heerlijke zwembad zitten. Dit bleef de hele avond 

een groot succes, en zelfs enkele vrouwen hebben 

zich hieraan gewaagd. Ook werd er, trouw aan 

aloude strandtradities, de hele avond shoarma 

verkocht. 

 

De SV SooS is uiteraard mede tot stand gekomen met 

wat hulp van de verschillende studieverengingen, en 

ook tijdens de avond zelf waren zij nog in de weer in 

keuken en achter de bar. Ook hadden zij uiteraard zo 

veel mogelijk van hun leden meegenomen naar dit 

feest, en zelfs de SV’s van Hogeschool InHolland 

waren goed vertegenwoordigd. Al met al een zeer 

geslaagde en gezellige avond! 
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Verwachting WISPO 2011 
 
Kris: 

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven van 5 regels, waarin ik uit 
de doeken doe over het al dan niet op WISPO gaan. Ten tijden van 
dit schrijven heb ik via Facebook begrepen dat ene Kevin M. 
bepaalde enkelbanden heeft gescheurd alsmede een nader te 
bepalen Jeroen B. de trap het van zijn enkel heeft laten winnen. Dus 
het begint goed, 2 geblesseerde nog 83 man/vrouw/Josse te gaan… 
 
Maar even zonder gein, Wispo. Ik heb er ontzettend veel zin in, zelf 
ga ik met het bejaardenvervoer mee. Waarvan ik de jongste ben 
maar niet de kutfeut. Als je wilt weten waarom niet zal je dit aan 
een zekere Marleen V. moeten vragen!  Een ruime week lang lol, 
sneeuw, drank en lol! Maar heb begrepen dat bier uit is en 
chartreuse HOT! 
 
Even samengevat, ik heb er onwijs veel zin in, en volgens de App ligt 
er al 1meter50centimeter sneeuw! 

 

Ron 

Toen ik drie jaar geleden voorzitter was stond ik voor een probleem. 

Ik haatte alles op een berg, maar wilde wel met elke activiteit 

meedoen van NOVA. Daar hoorde dus ook de WISPO bij. Toch 

ingschreven, de hele zooi gehuurd en lessen genomen. Ik had 

mezelf al voorgenomen de hele week gewoon in de kroeg te gaan 

zitten. Eenmaal aangekomen in Briançon toch boven op de berg 

naar de kroeg gegaan. Nadat Brokkie Arie en mij had geleerd "te 

remmen" kon er in onze ogen niks meer misgaan. Een donkerrode 

piste later, en twee uur later dachten wij daar heel anders over.  

 

Ik heb een geniale tijd gehad tijdens mijn eerste wispo. Zowel op de 

berg als naast de berg. Ik heb ongelooflijk veel zin in komende WISPO. Er zijn naast de pistes door het 

hele gebied funparken, en voor iedereen die dag twee al zijn been breekt, er is ook een geniale kroeg 

waar we iedere avond een mooi feest gaan meemaken. Ik heb nu al zin in de opblaasbare beesten 

party en de andere gekke thema’s, de busreis, de koude bries tijdens de afdalingen die zo lekker zijn 

met een kater en het biertje bovenaan de berg. 

 

Voor iedereen die nog nooit mee is geweest, SKIËN IS VOOR DIKKE KINDEREN. 
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Het eerste Kwartaalfeest Fout is gout 
 

Jaja, aan mij de eer om iets over het 

kwartaalfest te schrijven, omdat ik van de 

commissie nog het "meest" weet. Ook dit is 

voor mij een probleem, want het 

herfstbokfustje moets op, en dat is ook 

gelukt, maar ik gaa me best doen. 

 

SooS was mooi versierd met slingers, 

ballonnen, BBQ/OP‐door‐de‐ladiesday‐

overgeschilderde‐buitenbar en nog meer 

onzinnige aankledingsstukken wat prima past 

bij een fout en gout feestje. Het begon net 

als iedere donderdag vrij onschuldig om 16u aan de bar. De meters vlogen over de bar, herfstbok en 

bitterballen. Een mooie avond kon beginnen. 

 

Er is ons op de poster belooft dat iedereen die raar gekleed naar de SooS kwam een gratis biertje 

kreeg. We hebben met de NOVAcrew 2009 besloten om allemaal in 

ons gele‐jasjes rare pakkie met bijbehorende tokkiebroek zouden 

komen. Er waren verder nog piraten, mensen met en compleet 

skipak aan (=warm), willekeure beesten en waarschijnlijk een 

aantal die niet met opzet verkleed kwamen, maar dit wel door 

andere zo werd gezien. Er was zelfs een lid dat zijn haar speciaal in 

de vorm van een puntdak heeft gedaan. Die heeft de publieksprijs 

voor best gehairstyld hoofd gekregen, maar hiermee helaas geen 

gratis bier verdient. 

 

Het eten was klaar, de foute muziek DJ Ary ging achter de 

draaitafels staan en het feest kon echt beginnen. "Hey Marloes 

k’wil met je onder de douche" was de top, ik ben blij dat er geen Moniek Smid is gedraait. Alhoewel 

dit eigenlijk niet fout is, maar gewoon triest was ik toch een moment bang dat ze voorbij kwam. 

 

Tjah, de rest van de avond is een zwart gat. Het Herfstbokfustje is opgegaan, en de palm royale is ook 

nog aangesloten. Dit verklaart denk waarom ik niet alles meer weet. Het was een leuk feestje en ik 

denk dat iedereen het naar zijn zin heeft geh  ad. 

 

Namens de Wpcommissie, 

 Ron 
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Dou Grend! Here we komen eraan! 
 

Weet je nog die keer dat Dou Grend bij ons in de 
SooS kwam optreden. Ja tuurlijk weet je dat nog. 
Dou Grend! In de SooS! Optreden! Op ons 
podium! Wat hadden we daar lang naar 
uitgekeken.  
We hadden Dou Grend al eens eerder 
uitgenodigd om te komen spelen op BBQ‐OP 
20010, maar toen gingen ze al bier drinken, dus 
kwamen ze niet. Gelukkig konden ze wel komen 
tijdens NOVA‐Live 2010, om bij ons te bier te 
drinken en de halve avond of zo op te treden. 
Wat een geniale avond was dat! We hadden veel 
fans, bier, een dixi, mensen in gele overalls, 
takken, dyonisos die een barovername doet 
(gelukkig waren de foto’s er nog, anders had ik 
dit niet geweten) en de legendarische band Dou 
Grend die de ene na de andere tophit speelt, 
zoals Dixie, Op Safari, Kippegaas en He die 
swarma is warm ma! om zo maar even greep te 
doen.  
Na NOVA‐Live konden we Dou Grend in de SooS 
natuurlijk alleen maar luisteren via de 
muziekcomputer. Om een beetje in de stemming 

te blijven draaien we hun muziek dan ook de hele dag, immers wat leuk is, kun je geen genoeg van 
krijgen en anders moet je gewoon accepteren dat het leuk is! 
 
Gelukkig duurde het niet lang tot we het heuglijke nieuws kregen van een Medemblikkerse local dat, 
jawel, Dou Grend weer ging optreden. “Ga je mee” is dan uiteraard geen vraag meer! Dus na lang 
wachten gingen we eindelijk op die ene zondag op weg naar een dorpje vlakbij het werelddorp 
Medemblik. Gelukkig kwam het eerste deel van de delegatie me op tijd ophalen bij het werk, zodat 
ze nog bier konden halen en dat tot sluitingstijd in de koeling konden leggen. Na het werk heb ik me 
snel in mijn gele overall gehesen en ben in de auto gesprongen. We waren nu op pad met halfkoud 
bier en zoals ik het gewend was, zat ik op de achterbank tussen twee dikke kinderen in.  
Onderweg hielden we halt om te 
gaan eten in een kwaliteitsrestaurant 
(die met die gouden M) en om het 
vijfde poppetje op te pikken. Dou 
Grend! Here we komen eraan! 
 
In het dorpje hadden we de kroeg 
waar Dou Grend optrad snel 
gevonden, want ja, er was maar 
ongeveer één kroeg. In de kroeg 
vonden we nog twee afgevaardigden 
van NOVA en een heleboel andere 
mensen. Daar stonden we dan, met 
onze gele pakjes aan, helemaal in ons 
element, te genieten en te feesten. 
De mannen van Dou Grend vonden 
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het uiteraard geniaal dat wij helemaal naar daar waren gekomen en schijnbaar maakten wij er pas 
echt een feestje van. Ach, daar ben je NOVA voor hè! We zongen en sprongen uitbundig mee met 
alle nummers, en ja van al dat zingen krijg je natuurlijk dorst. Gelukkig begreep de barman snel 
genoeg dat als we naar de bar toe liepen, dat hij gelijk een bled bier moest tappen. Oh ja, en een 
cola. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik zo veel dronk. Ik weet alles nog! Toch zeker tot een uurtje of 
9…  

De locals vonden ons ook wel 
interessant, want ja, een stelletje 
ongeregeld in gele pakjes dat niet 
hun taaltje spreekt en helemaal uit 
hun dak gaat, maakten ze ook niet 
elke week mee. Ze konden het niet 
zo goed begrijpen dat we vanuit 
Delft naar Dou Grend kwamen. Ze 
vonden het al helemaal gek dat ik 
helemaal vanuit België naar hun 
dorpje kwam voor een optreden van 
dit trio. Geef me eens ongelijk!  
Speciaal voor ons werd zelfs nog de 
NOVA special ‘Doe je handen in de 
lucht, voor Leen z’n jassie’ gespeeld.  
 

Jammer genoeg was het feestje op een gegeven moment voorbij en moesten we toch echt weer 
weg. Wegens een oud akkefietje (tip: ‘doe je handen in de lucht, voor…’) konden we niet in 
Medemblik blijven slapen en waren we genoodzaakt die zelfde avond nog naar huis te gaan. Gelukkig 
hadden we een bobientje die is droog en in mijn geval met werkende benen, thuisbracht. In mijn 
bedje heb ik nog nagenoten van 
weer een episch avondje Dou 
Grend en ben toen zachtjes in 
slaap gevallen met de heerlijke 
muziek nog nagalmend in mijn 
hoofd.  
 
 
Op naar de volgende keer! 
 
 
De grootste en waarschijnlijk wel 
enige Dou Grend fan uit België 
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W.D.F.B.J.N.W. 

Naam: Vincent Gronsveld 

Bijnaam: Vin, Vins, Feet 

Leeftijd: 23 

Naam pappa: Theo 

Naam mamma: Gerdie  

Opleiding: Technische Bedrijfskunde 

Vooropleiding: VMBO Theoretisch 

Gemengd,MBO ITC‐Beheerder niv. 4  

Zwemdiploma: A en B  

Favoriete Kanteldrank: Whisky, Bacardi Cola 

Kantelfrequentie: Laag tempo, grote 

hoeveelheid 

In welke volgorde kleed je je aan: Boxer, 

Sokken, Broek, Shirt, Lenzen, Oorbellen, 

Schoenen 

Ducttape of tieraps: Ducttape  

Slechte gewoonte: Roken, drinken en fietsen 

Tip om van brakheid af te komen: Lang slapen en veel water drinken :D 

Commissies: Kwartaalfeest 

Welke commissies wil je nog doen: Keine ahnung 

Leukste NOVA momentje:  

Oktoberfest, waarbij natuurlijk iedereen dronken was. En Sunsation met de mooie dames in bikini 

met dat zwembad in het midden van de SooS ;) 

Wie is je favoriete functioneel naaktmodel 

Wat is de functie van een naaktmodel? (A) 
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PRIJSVRAAG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

De tijd is gekomen om een keer een prachtige, zachte, lieve, 

dronken, pinguinknuffel weg te geven! 

Dus vandaar is er een prijsvraag geboren. Het is niet de meest 

simpele prijsvraag ooit maar mensen zouden wel plezier kunnen 

hebben met het oplossen van deze extra WP‐puzzel. 

Het zal ons zelf ook vrij veel moeite gaan kosten om de goede 

oplossing te vinden dus ga niet aan ons vragen wat het goede 

antwoord is, wij hebben het zelf ook te druk met het goede 

antwoord te vinden. 

De vraag der vragen is een vraag die veel NOVA‐leden zich al een 

tijd afvragen. 

Het heeft betrekking op een prachtig muziekaal hoogstandje, 

namelijk het liedje ‘meisje met een beugel’ van Dou Grend. 

De meerderheid van deze tekst kan niet worden verstaan en nu is 

de vraag dus: 

 

Wat zegt Geertrut?????? 

Toelichting op de vraag: Het liedje gaat over Geertrut, dit is een meisje met een beugel dat heel veel 

mee mag zingen in dit liedje. Alleen door dat stuk ijzer in haar mond kan niemand haar verstaan. 

Vertaal zo veel mogelijk van de tekst van Geertrut en verdien een prachtige PINGUINKNUFFEL! 

 

Hoe win je? 

Schrijf op wat jij denkt wat Geertrut allemaal zegt en lever dit in bij 

het bestuur, Ron of Josse. 

LET OP: De antwoorden mogen alleen op bierviltjes geschreven 

worden en alleen in rode of groene inkt. 

Daarnaast de reden waarom jij EN ALLEEN JIJ die pinguinknuffel 

verdient. 

Hoe meer onzin hoe beter! 

 

Uiterste inleverdatum: Het einde van week 7 blok 3 
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Vrouwen begrijpen. 

 

Het is niet mijn bedoeling om nu te gaan generaliseren over vrouwen, het enige dat ik wil 

zeggen is dat vrouwen geen gevoel hebben. Want mannen zijn eigenlijk  veel romantischer 

dan vrouwen.  

Het zijn mannen die je zult horen zeggen: “ik heb een bijzonder iemand gevonden. Als ik niet 

met haar kan leven ben ik de lul. Ik meen het, ze heeft m’n leven totaal veranderd. En als ik 

niet met haar kan zijn dan eindig ik slecht. Ik zou niet weten hoe ik dan verder moet en ik 

zou thuis in m’n joggingsbroek op de bank hangen, ik zou niet meer buiten komen.” En dat is 

hoe vrouwen praten over schoenen.  

 

Daarnaast zeggen vrouwende dingen altijd anders dan ze bedoelen.   

Hier een paar voorbeelden: 

‐ Ja= Nee 

‐ Nee= Nee 

‐ Misschien= Nee 

‐ Ik schreeuw niet= Ik schreeuw wel degelijk en hard ook, maar ik noem het 'overleggen' 

‐ Ik ben erg makkelijk= Ik wil altijd mijn zin hebben 

‐ Ik kan heel goed luisteren= Hoor je wel wat ik zeg?! 

Voor ons mannen is het dus belangrijk om de wartaal van vrouwen te begrijpen en weten 
hoe te moeten antwoorden. Bijvoorbeeld het antwoord op de vraag'Is er iets?' moet je als 
volgt vertalen:  
‐ Ach, hetzelfde als altijd = niks maar ik doe alvast of er iets is, altijd handig  
‐ Niets = alles  
‐ Alles = ik ben ongesteld en niet zo'n beetje ook  
‐ Niks, echt waar = alleen dat je zo'n hufter bent  
‐ Ga weg, ik wil er niet over praten = ga weg, ik ben mijn woede nog even aan het opsparen 
voor straks 
 
Uiteindelijk draait het er echt niet om dat je vrouwen begrijpt, dat is namelijk onmogelijk. Ik 
pretendeer ook niet dat ik vrouwen begrijp. Het is de bedoeling dat je de vrouw de indruk 
geeft dat je haar begrijpt. Zelfs dat je begrijpt dat het voor haar onwijs belangrijk is dat ze die 
schoenen nodig heeft, omdat ze anders de deur niet uit durft te gaan.  

 

Mini Joodie 
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Mannen begrijpen 

 

Om maar gelijk een weerwoord te geven, gaan we maar eens beginnen over mannen.  

 

Een vrouw zal nooit met het idee komen: “Wat is ze toch mooi met die blonde kop. Wat 

heerlijk als ze elke dag weer koud voor me staat, om vervolgens binnen een paar minuten er 

op uitgekeken te zijn en over te gaan op de volgende.”Ja, mannen kunnen echt verliefd 

worden op hun biertje. Bij elke slok merk je dat ze het meer naar hun zin krijgen. En het is zo 

makkelijk om over te gaan op de volgende, geen gezeik, want bij bier ga je nooit vreemd. 

 

En als mannen dronken zijn, dan komen de vrouwen weer in zicht. Helaas voor jullie 

mannen, zo makkelijk zijn wij vrouwen niet. Als je dronken bij ons aan komt zetten ben je te 

laat, je bent dan echt niet meer zo charmant. Het enige wat eruit komt is slap gelul: “Bier en 

Tieten!” Nou wij vrouwen willen ook wel “Wijn en Piemels”, maar dat verkondigen we toch 

ook niet elk uur.  

 

Daarbij komt nog dat als er iets aan de hand is bij mannen, ze nooit zeggen wat ze voelen. 

Jullie mogen best eens jullie gevoelens laten zien. Je bent dan niet gelijk slap, sterker nog 

vrouwen vinden dat juist schattig.  

 

En al zeggen de vrouwen iets anders dan dat ze bedoelen, jullie begrijpen het toch?! En zo 

niet, het is altijd nog beter dan helemaal niks te zeggen. Of als er een vraag gesteld wordt 

alleen reageren met: hmm, ja ja. Zo moeilijk is het toch niet om een gesprek te voeren? 

 

Maar we zijn nog niet uitgepraat; Als wij namelijk naar een soap zitten te kijken, dan is het 

niet de bedoeling dat jij weer Eurosport opzet. Van soaps leer je altijd nog meer dan van 

voetbal of een welke andere sport dan ook! 

 

En shoppen dan… Dat doen we voor jullie hoor! Jullie willen toch dat we er goed uitzien? En 

daarbij komt ook nog dat het goed voor ons sociale leven is. Wij hebben een dagje weg met 

vriendinnen, terwijl jullie hersenloos op de bank 

zitten met een biertje in de ene hand en in de andere 

hand een snack, terwijl je: “KUT” roept. Is dat sociaal 

zijn? 

 

Maar laten we er maar over ophouden. We zijn nou 

eenmaal anders en we zullen elkaar vast nooit 

begrijpen, dus laten we er over ophouden. 

Uiteindelijk kunnen we natuurlijk allemaal niet 

zonder elkaar. Dus bij deze sluiten wij vrouwen de 

discussie. Nu jullie! 
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Ergens vlak voor de zomervakantie 2010 belde Ary. “Ron gaa je mee naar de Zwarte Cross?”. Ik zei 

meteen ja, waarop de volgende vraag was, of ik nog een paar mensen kon bellen die ook niet vies 

van een biertje waren. Zo gezegd zo gedaan… 

 

Een avondje bellen, paar kratjes en een aantal weken verder was het zover. We zijn met een 17 man 

grote delegatie richting duitsland (waarom vindt Word ineens dat ik duitsland met een hoofdletter 

moet schrijven) gaan rijden.  

 

Zoals in de vorige WP al te lezen was is dit een GENIAAL feest. Iets waar NOVA eens niet opvalt… Al 

werden we al de eerste dag  als “die gastûh uut Delft” aangesproken hadden we het prima naar ons 

zin. De sterke verhalen van dit geweldige feest kun je meestal vinden na 2:00 op donderdag in de 

SooS. 

 

Dit stukje gaat over Zwarte Cross 2011. Van de beveiliging mogen we het dit jaar nog een keertje 

proberen, en Leen heeft me al een key‐koord beloofd voor me camera dus het moet dit jaar 

helemaal goed komen. We gaan net als vorig jaar weer met een mooie delegatie richting de Zwarte 

Cross. Dit is niet een evenement waar we vanuit NOVA dingen voor organiseren, maar we gaan wel 

met "vrienden van NOVA".  We zullen dit jaar als professionele commissie een legertent proberen te 

regelen, zodat we met z’n allen onder hetzelfde dak kunnen kotsen/slapen en pissen. 

 

Wil jij dit jaar ook naar de zwarte cross met vrienden van NOVA? Stap 1: koop een kaartje op 

zwartecross.nl (een 

campingkaart van €95). Stap 

2: kom naar de SooS en 

drink 38 bier. Stap 3: schrijf 

je naam op de poster die bij 

de plees hangt. Stap 4: 

begin met trainen. Stap 5: 

schrijf je in epibreren.org. 

Stap 6: koop houten 

klompen. 

 

De Zwarte Cross commissie. 
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Vooruitblik WISPO 2011 

Angela: 

In 2009 had ik besloten om met Sandra op vakantie te gaan, voor het eerst 

op wintersport (toen heette dit nog winstersport). Nadat wij in 2010 in 

Utrecht in de bus waren gestapt, hadden we nog geen enkel idee dit mee 

te maken. Twee blonde dames samen op wintersport is natuurlijk heel leuk 

voor een groep jongeren van 20 man (waarvan 2 vrouwen). Na een hevige 

kennismaking, met kerstmutsen en voor andere mensen irriterende 

toetertjes, bij de Burger King in Maastricht werd de wintersport, de enige 

echte WISPO 2010… 

Na een week lang snowboarden, bier drinken, met gezellige mensen dingen 

ondernemen, in een zwembad epibreren, samen de kroeg schoonmaken op 

“I want to break free” en heel wat korte nachtjes kan ik zeggen dat ik nooit 

meer “alleen” op Wispo wil. Met een groep gezellige mensen (die je 

natuurlijk alleen bij NOVA vindt), zal je de Wispo nooit meer vergeten 

(behalve als je teveel alcohol op hebt). Hopelijk wordt dit jaar net zo super, of alleen nog maar beter 

als het jaar hiervoor. Succes alvast voor de mensen die lessen samen met mij. Wel op een snowboard 

natuurlijk, want “skiën is voor dikke kinderen”.  

Groetjes Angela (dat ene meisje die niet kan boarden, wel kan zuipen als een echte Achterhoeker, die 

ene blonde)… 

 

Joodie: 

Mijn eerste Wispo was 2008 Pra Loup, ik wist niet of ik leuk zou vinden! Wispo 2009 Briancon was de 

2de, geniaal. Wispo 2010 St. Jean d’Arves met dusdanig 21(!) man was een negatief record qua aantal 

deelnemers. En Wispo 2011 een nieuw record, 85 man, geniaal met een grote G! Ik heb er echt 

onwijs veel zin in. Iedereen die mee is bedankt. 

Arie 

Vorig jaar werd ik op de terugweg vanuit frankrijk gevraagd om dit jaar 

de WISPO commissie te vormen samen met Pinguïn en Ron. Na een 

week lang snowboarden, dikke kinderen, bier, feest, chartreuse, Josse 

op de berg, zwembad, jumpje van Leen en heel veel gezelligheid kon ik 

dit natuurlijk niet weigeren. Aangezien niemand zin had in de 

administratie hebben we Joodie er ook maar bij gevraagd. Omdat 

vrouwen de gave hebben om mannen te overtuigen is Manon ook 

gevraagd, waarop ze antwoordde” dan trek ik me shirt wel uit!” Het 

team was compleet en we stonden voor de grote uitdaging om de 

komende editie nog leuker te maken en vooral heel veel deelnemers te regelen. Dit laatste is met 86 

deelnemers meer dan geslaagd en de WISPO 2011 is nu al legendarisch. De stemming zat er tijdens 

de WIA al goed in. We zijn nog druk bezig om de themafeesten te organiseren en inkopen doen zodat 

iedereen een goede bodem heeft voor het bier drinken of snowboarden. Ook tijdens de busreis hoeft 

niemand zich te vervelen. Persoonlijk kijk ik het meeste uit naar ons eigen NOVA feest waarbij elk 

jaar het dak van de kroeg af gaat en ik hoop weer een gezellige bijdrage te kunnen leveren van achter 

de draaitafels! Geen bier gooien!!! 
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Puzzelen met Evert 

Allereerst de beste wensen voor 2011. Ik hoop dat het in je vrije tijd lukt toch nog een paar punten te 
verzamelen. Maar eerst de WISPO en andere verleidelijke activiteiten. 
Eerst maar de oplossingen van  WP Nummer Drei, de Zeven vluggertjes? 
 
1.Start de 7‐minuuts – en de 11‐minuuts‐zandloper wanneer het ei in het kokende water wordt 
gedaan. Als het zand in de 7‐minuuts‐zandloper stopt, draai deze dan om. Als het zand in de 11‐
minuuts‐zandloper stopt, draai dan de 7 minuuts dan weer om. Als die opnieuw stopt zijn er 15 
minuten verlopen. Goed hè. Er is nog een andere oplossing mogelijk waarbij de zandlopers maar één 
keer omgedraaid behoeven te worden. Kijk maar of je die kunt vinden. 
 
2. Elke band wordt 4/5 van de tijd gebruikt. Gelijk aantal kilometers, dus elke band werd 4/5 van 
5000, is 4000 km gebruikt. 
 
3. 121 is in ieder getallenstelsel met grondtal groter dan 2 een volmaakt kwadraat. Probeer maar,  
11 x 11 heeft in ieder stelsel een product (in hetzelfde stelsel) van 121. Knap TN, ik wist wel dat ik op 
jullie kon rekenen! 
 
4. Het linker plaatje ligt het meest voor de hand. Het rechter plaatje is ook goed (en origineel). 
 

5. Voor de inburgers: Als je een koe een paard noemt wordt het nog geen paard. Dus 60 paarden. 
 
6. De Griek leefde 79 jaar. Er was geen jaar 0. 
 
7. Vraag de vrouw tweemaal: “Ben je een wisselaarster? Dan blijkt het vanzelf. 
Het kan ook met één vraag: “Als iemand je dezelfde vraag tweemaal zou stellen, zou je dan precies 
eenmaal het foutieve antwoord ‘nee’ geven?” De waarheidspreekster zal nee zeggen, de 
leugenaarster ja en de wisselaarster raakt op tilt. Ze neemt een extra biertje en vlucht weg. 
 
Een reken‐ en een denkpuzzel. 
 

A. Een fietser doet. Met de wind mee, in drie minuten 1 km. Terug, met de wind tegen, doet hij 
er vier minuten over. Als we ervan uitgaan dat hij altijd dezelfde kracht gebruikt, hoe lang 
doet hij dan over 1 km op een windstille dag? 
 

B. Een vliegtuig vliegt met maximum snelheid van Athene naar Brussel. Dit zou het vliegtuig in 
staat stellen Brussel te bereiken in 4/5 van de tijd die het anders (met de gewone 
kruissnelheid) nodig heeft. 

              Maar nu, met krachtige wind mee, doen ze er slechts de helft van de tijd over die ze er onder     
              normale omstandigheden met de maximale snelheid over doen. Op de terugweg vertrekt het 
             vliegtuig uit Bussel om 13.00 uur. Als we de tijdzones buiten beschouwing laten en als de wind 
             dezelfde snelheid en richting heeft gehouden, wanneer komt het vliegtuig dan in Athene aan?   
             En welke van de twee puzzels vind ik het leukste? 
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Recept 

 Macaroni met spinazie met salami en veel knoflook gebeuren saus 

Een prima recept voor de student, die toch nog net dat beetje groen naar binnen wil werken. Alles 

wat je nodig hebt; veel vlees, KLEIN beetje groente, en vooral veel knoflook, speciaal voor die avond 

dat je even geen vrouwen (of mannen, voor de vrouwelijke leden) wil versieren. 

 

Nodig per 4 personen: 

‐ Macaroni, een grammetje of 300, bij voorkeur 

in sprookjesfiguren vorm. 

‐ Salami, beter te veel als te weinig! Minstens 

500 gram, beter meer! Geen salami? Gebruik 

chorizo! 

‐ Spekblokjes, 2 van die standaardbakkies. 

‐ Het gezonde stukje: de spinazie a la crème, 

gewoon zo een standaard diepvriespak, is 

450gr. ofzo? 

‐ Heel belangrijk: boursin, de echte, de grote 

versie (zit meer in dan de kleine), 2 per pak 

spinazie. 

‐ Een aantal tenen knoflook, 5 ofzo, bij voorkeur vers, want teentjes op sterk water zijn minder sterk. 

‐ Voor de echte liefhebber: champignons, maar uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat deze 

dingen op stront groeien, en dus niet aan te raden zijn. 

 

Bereiding: 

Zet een pan met water op (Hint: warm water kookt sneller!), neem daarnaast een flinke pan met een 

hoge rand, en begin daar met spek bakken. Wanneer het spek een beetje gaar wordt, kunnen daar, 

indien je deze er echt in wil hebben, de champignons bij. Ondertussen zal het water vast wel koken 

en kan de macaroni daarbij, hou vanaf dit moment de tijd in de gaten, want na 8 min. moet het eruit! 

Bij de spekpan kan nu de spinazie (bij voorkeur ontdooid), knoflook en de boursin gevoegd worden, 

misschien moet er ook nog wat water bij maar dat moet je even op het spinaziepak bekijken. Blijf het 

geheel goed roeren. Ergens hierna kan als de laatste de salami hierbij, maar deze hoeft niet zo lang 

mee te bakken. Als het goed is kom je nu ongeveer tot de conclusie dat die 8 min. voorbij zijn en kan 

je de macaroni afgieten. Proef even van de sauspan om te kijken of dit ook warm is. Al dan niet 

gelang de voorkeur van de serveerder, kan de macaroni vooraf door de saus gemengd worden, of 

apart geserveerd worden. Aan te raden is om bij dit recept bier te drinken. 

 

Eet smakelijk! 
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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, Ary, Kris, Fabian, Angela, Joodie, XX, DIAS commissie, Evert vd. Schee,  
alle ouwe lullen, iedereen die niet genoemd wil worden, iedereen die vergeten is en iedereen die iets 
nuttigs heeft gedaan. 
 
Names de WP‐commissie: 
Wij hopen dat jullie allemaal weer van deze WP genoten hebben. Mocht je zelf nou nog iets 
geweldigs hebben voor in de WP, je kan ons altijd bellen, mailen en faxen. 
 
Lotte, Pinguin, Niels, Ron, Belg en Josse 

 




	kaft
	gehele versie versie 1.38.pdf
	NOVAlender

