Lieve WP lezertjes,
Wat is het weer snel gegaan, zo’n kwartaal. Nog één kwartaal en het is alweer zomervakantie.
Heerlijk epibreren op het strand, terrasjes pakken en elke ochtend weer je kater weg kunnen
drinken. De lente is inmiddels begonnen, het wordt weer korte rokjes weer en binnenkort staat er
ook weer Weizen op tap. De zomer kan wat ons betref beginnen. Voor de mensen die nog niet weten
wat de WP is… pak een oude WP en lees daar de inleiding nog eens door.
Er is een hoop gebeurd afgelopen kwartaal. Zoveel, dat het nog geeneens allemaal in de WP past. We
hebben de leukste evenementen er weer uitgehaald en, voor zover we die nog wisten, geprobeerd
deze na te beleven op papier. Het bier heeft rijkelijk gevloeid, vrijdagochtenden die niet bestonden,
een klusweek tussendoor, nieuwe records verbroken en veel leuke SooSen.
Even over die nieuwe records: Allereerst een WISPO waar nog nooit zoveel deelnemers mee zijn
geweest, een SipkeSooS waar de hoogste omzet ooit is gehaald en Teun die 297 miljoen op de
Medieval Madness heeft gehaald. Dat allemaal in één kwartaal.
Zoals eerder gezegd, nog één kwartaal en dan is het zomervakantie. Nog ff volhouden. Wij zullen er
alles aan doen als studentenvereniging om jullie daar doorheen te slepen. We hebben weer een
bomvol programma door de weeks, en we hebben zelfs een NOVAweekend en een ZEILweekend in
dit kwartaal.
Voor iedereen staat er iedere ochtend (zelfs vrijdagochtend) een SooSbak koffie klaar, om de dag
goed mee te beginnen, of weer ff genoeg cafeïne in je lichaam te drinken zodat je dat blokuur erna
wakker kan blijven. Ook staat er voor de dames en Leen weer een lekkere bak thee klaar.
We sluiten dit kwartaal af zoals jullie van ons gewend zijn. Met BBQ‐OP. Het belooft dit jaar grootster
dan ooit te worden. Naast alle goede bandjes die geregeld zijn voor jullie zal dit jaar ook voor het
eerst Dou Grend ünd von Velsen en de Nozem op het podium van BBQ‐OP staan. Dit jaar is er voor
de studentvriendelijke BBQ prijs van €1 gekozen. Ja, je leest het goed, op het grootste evenement
van NOVA is de BBQ voor €1.
Voor het zover is kun je nog genieten van een speciaal bieren SooS, een nu al weer legendarische SV
SooS, een avondje karaoke met Pim en iedereen die daar zin in heeft, een commissie‐uitje, en nog
veel meer evenementen die je niet mag missen.
We hopen dat we iedereen weer vaak in de SooS mogen zien en dat iedereen weer met de nieuwe
WP een tijdje zoet is.
Tot SooS,
De WP commissie,
Lotten, Belg, Pinguin, Josse en Ron
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Bestuursflits
HALLOOO! Daar zijn we weer, het bestuur van dit jaar zit nog steeds gezellig met ze alle elke dag in de
kelder. Maar er gebeuren natuurlijk heel wat vreemde opvallende dingen met het bestuur en om alle
roddels maar even uit de wereld te halen zullen we in deze WP is vertellen hoe het met het bestuur
staat.
We staan allemaal nog rechtop, dit is op een donderdag avond wel eens anders voor een paar van dit
bestuur, maar vrijdag wordt er dan altijd weer hard gewerkt aan de boekhouding of het opruimen
van de SooS.
Dit kwartaal begon natuurlijk niet zo leuk, Jeroen & SuuS gingen er zomaar een weekje vandoor naar
Risoul. Hoewel ze het daar erg naar hun zin hebben gehad heeft de een (Jeroen) natuurlijk maar
weinig kunnen snowboarden. Hij had een troost, dat was dat op zijn laptop de Medieval Madness
was geïnstalleerd. Sander en Vinnie hebben deze week hard geëpibreerd in de SooS en hebben voor
een heerlijke kapsalon gezorgd om de terugkomst dag van de WISPO.
Jeroen onze enige echte voorzitter der evenementen is altijd druk bezig met het organiseren en
promoten van evenementen. Dit gaat hem altijd erg goed af en samen met zijn commissies vloeit
alles voort. Ook heeft hij veel en leuk contact met de studieverenigingen van de HHS en van
INHolland. Ook volgend kwartaal wordt er weer een SV SooS georganiseerd en zijn er natuurlijk weer
op dinsdag sv lunches. In week 7 van dit kwartaal had hij bandjes geregeld voor NOVA Live, dit was
een erg gezellige avond alleen is het jammer dat hij twee dagen hierna niets meer kon.
Vinnie onze enige echte penningmeester elke maandag duikt hij weer achter de computer met veel
bonnetjes om ze in te voeren. Altijd klagen dat er veeeells te veel geld is uitgegeven..gelukkig heeft
dat ook een positief punt, er is veel geld over voor leuke dingen, zoals bbq open podium!
De Medieval madness heeft sinds de vorige WP weer een hoop te lijden gehad. Er is weer veel op
geflipperd, en er is ook een hoop kapot gegaan. Na vele raparaties bleek de linker flipper toch te
winnen. Vinnie is namelijk tijdens de reparatie van deze flipper uit de Medieval gevallen. Na een
nachtje slapen is het me toch nog gelukt de flipper te repareren.
Sander heeft zich het afgelopen kwartaal weer prima vermaakt, vooral op de donderdagavonden. 's
Avonds veel bier drinken en op een SooSblok dansen en dan de volgende ochtend in een actieve
studiehouding de boekhouding bijwerken is maar één van zijn vele talenten. Ook is het Lentebok
seizoen weer aangebroken een aantal weken geleden, en dat is natuurlijk erg goed nieuws voor een
SooSbaas!
SuuS heeft weer een prachtige bedrijvendag achter de rug. Hiermee heeft ze genoeg studenten
bereikt die hopelijk allemaal een leuke stage of afstudeerplek hebben kunnen uitkiezen.
Voor de rest lukt het SuuS aardig om alle baldadige mensen van het bestuur in toom te houden.
Ze vermaakt zich prima en heeft zelfs al een muzikale voorkeur voor dou grend ontwikkeld.
Daarnaast is ze druk bezig met het organiseren van het NOVA‐weekend. Dit moet weer een prachtig
weekend worden en de mobitap heeft er nu al zin in.
Al met al vermaakt het bestuur zich prima en zullen ze met een glimlach op het gezicht het laatste
kwartaal in gaan.
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NOVAlive
Wie de SooS in kwam zag het meteen. Er was
aan het podium geklust!!! Het podium was meer
naar voren gehaald en de drummer zat wat
hoger dan de rest. Versiering op de achtergrond
wat bestond uit vinielplaten en prachtige BBQ‐
OP posters. Het zag er een partij professioneel
uit, niet normaal meer. Iedereen die binnen
kwam was met stomheid geslagen hoe leuk de
SooS was ingericht. Na een kwartier kwijlend
naar het podium te hebben gekeken, besloot
iedereen toch maar om eens in de rij te gaan staan voor de hamburgers. Er was namelijk ook
onbeperkt voer voor iedereen! Wat een luxe hamburgers hoorde ik iemand zeggen. Er zat kaas op,
tomaat, augurk en nog allemaal andere dingen waarvan je hamburger luxer wordt.
Nadat Josse zijn 5e hamburger in 12 minuten had opgegeten kwamen de eerste bandjes al binnen.
Waar is ons bier werd mij gevraagd. Ik antwoordde: hier is jullie bier, niet nuchter optreden he?
Dit lukte ook prima, de tekst werd door dit bandje dat als 2e optrad wel eens vergeten. Maar dit
maakte ze goed doordat ze elk liedje begonnen met Dou Grend intro’s.
Maar nu wordt iets heel belangrijks over geslagen. Namelijk de Oude Plectra Band, dit is een oude
bekende band van NOVA die speciaal weer bij elkaar kwam om op te treden bij NOVA LIVE. Deze
avond beviel hun zo goed dat ze besloten weer samen te gaan oefenen. Dus wie weet zien wij bij een
komende NOVA LIVE hun weer verschijnen.
Ook onze eigen Willem Pieter was weer van de partij met z'n bandje. Met zijn vlammende
gitaarsolo’s wist hij weer iedereen aan het juichen te krijgen, maar als je dan op het einde vraagt om
nog een liedje dan houdt hij het voor gezien. Gelukkig kon ik niet meer boos worden op hun want ze
hadden een nummer heel leuk uitgewerkt op het podium: Terwijl Willem Pieter gitaar speelde werd
hij als SM slaafje gebruikt door de zangeres, toen men zag hoeveel plezier deze dame er in had lette
niemand meer op de muziek.
Deze avond werd er weer eens voldoende gezopen en degene die dit artikel schrijft was de dag erop
zeer hard naar de spreekwoordelijke kloten.
Terugkijkend op een prachtige avond besloot deze
persoon dit stukje te schrijven voor de WP. Naarmate
het stukje vorderde verslechterde zijn geheugen en
dacht de auteur van dit stukje ‘hoe beschrijf ik nou de
rest van de avond als ik niet meer weet wat er gebeurd
is’.
De schrijver kreeg een geweldig idee, maar door
gebrek aan ruimte op deze pagina kan dit jammer
genoeg niet worden uitgewerkt.
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NOVAJaarnach
Op 24 februari was het weer
zover, NOVA was weer jarig.
Aangezien dit jaar na vorig jaar
komt, en de vereniging vorig jaar
22 jaar werd, heeft het bestuur
besloten dat het dit jaar het 23e
jaar moest zijn.
Speciaal daarvoor zijn er een
aantal goedkope
slagroomtaarten gehaald om
mee te gooien, en is er één
mooie taart besteld om
fatsoenlijk op te eten. Het kopen
van de taarten leverde nog wel
een licht stressmomentje op bij het bestuur, want de Makro had een landelijk probleem met de
levering van Aro slagroomtaarten. Gelukkig stond de C1000 nog wel klaar voor de vereniging. Toen
daarna ook de SooS volledig in plastic was verpakt kon het feest zonder zorgen beginnen.
Het begin van de avond was erg gezellig. Er waren een
aantal oud‐bestuursleden aanwezig, waarvan degenen
mét bestuurskleding welkom waren en degenen
zonder maar werden genegeerd. Een stel mensen met
een grote aanwezigheidsfactor besloot ook dat dit dé
avond was voor een spelletje bier pong. Daarom werd
er een tafel met de juiste afmetingen, een
pingpongbal, en wat bierplastic tevoorschijn gehaald.
Er was zelfs een handleiding van het internet
uitgeprint. En omdat natuurlijk niemand ook maar één
seconde van de NOVAJaarnach zou willen missen, is er
een live videoverbinding opgezet met een belangrijk
lid dat momenteel in frankrijk afstudeert. De deksel van de laptop werd wel wat moe na een tijdje,
dus dat werd even vlug vakkundig gefixt met een parfilter. Na de bier pong potjes waar met Chouffe
werd gespeeld was het winnende team van de avond toch wel aardig dronken. Dat was een mooi
moment om de taart naar buiten te brengen. De voorzitter van de vereniging deed een poging tot
een toespraak, maar deze was niet goed te volgen. Sommige mensen
schreven dit toe aan teveel potjes bier pong. Na deze toespraak
deed de SooSbaas een poging de mooie taart aan te snijden, maar
voordat hij halverwege was, zat het gezicht van de voorzitter er al in.
De aanwezigen die niet gekleed waren op gooien met taart besloten
dat dit hét moment was om de zaal te verlaten en het tafereel van
achter de glazen deuren te volgen. De gooi‐slagroomtaarten
kwamen nu ook tevoorschijn en er ontstond, volledig
traditiegetrouw, een groot taartgevecht. Ook enkele nieuwe leden
mengden zich hier vol enthousiasme in.
Toen alle taart op was en er ook geen goeie sukken meer op de vloer
lagen om nogmaals mee te gooien, werd het schoonmaakgerei
tevoorschijn gehaald. Vooral de dweilkunsten van de voorzitter
waren erg indrukwekkend. Het was weer een zeer geslaagde NOVAJaarnach.
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DispuutSooS
Weken lang is het al onrustig bij de twee jongste
disputen. Steeds meer dispuutsleden komen de SooS op
doordeweekse dagen binnen lopen, om direct in het
klushok te verdwijnen. Wat voor geheimzinnigs gebeurd
daar toch? Dat wordt duidelijk in de laatste week voor de
dispuutSooS. Deze keer geen tocht over de wilde zeeën,
maar rustig aan land. De prinsessen van XX laten de
zeebonken deze keer zien hoe gezellig het is in een
rustieke straat in….PARIJS!
De hele dag lopen al mensen binnen in de sfeervol aangeklede SooS. Gezellige Franse
klaptafels met op de achtergrond de Eiffeltoren. Ook de Moulin Rouge, Champs Elysee en de
Mona Lisa zijn aanwezig.
Rond een uur of 6 komt alle drukte van buiten naar binnen toe. De karikatuurtekenaar is
gearriveerd en maakt van iedereen die wil een grappig portret. Steeds meer lachende
gezichten verschijnen in de rij, want zo’n portret van jezelf is toch wel erg leuk! Rond half 7
wordt de sfeer nog beter, want de straatmuzikanten (lees: echte van straat geplukt) nemen
ook hun plaats in de Franse straat.
Om 19:00uur arriveren onze Zuid‐Afrikaanse gasten en kan het
diner beginnen. Iedereen neemt plaats aan de klaptafels met
romantisch kaarslicht. Al snel staat het eerste gerecht op tafel:
stokbrood met kruidenboter en Franse uiensoep met een
broodje met fromage. Vanuit de keuken en van achter de bar
kijken de disputen toe of het gerecht in de smaak valt. Het wordt
stiller in de SooS, dus dat is het teken dat iedereen aan het genieten is. Veel tijd om te eten
is er voor de disputen niet, want er moet weer gewerkt worden. De tafels worden
afgeruimd, om plaats te maken voor het hoofdgerecht: Coq au vin, pommes frites Fraincoise,
compote de pommes en haricote verts (lees: kip, patat, appelmoes en boontjes). Iedereen
geniet van de uitgebreide maaltijd, terwijl ze luisteren naar de achtergrondmuziek van de
straatmuzikanten. Al snel zijn de meeste borden leeg en maakt iedereen plaats voor het
toetje: dame blache et noir (vanille en chocolade ijs, met slagroom, chocoladesaus en een
koekje). Een aantal mensen zegt dat ze vol zitten en geen toetjes meer willen, toch gek dat
als ze het toetje zien aankomen geen nee willen zeggen.
Rond 8 uur is het diner afgelopen en gaan de aanwezigen langzaamaan van tafel. De
karikatuurtekenaar gaat weer aan het werk en binnen enkele minuten staat er weer een
lange rij. Ondertussen komt een waarzegster in de rij en aan de tafels de toekomst
voorspellen. De sfeer is nu echt alsof alle aanwezigen samen op vakantie zijn.
Yarr en XX,
Disputen Zuri Mbahari en XX
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Dou Grend
Lieve lezers van de WP,
Je hebt carnaval, en je hebt carnaval. Ik heb al heel wat
carnavals meegemaakt, maar nergens wordt zo saai
carnaval gevierd als in Wervershoof… Met uitzondering
van dit jaar!
Ieder jaar organiseert Carnavals Vereniging de Ratels in
Wervershoof in het carnavals weekend verschillende
activiteiten. Van een potje bejaarden bingo, schaken,
koekhappen of een krijtwedstrijd worden ze al dol enthousiast. Het is dan altijd ook een rustige
aangelegenheid. Ze sluiten altijd af in de lokale kroeg van het dorpje waar de organisatie samen met
nog tien locals een gemoedelijk bakje koffie drinken en de avond besluiten met een biertje. Ze
hadden dit jaar ook een bandje uitgenodigd, om het net ff wat gezelliger te maken. Ze hadden alleen
één kleine miscalculatie gemaakt. Ze hadden Dou Grend ünd von Velsen en de Nozem uitgenodigd,
en het ook op de site gezet! Tjah, en als NOVA leest dat Dou Grend met Carnaval optreedt kun je nog
maar één ding doen. Zoek je gele tuinbroek, huur een bus en gaa met NOVA richting Wervershoof.
De hele kroeg, en het restaurant ernaast stond (heel
verbaast) te kijken toen er een touringbus stopte voor
de (best lege) kroeg. Toen er vervolgens 30
"aangeschoten‐al‐dou‐grend‐schreeuwende‐gele‐
tuinbroek‐dragende" studenten uit kwamen, gingen
mensen zelfs naar buiten om te kijken wat er aan de
hand was. Het was weer zover, NOVA on tour gaat een
willekeurige kroeg onveilig maken. Na een lange tijd in
de rij te staan (want jah, waarom zou je wisselgeld
neerleggen als je kaartjes verkoopt, en in een keer 30
man individueel afrekenen was nooit op gerekend) konden we eindelijk naar binnen.
De kroeg was leeg en saai. NOVA kwam binnen, Dou Grend kwam meteen naar ons toe met het "neej
hè, daar hebbie Delft weer, nu gaat gezellig worden en moeten ook wij dronken worden". Snel een
pot gemaakt, de bar uitgelegd wat we met een "bledje bier" bedoelen, kwam die met
bloempottenhouders aan, waar in 1x 20 bier in kunnen (en zo'n bledje is dat, je raad het nooit, 38
euro). Toen we hoorde dat het 38 euro was hebben we even boven de muziek uit gejuicht. Zes
onschuldige andere mensen dachten dat ook hun veel herrie met een liedje ofsoow konden maken
en die hebben we er dan maar meteen uit geschreeuwd met het NOVA lied!
Het was zover. Tempo zat er lekker in, iedereen was
hard bezig dronken te worden en Dou Grend was
eindelijk klaar om te beginnen. Er was niet echt een
podium, ze zaten in een hoekie in de kroeg en daar
zijn we dan met heel NOVA omheen gaan staan.
Delft werd even apart welkom geheten door Dou
Grend en toen begonnen ze... De eerste zes tonen
waren genoeg... ZUIPE ZUIPE ZUIPE OOW WAT
WEER EEN FEEST IEDEREEN BEZOPE EN IKKE NOG
HET MEEST. De kroeg had niet echt een 16 ruggen
geluidssysteem, dus NOVA was goed hoorbaar
aanwezig. Het tweede liedje was "speciaal voor Delft". U raadt het al: Leens jassie. Het feest was los.
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Iedereen stond te springen en schreeuwen en de lokale carnavals vereniging die dit heeft
georganiseerd wisten niet wat ze meemaakten.
In de eerste pauze stond ik naast Frank (de Drummer) te pissen, en die vond het geniaal dat we met
een bus naar hun zijn gekomen. Hij zei, dat de kroegbaas en de carnavalsvereniging hadden gezegd
om het een beetje rustig aan te doen, anders zouden ze
dalek locals wegjagen als de muziek te hard stond... Frank
zei: ik zag Delft uitstappen en we hadden meteen een "nou
en" houding. En ik ben blij dat ze dat hebben besloten,
want ik denk dat de kroeg een TOP omzet heeft gedraaid,
en niks te klagen heeft. De kroeg moest overal extra
bierglazen vandaan halen omdat ze niet hadden gedacht
dat we zo snel konden zuipen.
Set twee heeft Dou Grend maar voor het grootste gedeelte
staand op een stoel gedaan, om zo over feestend NOVA heen te kunnen kijken en zelf mee te kunnen
genieten van de sfeer.
Nogmaals, wat een saaie carnavals vereniging heeft dat Wervershoof. Iedereen liep wel in die
pakkies, maar ik heb van alle "pakkies" geeneen bier zien drinken. Ook stonden ze voor het grootste
deel op de gang. Als een van die gasten langsliep ging Josse (die ook leuk dronken was) steeds die
hoedjes afpakken en op willekeurige andere mensen hun hoofd zetten die wel bier dronken. En meer
dan achter hun eigen hoedje aan lopen deden ze eigenlijk niet.
iig, terug naar Dou Grend: de kroeg begreep het
niet goed dat bij het liedje "ober" ze toch echt niet
verder spelen als ze geen bier meer krijgen, dus
hebben we uiteraard als NOVA zijnde ook Dou
Grend volgegoten met bier. Ze vonden het wel
jammer dat ze geen eigen mobitap op het "podium"
hadden, maar we hebben ze beloofd dat dat 10 juni
(red: BBQ‐OP 2011) geen probleem is. Playlist
hadden ze wel bij zich, maar het was weer gewoon
op verzoek. Wij vragen, hun spelen:P.
Bruinebonensoep, brandweerwagen, mercedes, chinees. NOVA ging los!
Het laatste nummer dat ze voor ons speelden voor we weg gingen was de speciale Dixi, met daarin
Leens jassie in het refrein, en tussendoor steeds dat de bus vertrekt, en "Leens jas ligt al in de bus,
daarover moet je schijten dus". We zijn door Dou Grend bedankt voor de gezelligheid, en de
kroegbaas is bij vertrek nog naar me toegekomen dat we volgend jaar zeker weer mogen komen:P.
Kortom: het was een legendarische avond, en Wervershoof zal nog lang onrustig blijven. Mijn maag
vond teletubbieland wel mooi om even zichzelf leeg te gooien. Er zijn nog veel meer leuke dingen te
vertellen, maar dat vraag je nog maar eens aan de bar op een donderdagavond.
knuff, Ron
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LAN SooS
Het begon op een woensdag ochtend. Het was guur
weer en de zon verstopte zich achter de wolken. Toch
durfden sommige het aan om hun computer naar de
SooS te brengen. Met het risico om moe te worden van
het tillen ging een Pinguin met z’n halve interrieur
richting de SooS. Het technisch mankement wat deze
dag met zich mee zou brengen was alles behalve wat hij
verwachtte.
In plaats van zijn computer viel zijn mobiel op straat (2e
telefoon stuk in 3 weken, hij was trots op zichzelf).
Aangekomen in de SooS zag hij dat zijn collega Turbo Vinnie al zijn geüpgrade versie van een
supercomputer had neergezet naast het plekje wat de Pinguin voor ogen had.
Hij dacht bij zichzelf, dit gaat moeilijk worden maar ik weet zeker dat ik hem kan verslaan.
Er werd hevig gegamed al vanaf de ochtend. Het zweet stond op iedereen zijn voorhoofd, de
strijd was zeer hevig. Er vielen veel slachtoffers, maar gelukkig kwam er snel een staakt‐het‐
vuren. Dit werd veroorzaakt doordat beide partijen opeens een gezamenlijk doel hadden:
Joodie kwam binnen en moest natuurlijk door iedereen opgejaagd worden.
Mede door de spionage acties van Josse en Ron kon Joodie niet zijn terroristische agenda
naleven en werd hij de hele tijd neergemaaid. “Daar achter dat boompje!” en “Pas op,
Joodie zit achter je” zorgde ervoor dat er veel levens werden gespaard.
Tien meter van de vuurlinie zaten er ook nog mensen aan de bar. Deze mensen waren
onpartijdig maar konden het toch wel waarderen als er 20 man ging juichen als Joodie weer
luidkeels “HOMO” riep.
Rond het slagveld waren er ook mensen die zich compleet niet bewust waren van de
crisissituatie waar Joodie de aanstichter van was. Deze mensen zorgden voor het muzikale
vermaak. Op guitarhero werden de prachtigste
nummers gespeeld, te denken aan ‘One van
Metallica’ en ‘Pino is een eikel van Dou Grend’.
Naarmate de avond vorderde hoorde iedereen van
het verzet tegen het bewind van Muhammed Joodie.
Steeds meer verzetstrijders verschenen op het
toneel. Er was net genoeg plek om elke laptop ergens
tussen te proppen. Het verzet duurde maar voort en
rond een uur of zes in de ochtend waren er nog maar
vijf verzetstrijders over om het schrikbewind teniet te
doen.
De voedselvoorraad was er bijna doorheen en de dappere rebellen waren ten einde raad. Er
werd een staakt het vuren afgekondigd en onze SooSbaas ging liedjes voor ons zingen.
Onverwacht vuurde Joodie een raket af op de betogers. De strijd barstte weer los. Maar
zonder genoeg voedselvoorraad zouden de rebellen het niet lang volhouden. Gelukkig kwam
Ron binnen met een heel erg luxe ontbijt, het was net alsof we in een vijf sterren hotel
verbleven. Dit zorgde ervoor dat de dappere mensen hun verzet weer konden oppakken. Na
dagen lang achtereen te vechten kwam er om 17:30 vrijdagmiddag een eind aan de strijd.
Joodie werd gearresteerd en veroordeeld tot Joodie van het potje.
Al met al een zeer leuke avond en de mensen van Equinox waarmee dit werd georganiseerd
waren content en willen snel weer een LAN SooS.
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Apres SooShut
Ik hoor je denken, Apres SooShut, dat komt me
wel bekend voor. Jaja, dit was eigenlijk alweer
het zoveelste Apres SooShut feestje van het jaar.
Apres SooShut staat voor een gezellig feestje.
Een gegarandeerd succes. Iedereen die er komt
heeft het de hele avond naar zijn zin.
De donderdag begon net zoals alle anderen,
tenminste tot dat je de SooS binnenliep. De SooS
was aangekleed met een klein dans podiumpje.
Er waren ski’s aan de wand gemaakt. Op de
schermen werd de flügel competitie bijgehouden, dus het beloofde een mooie avond te
worden. Er waren veel mensen van de WISPO want deze konden natuurlijk mooie verhalen
vertellen wat ze allemaal hadden meegemaakt in de bergen.
Al snel hadden we eten. Je raadt het nooit: kip,
patat en appelmoes. Nadat iedereen deze heerlijke
maaltijd opgegeten had kon het feest helemaal los
gaan. Onze DJ was DJ ARY. Iedereen had het naar
zijn zin. Er werd een extra dans blok gemaakt door
een SooSblok op zijn kant te gooien. Er werd volop
gedanst. Tijdens dit feestje kwamen ook nog wat
mensen van een dispuut langs met oranje truien.
Dit zorgde ervoor dat het alleen nog maar gezelliger
werd.

De Flügel competitie barstte helemaal los en de
dozen vlogen over de bar heen. Iedereen werd
des te gezelliger. Het feestje ging door tot de
late uurtjes.
Het was
dus alles
bij elkaar
een mooi en geslaagd feestje. Wij hopen dat jullie het
ook naar jullie zin hebben gehad en zien jullie graag
weer terug bij de komende feestjes.
Tot SooS
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Het technische techniek verhaal
In deze editie een technisch verhaal
over de al eeuwen oude ‘Soundcraft
Spirit live’ mengtafel die nog steeds bij
NOVA rondzwerft.
Een tijdje geleden kwam deze
mengtafel ineens weer terug, samen
met wat drumstel onderdelen.
Na een snelle blik bleken er nogal wat
kanalen van een kruis te zijn
voorzien... die bleken na wat testen
ook niet te werken. na wat gerommel
met wat connectors en schakelaars
bleken een hoop kanalen weer tot
leven te komen. Bij een aantal kanalen bleek er iets raars te gebeuren, het peak ledje ging
wel aan bij een te hard signaal alleen kwam er niks naar de hoofdtelefoon... Na het
opzoeken van de datasheet bleek het probleem in de insert bussen te zitten. Hiermee kan
het signaal via een ander apparaat nog aangepast worden voordat het de tafel ingaat. Als er
geen connector in de insert bus zit verbind ie intern door, tenzij dat door slijtage niet goed
meer werkt.
Na het losmaken en repareren van een aantal kanalen bleek er nog steeds 1 niet te werken.
Na wat doormeten bleek de fader kapot, na verdere inspectie was het sleepcontact verroest.
Ik vind het niet de 10 a 15 euro waard voor een nieuwe fader dus heb dit kanaal naar het
eind verplaatst.
31 maart was het dan zover, ik heb mijn werk op de proef gesteld door ons perfect
werkende paneel te vervangen door de gerepareerde. Een hoop omprik werk van alle kabels
en een aardlus tussen de muziekcomputer...maar op de avond zelf heeft de tafel perfect
gewerkt. Ik had 1 kanaal waar een insertbus toch nog vervelend deed.. daar heb ik een
kortsluitstekker in gedaan en met mijn eigen monitor kanaal het hetzelfde gedaan. De tafel
is dus zeker niet 100% maar de kanalen en aux bussen werkten perfect en heb van een
aantal bands gehoord dat het goed klonk. Enige nadeel is dat dit paneel weer netjes de kast
ingaat en het nieuwe paneel weer netjes teruggeplaatst is. Het is een hoop werk geweest,
maar zeker de moeite waard voor m’n hobby.
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Sipke SooS
Iedereen kent wel de ÅngSooS, deze wordt elk
jaar georganiseerd door onze studievereniging
van natuurkunde.
Nu wordt sinds dit jaar de school naast ons, In
Holland, bij NOVA betrokken.
Deze school heeft geen eigen bar! Jaa, dat is
zielig he. Dat er in deze samenleving met de
huidige techniek nog steeds mensen geen bier
kunnen drinken na school.
De SV's van die school wilden graag zich
aansluiten bij NOVA zodat ze ook gezellig
konden borrelen en feestjes konden geven.
De grootste studievereniging van die school, Sipke Wynia, heeft afgelopen kwartaal hun eigen feest
geregeld.
Het was één groot succes!
De avond begon, de paar mensen van NOVA
die de dag ervoor hadden overleefd (MSA)
zaten aan de bar en dachten dat er weinig
mensen zouden komen, aangezien er om
21:00 nog bijna niemand was.
Maar niemand had verwacht dat het zo druk
zou worden.
Een klein uurtje later waren er toch wel erg
veel mensen op komen dagen.
Het thema was Lullo's en Lullerinnen. En waar
hebben de Lullo's het altijd over? Juist: Heb je
nog geneukt? Om deze reden was er een neukhoek ingericht in de SooS. Prachtig versierd met
posters van schaars geklede dames en een lekker liggend bedje werd deze ergens in de avond in
beslag genomen door een vrouwelijk NOVA
lid!
De avond begon rustig maar toen de DJ's
kwamen was iedereen erg enthousiast.
Het feest barstte los en de biervoorraad werd
goed aangeslagen. Mensen van In Holland
blijken uitstekende NOVAbezoekers te zijn. Er
werd een topomzet gedraaid deze avond.
Wij feliciteren Sipke Wynia dat hun eerste
feestje meteen geslaagd is.
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Wispo 2011, Nobody said it was easy
Zoals ieder jaar is Nova dit jaar weer op Wispo geweest. En zoals ieder jaar wordt daar een
stukje voor de WP over geschreven, wat je nu leest dus. Pinguin vroeg mij dit jaar om een
mooi stukje te schrijven over de avonturen die we hebben beleefd in de sneeuw. Na twee
keer mijn deadline voor dit stukje te hebben gemist wordt het echt eens tijd om een stukje
te schrijven over de Wispo, hier gaat ie…
Zo rustig als Wispo 2010 was, zo druk was het dit jaar, bijna 90 heren en dames gingen naar
Risoul voor een week lang feesten, pilzen, zonnen, epibreren, zonnen en epibreren, skien
(voor de dikke kinderen onder ons), snowboarden (kut boarders) en als er nog ruimte over
was nog een beetje slapen.
Voorafgaande aan de reis werd een mooie party
gegeven onder leiding van DJ Ary, gesterkt door Joh‐se
zijn hit ‘Epibreren’. Flink stampen en biertjes hakken
voor dat je 15 uur in een stinkende, zwabberende bus
zit is altijd een geheid succes. Gelukkig hadden we dit
jaar een hele dubbeldekker voor ons eigen, dit ten
gunste van andere reizigers die de Nova delegatie veelal
te luidruchtig vinden en sterk vinden ruiken. Ook was er
dit jaar een aanhanger zodat zelfs mooie stenen konden
worden meegenomen, enfin iedereen was opgetogen voor de reis. Voor dat de Nova
delegatie op weg was werd er al druk gespeculeerd over wie er zo gek zou zijn om de bus te
besturen, de naam Hennie(chauffeur wispo 2010) viel velen malen. De redenen waarom
Hennie niet zou rijden werden alleen maar mooier naarmate er meer pilzen waren
genuttigd. Bij de aankomst van de bus bleek het niet Hennie te zijn die de bus bestuurde, de
reden zal verderop in dit verhaal gegeven worden.
De chauffeurs, wiens namen ik niet kan herinneren (drank?), bleken sportieve gasten te zijn
die voor een leuke gezellige heenreis zouden zorgen. Het bier werd per opbod verkocht
zodat mensen met een onbeperkt Wispo budget (Pluk?) al gauw al het bier en dus de macht
in bezit hadden. De skihut hits uit de speakers zorgden voor een feestelijke sfeer een enkele
polonaise werd zelfs bewerkstelligd. Al gauw was het tijd voor de bingo, een compleet
chaotische, onverstaanbare en technisch onuitvoerbare bingo welteverstaan. Doordat de
Wispo‐com het verantwoord genoeg vond om confetti knallers als prijzen uit te delen (er
staat toch op ‘niet in de bus gebruiken’), werd het plan om Belg halverwege te halen al snel
in de prullenmand gegooid. Een bepaalde ‘Dikke’ had de inmiddels hygiënisch
onverantwoorde toilet onder geblazen met het confetti kanon, tot ongenoegen van de chauf
die als reactie in een ruk door wilden rijden om zo snel mogelijk verlost te zijn van de gele
hel die Nova heet.
Het nieuws van het aanstormende gele geweld ging verassend sneller
dan de bus, Einstein zou daar een mooie theorie over kunnen maken.
De franse (kleine letter f) gezaghebbers waren blijkbaar op de hoogte
van onze aankomst, daar het leger niet op tijd aanwezig kon zijn werd
de Gendarmerie maar ingezet. Pluk, hoe kan het ook anders, kreeg het
voor elkaar om binnen een half uur na aankomst in Risoul al fikse
problemen te hebben met de politie. Blijkbaar is het niet toegestaan
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om met je zatte kop bruin bier te drinken midden op de weg, Pluk’s verwoede pogingen om
de agent een slok aan te bieden hielpen verassend genoeg ook niet om de situatie tot
bedaren te brengen. Na diverse gegevens te hebben genoteerd, Ron’s ja‐geknik, woorden
van nuchtere mensen en de belofte dat Pluk niet meer zou drinken in die week, was de
Gendarmerie gerust gesteld en nam weer stellingen aan in de bunkers. Wist je trouwens dat
‘Pluk’ in het frans ‘You guy’ is? Men spreekt dit uit als ‘Joegaai’.
Na met veel geweld alle zooi in een zeecontainer te hebben
gepropt kon het avontuur in de sneeuw beginnen. Door de
hoge mate van brakheid en de vele zon was de wil om snel
de berg op te gaan en sportief te doen snel weggeëbd. Even
terugkomend op de zon, als er een ding is waar fransen
goed in zijn dan is het de zon. De hele week was deze volop
aanwezig, temperaturen van 15 graden waren niet
ongewoon, daarover dus niets te klagen. Een klein puntje
van kritiek kwam ’s avonds aan het licht toen Nova zijn
kunsten liet zien in de Yeti bar, namelijk het binnen klimaat van de bar. Al nadat ik twee keer
mijn dans had gedaan liepen de stralen over me rug, ik was parttime binnenfontein. De rede
hiervan was dat er geen, nee echt geen, ventilatie in de bar was. Deze bar kan men
vergelijken met een hol van 20 meter diep met een enkele deur als poort naar de frisse
buitenwereld, en nee deze deur mag niet open vanwege de herrie. Het gevolg was dat
binnen een zeer korte tijd feesten vrijwel iedereen zeiknat was van het zweten, de
gelukkigen die niet zoveel zweetten werden wel nat van de zweetdruppels die als moesson
van het plafon kwamen. Het leek wel een tent op de zwarte cross, alleen was het druipende
bier vervangen door zweet. Het zweet op het plafon werd tijdelijk vervangen door bier door
het draaien van ‘Chelsea dagger’, een beginnersfout die elke bar maakt met Nova. Dat het
barpersoneel hier niet blij mee was kan men sowieso al begrijpen, maar door het uitvallen
van een party‐lamp door enkele liters bier was dit helemaal te begrijpen. Dat hitte rare
dingen met een mens kan doen bewijst het topless sneeuw
worstelen dat halverwege de week werd uitgevoerd. Omdat de
zon de sneeuw inmiddels had gedegradeerd tot ijs bracht dit
fikse verwondingen met zich mee, het sneeuw worstelen werd
dan ook snel afgeschaft. Omdat voor elk probleem een
oplossing is, werd het probleem van het tropische
binnenklimaat de rest van de week opgelost door het dragen
van zwemkleding in de Yeti‐bar.
Ook in de sneeuw viel Nova op, een roze olifant, een boardend bierglas, fluoriserende
tuinbroeken en een hoop herrie waren hier onder andere rede voor. Dat techniek niet altijd
ten goede van de mens hoeft te zijn is bewezen door het vele gebruik van gps
snelheidsmeters, deze zorgde er voor dat een steeds groter wordende groep zich als
ongecontroleerde projectielen van de berg af lieten vallen om een zo hoog mogelijk
topsnelheid te behalen. Het officiele record ligt in de buurt van 109 km/h, behaald door Pluk.
Mijn record was 456,8 km/h, maar na enkele berekeningen ben ik tot de pijnlijke conclusie
gekomen dat dat wel een fout van mijn gps meter moet zijn, voor de TB’ers die dit
betwijfelen zijn mijn berekeningen op verzoek ter inzage. Uiteindelijk lag mijn officiele
record lag op een schaamtelijke 90 km/h. Ook is bewezen dat drank en dingen doen op een
berg niet samengaan, er moest een helikopter, een banaan, een goede verzekering en heel
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leger aan artsen aan te pas komen om het sterfte geval op nul te houden. Hoewel het af en
toe even spannend was is uiteindelijk de hele groep er gelukkig zonder blijvend letsel van de
berg af gekomen.
Omdat er ook mensen op wintersport gaan zonder te wintersporten was er dit jaar voor het
eerst een bier team, onder leiding van Josse. Dit team had als taak om vooral zo min
mogelijk te doen en vooral veel bier te nuttigen. Josse had als bijkomende taak de voorbij
komende mensen te verwennen met het tonen van zijn ontblootte lichaam vanaf zijn
balkon. Halverwege de week werd Josse bijgestaan door het
inmiddels weer tot leven gekomen stuk vlees van 2 kilo dat er sinds
aankomst lekker lag te bruinen in de zon. Al snel kwamen er rondom
zijn balkon advies‐borden om vooral niet omhoog te kijken als men
net had gegeten. Deze borden zijn helaas niet ten prooi gevallen aan
het gele geweld, dan valt niet te zeggen voor het 38‐pistebord, de
vele waarschuwings borden op de piste en de vele 38 bordjes die
Nova tegenkwam. Deze borden zijn binnenkort te bezichtigen in de
Nova‐Wispo gekaapte borden expositie, oftewel de SooS.
Uiteraard is er veel gefeest door Nova in Risoul, elke avond was het een grote party in de
Yeti‐bar. Op dit punt laat mijn geheugen mij compleet in de steek, ook ben ik niet iedere
avond actief geweest daar ik getroffen werd door een fikse keelontsteking. Ik ben erachter
gekomen dat een goed middel hiertegen een combinatie van rode wijn (niet duurder dan 4
euro per fles) en diverse pijnstillers is. Voor meer info over de feestavonden verwijs ik jullie
allen dan ook door naar mensen met een beter geheugen, al betwijfel ik of die er ook zijn.
Wel kan ik enkele highlights geven die ik me nog wel kan herinneren. Zoals de blowjob party
die iedereen geweldig vond, behalve niet Nova mensen. Het komt erop neer dat iedereen
een opblaasbaar voorwerp meenam naar de Yeti bar, van de gebruikelijke opblaasbeesten
tot een 4 bij 3 meter BOB luchtbed. Vooral dat luchtbed zorgde voor de nodige irritatie bij
overig feestend volk, deze viel dan ook snel te prooi aan mensen met fakkels en hooivorken.
Ook deed DJ Ary tijdens de Wispo even voor hoe je wél een goed feest kan geven, met een
geweldig optreden werd heel de Yeti bar ondersteboven gezet. Dit was iets van Nova dat wél
werd gewaardeerd door ander bezoekend volk in Risoul.
Omdat aan alles een eind komt, kwam er ook een eind aan de Wispo 2011. Voor enkele had
het ook geen dag langer mogen duren daar er serieuze gezondheidsproblemen de kop
opstaken. Gelukkig paste alles ook weer in de bus, helaas zijn we vergeten een mooie steen
mee te nemen. Hoewel de buschauffeurs beste kerels waren konden zij het gemis van
Hennie niet onderdrukken. Halverwege de terugreis werd er op een tussenstop koortsachtig
gezocht naar Husk bussen op de parkeerplaats. Maar van Hennie was geen enkel spoor,
totdat….. Hennie zijn bijrijder werd gevonden tussen al de bussen, Hennie zou dus niet ver
zijn. Helaas had Hennie zijn bijrijder(niemand weet zijn echte naam) slecht nieuws. Hennie
zat thuis, herstellende van een hartinfarct die hij had opgelopen ergens na Wispo 2010. Toen
werd alles duidelijk: niets, maar dan ook niets, is veilig voor het gele geweld dat Nova heet.
Ik dank u allen voor het lezen van mijn stukje,
Kevin Maaskant
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Kaassoufflé op z’n SinlooZ’
Bereidingstijd: 4:00 uur (waarvan 3:50 uur
voorbereiding)
Men neme:
‐ 1 open haard
‐ 1 kaassoufflé
‐ 1 bos hout
‐ 6 bakstenen
‐ 1 pak bierviltjes
‐ 1 rol bakpapier
‐ 1 rol aluminiumfolie
‐ 1 krat Hertog Jan
Chuck Norris’ een bos hout en verklein dit in stukken
van ca 38 cm lang en houd de kleine takjes apart van
de stammetjes. Leg het
hout in de zon om het goed te laten drogen. Drink
ondertussen een Hertog Jan.
Klus van de bakstenen een brug door twee stenen in
de lengte richting te plaatsen, hier twee bovenop
(beetje laten overhangen
naar de buitenkant) en twee dwarsliggers er
overheen. Breng met de kleine takjes hout en de
bierviltjes een flink inferno op gang en
laat dit minimaal een half uur lang razen door
regelmatig kleine stammetjes toe te voegen. Drink
ondertussen een Hertog Jan.
Vergeet niet ook vuur te creëren onder de liggers
van de brug.
Knip in de tussentijd een stuk bakpapier uit wat
groter is dan een kaassoufflé. Leg dit stukje
bakpapier op een stuk aluminiumfolie
wat weer nét iets groter is en vouw de randjes om.
Wikkel aluminiumfolie om het voorzetrooster van de
openhaard heen om een hitteschild te creëren. Wacht tot het inferno zodanig is getemperd dat de
vlammen tot net over de rand van de bovenste steen komen. Drink ondertussen een Hertog Jan.
Leg de kaassoufflé op het bakpapiertje en plaats het geheel met behulp van open‐haard gereedschap
in het midden van de open haard. Bak niet meer dan twee soufflés tegelijkertijd. Drink ondertussen
een Hertog Jan.
Wacht tot de soufflé opzwelt en draai deze dan nog even om, voor de kleur. Haal vervolgens het
pakketje met beleid uit de oven. Als je bij het proeven je gehemelte brandt aan de soufflé dan is deze
gaar.
SinlooZ zegt: eet smakelijk.
P.S: in een dergelijke oven kan ook prima bierkip klaargemaakt
worden!
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Anti‐WISPO week
De minuten na het vertrek van de bus barstte
het feest los, de SooS was voor een week van
Sander en Vinnie. En dat moest gevierd worden.
De vrijdag hebben we de bewaker naar huis
gestuurd, kapsalons besteld en heerlijk
Guinness Special export gedronken. Maandag
begonnen we met een lekkere koffie en
wachten rustig tot 16.00 uur, toen ging er nog
meer Guinness in. Na een interessante
bestuursvergadering waar we over de niet
aanwezige bestuursleden hebben geroddeld
gingen we nogal zat naar huis. Dinsdag zelfde verhaal, woensdag ook..(ook al hadden we
toen ballonnen opgeblazen in het DIAShok) Donderdag kwam van Rhijn langs om de
Who?Dunnit te brengen, een nieuwe
flipperkast voor NOVA :)
Na een hele gezellige avond met een paar
gezellige mensen aan de bar was het alweer
vrijdag. De dag om boodschappen te doen
voor de terugkomst.
De anti‐WISPO was zover, het was 00.10, ik
meldde me bij de SooS, heb een bak koffie
gezet en ben hout uit het klushok gaan
verplaatsten. Stéphane kwam ook nog langs
en een halfuurtje later kwam Sander ook. We hadden geen enkel plan, op een puntdak na...
Na enige discussie besloten we een aantal betonnen bankjes te verslepen en met
lijmklemmen een constructie te bouwen. Na nog wat mastworpen en stukken zeil met
ducttape te hebben vast gemaakt was
het tijd om te wachten op de bus.... In
de tussentijd heeft Sander een enorme
kapsalon gebakken en vinnie heeft de
ijsmachine goed getest.
Toen de bus er eenmaal was stonden
er vijf kannen koffie, een kan brokkie
koffie en een hele berg softijsjes
discodip klaar voor iedereen. De
hongerige konden een stuk kapsalon
krijgen en die was na een tijdje dan
ook helemaal op.
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“Ik moet pissen, maar ik heb echt geen zin”
Je zit aan de bar en drinkt een biertje. Het is een lekker biertje, dus je neemt er nog maar
een. Je hebt het over koetjes en kalfjes samen met je vrienden. Over hoe je die bal nog had
kunnen redden met flipperen, of over dat ene filmpje dat die gast iets heel gaafs doet, of dat
vroeger alles beter was. Ondertussen is je biertje al weer op, dus doe je nog een rondje pils.
Van al dat drinken en babbelen krijg je eigenlijk wel een beetje zin om iets te eten, dus
bestel je ook zo’n lekkere schaal Aro Premium Quality bittergarnituur. Je bier is alweer op,
dus ja, dan wil je er wel weer een. Je krijgt een
mooie Chouffe aangeboden en daar kun je
natuurlijk geen nee tegen zeggen. Het is al
duidelijk dat je al een paar biertjes op hebt en
dat je stiekem toch wel een beetje moet pissen.
Maar het is toch wel gezellig en iemand verteld
net een geniaal verhaal, dus je gaat toch maar
niet pissen. En eigenlijk heb je ook helemaal geen
zin op van je barkruk op te staan. Ja, dan je blijf
je ook maar lekker zitten. En nog een Chouffje dan maar. Iedereen heeft steeds meer op, dus
het wordt er alleen maar beter op. Ondertussen begint het toch best te duwen bij je blaas
maar je gaat nog niet naar de plee want er staat al een tijdje een duo nogal te kleffen en er is
al paar keer geroepen dat er nattigheid in lucht hangt. En dat moment wil je niet missen! Ja,
‘gelukkig hebben we de foto’s nog’ kun je wel zeggen, maar als je het zelf ziet, is het altijd
veel beter. Je gaat maar eens anders zitten op je kruk, want het begint toch al vervelend te
worden! Maar je hebt toch nog steeds echt geen zin. Een ouwe lul heeft net de spoelbak
verstopt met bierviltjes, een halve fles glasspoelmeuk erin gegooid en de kraanknop eraf
getrokken. Dit geeft een enorme zeepzooi en de barman heeft het er maar moeilijk mee. En
als hij het probeert op te lossen, grijpt de ouwe lul uiteraard snel in om er een nog grotere
teringzooi van te maken. Het is echt geniaal hoe moeilijk de barman kijkt! De barman let
even niet op, dus grijp je zelf ook nog even in om nog een bierviltje in de afvoer te stoppen.
Heerlijk! Dou Grend komt voorbij op de muziekcomputer en hoe kan het ook anders, met
het nummer ZuipeZuipeZuipe! “Het gaat er in als fris”. En halverwege kreunen ze in koor “ik
hou het niet meer, ik hou het niet meer!” Bij je zelf begint het nu ook wel erg te worden en
moet je flink knijpen. Nog maar eens anders gaan zitten. Er heeft net iemand weer een
rondje gehaald. Lentebok. En ook weer zo’n schaal frituurvoedsel (Aro Premium Quality!)
Het eten is vandaag echt heel laat. De boel was totaal aangebrand dus moest er nieuw voer
gehaald worden. Je hebt toch wel honger dus je blijft ff zitten voor die bittergarnituur. Als je
nu zou gaan, heeft de rest alles al opgegeten voor je weer terug bent. Het is nu niet echt
leuk meer, zo nodig dat je moet. Maar ja, je wilt natuurlijk niet al die hapjes aan je neus
voorbij gaan. Ondertussen vraag je je af waarom ze nog steeds niet zo’n afvoer aan de bar
hebben geklust zodat je gewoon tegen de bar kan pissen. Oeh, je blaas begint te
protesteren. Maar jij bent sterker dan je blaas, dus je blijft waar je bent. Eten! Eten! Eten! Ja
net nu is het eten klaar. Je hebt echt honger en je hebt er ook geen zin in dat je de restjes
krijgt als je nu eerst gaat pissen en dus achter aan moet schuiven. Kreun steun. Het is
blijkbaar toch wel lastig om te staan met zo’n ontzettend volle blaas. Gelukkig is het wel
lekker eten dit keer. Niet zo als de vorige keer, dat leek wel de spaghetti van de WISPO van
kamer A62. Als toetje is er ijs. Cornetto’s en saaie waterijsjes. Je wil natuurlijk zo’n cornetto
dus blijf je weer zitten, net als bij het frituurvoer. Yes je hebt een cornetto. Sjongejonge het
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begint nu toch wel te steken. Nog maar eens anders gaan zitten. Een beetje voorover aan
het SooSblok hangen helpt best wel. Ja tuurlijk, een van je vrienden heeft een pak kaarten
gevonden en laat ff al zijn trucjes zien. Ohw, hij is best wel goed! Nog even blijven kijken
dan. Ondertussen komt een goeie maat van je de SooS inlopen. Hij is nu stage aan het lopen,
dus je hebt hem al een tijdje niet gesproken. Nog maar even blijven om wat bij te praten. Hij
biedt een biertje aan. Je blaas vindt het echt niet leuk meer, maar je kunt natuurlijk niet dat
biertje weigeren. Twee bier in de bestelling. Alleen
is de barman er vandoor. BARMAN! BARMAN!!! Ja
daar is ie dan eindelijk. Verdomme gaat ie eerst
ook nog anderen helpen. Ja nu gaat hij jullie bier
tappen. Het fust is op… Heb jij weer. Maar je gaat
nog niet pissen, want dan moet je straks met een
dood biertje gaan proosten, dat is ook weer zo.
Eindelijk staat het bier voor je. Alleen kan je
buurman niet zo goed tegen al die Lentebok en
stoot ie je bier om. Shit! BARMAN! Nieuw biertje
hierzo! Steunkreun. Het blijft maar duren zo. Je maat begint een raadspelletje met je.
Allemaal moeilijke vragen dat je moet nadenken en zo. Het begint al pijn te doen aan je
hoofd (en je blaas wordt er ook niet beter op). Je had laatst op internet gelezen dat mensen
met een volle blaas betere beslissingen maken. Dit vind je uiteraard een prima excuus om
nog even te blijven zitten voor dat spelletje. 4 vragen, 5 vragen, 6 vragen,… Hij houdt maar
niet op. Maar het is wel leuk, dus je hebt niet zo’n zin om te gaan pissen. Iemand heeft een
38‐meter besteld dus krijg je nog een biertje. Je zit wat te wiebelen op je kruk om het
draaglijk te houden. Je moet stiekem een scheet laten, maar het lijkt toch niet zo’n slim idee
met zo een volle blaas. Halverwege je biertje, dat toch niet meer zo snel gaat, neem je het
besluit: “Ik ga pissen” ook al wil je helemaal niet gaan. Je staat op van je kruk, maar
echtsoepel gaat het niet meer, en staan kun je het ook niet meer noemen. Je moet haast
kruipend naar de plee gaan, zo vol dat je blaas zit! Fuck, alle WC’s bezet. Nog even pijn lijden
dan maar. Eindelijk houdt er iemand op met zeiken. En vandaag heb je uiteraard zo’n
vervelende broek aan met knopen in plaats van een rits en krijg je ze bijna niet open! Maar
eindelijk sta je dan boven de plee. Wat een ontzettend heerlijk gevoel! Het kan er niet snel
genoeg uit. En je blaas blijft je nog even pijnigen omdat ie dusdanig vol zit. Voor je gevoel sta
je wel 5 minuten te pissen en gooi je er zeker 3,8 liter uit. Ja, je staat er ook wel heel lang,
naast je zijn al 2 anderen komen pissen. Die wilden zeker en vast grager dan jij. Eindelijk,
alles is er uit. Wat lucht dat op zeg. Je loopt weer terug naar de bar en het lijkt wel of je
zweeft. Dit had je eerder moeten doen. Nee toch niet, dan had je vanalles gemist… Maar
misschien ga je de volgende keer toch wat eerder. Tenzij je natuurlijk geen zin hebt!
Het is uiteraard volledig mogelijk dat je hetzelfde overkomt in het geval dat je niet moet
pissen, maar moet schijten. Of nog erger: Dat je èn moet pissen èn moet schijten, maar je wil
niet. In zulke gevallen kan het altijd van pas komen als Leen in de buurt is.
En wat nou als je wil schijten maar je moet niet?
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Aankomende Evenementen
Dit zijn weer de komende evenementen van het laatste kwartaal van het jaar. Dus zeg tegen
je baas dat je donderdag avond en vrijdag ochtend niet kan werken en beleef deze
evenementen mee met ons.
Donderdag 28 april: Karaoke met Pim SooS
We gaan in week 1 van start met de Karaoke met Pim SooS, dus kan jij heel goed zingen of
juist heel slecht dan is dit de meest geschikte avond om langs te komen. Tevens is er weer
een personeelsborrel deze is voor iedereen van de
school(studenten en medewerkers)
Dus kom een biertje drinken in de SooS en zing gezellig mee.
Vrijdag 29 april: KoninginneNach
Kom in je oranje kleding naar de SooS en drink een biertje of
een ander drankje om daarna door te gaan naar de
KoninginneNach.
Donderdag 5 Mei: NostalgieSooS
Even weer zoals het vroeger was. Bier is er weer voor 80
cent. Dus weer lampen van de bovenbar, Chouffe
flessen aan touwtjes. En lekker oude muziek luisteren
uit de oude SooS.
Na het goedkoop bier drinken gaan we met ze allen
naar het bevrijdingsfestival in Den Haag of in
Rotterdam.
Vrijdag 6 t/m zondag 8 mei: NOVAweekend
NOVAweekend het weekend waar je echt bij moet zijn.
Een weekend naar een kampeer boerderij. Dit jaar gaan
we naar De Mortel. Dus wie heeft geen zin om te
voetballen in het donker, bier drinken in de plaatselijke
kroeg of de zaterdag activiteit( vorig jaar lasergamen, jaar
ervoor paintballen). Dus kijk nog even of je mee kan. Prijs
€38,‐
Donderdag 12 mei: SV SooS
De SV SooS komt eraan, we hebben nu een
ÅngSooS gehad: 100 bezoekers, een SipkeSooS
gehad: 150 bezoekers. Nu gaan alle SV’s samen
een feest geven, dus kom naar deze Apres Ski SV
SooS en kom gezellig mee feesten. Het beloofd
een mooi feest te worden. Dus kom, zodat je niet
hoeft te zeggen was ik maar toch wel geweest.

22 | Word Pervert

Kwartaalblad van studentenvereniging NOVA

Vrijdag 13 mei: OuwelullenSooS
Heb jij zin om even over vroeger te praten of de
sterke verhalen van vroeger aan te horen. Kom dan
deze SooS langs.

Donderdag 19 mei: SooScomSooS
Zoals bijna elk jaar organiseert de SooScom een eigen SooS.
Dit om te laten zien wat zij allemaal kunnen en hoe gezellig
zij het wel niet hebben. Misschien komt er wel weer een
zwembad en een buitenbar. Wacht het maar allemaal af, en
kom naar deze SooS toe.
Donderdag 26 mei: Speciale bieren/cocktailSooS
Deze SooS mag je niet missen. De ene kant van de SooS wordt in gericht op zijn zomers met
een heuse cocktailbar. Dus kom daar in je hawai rokje om een cocktails te drinken.
De andere kant is aangekleed als een oude stam kroeg, waar er een berg speciaal bieren op
voorraad is. Dus ben jij niet vies van een speciaal biertje kom er dan een paar drinken aan de
bar.
Vrijdag 27 t/m zondag 29 mei: Zeilweekend
Dit jaar wordt er weer een zeil weekend georganiseerd. Deze zal plaats vinden op de
bovenstaande data. Dus heb jij zin om lekker met NOVA te gaan zeilen. Schrijf je dan zo snel
mogelijk in. Inschrijf formulieren liggen in de SooS.
Vrijdag 10 juni: BBQ‐OP
Het feest als afsluiting van een geweldig
jaar. Bier, fris, BBQ voor een €1,‐
Dus kom naar dit feest op het grasveld
achter de school. Waar een podium
komt te staan en een bar. Jullie hopen
natuurlijk allemaal op een podium met
puntdak, maar of die ook komt is
afwachten. De hele avond zullen er live
bandjes op treden op het podium. Dou
Grend komt ook een tijdje spelen.
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Dispuutsflits 3 2010/2011
Dit stukie gaat over de disputen van NOVA, wat ze gedaan hebben en natuurlijk wat een
dispuut is en hoe je er 1 opricht. Alle ouwe lullen kennen dit natuurlijk al dus die kunnen de
eerste alinea skippen.
Zoals elke eerste dispuutflits zullen we even quoten wat een dispuut is volgens de Dikke van
Dale.
dis‐puut (het~,‐puten)
Theoretische discussie=> redetwist, twistgesprek.
Studentengezelschap voor studie en discussie
Onderafdeling van een studentenvereniging.
In Nova betekent dit een hechte groep vriend(inn)en die elkaar bij NOVA leren kennen en die
gezamenlijk, naast onderling het een en ander te doen. Ook voor NOVA klaar staan om te
helpen wanneer nodig en af en toe een feestje geven.
In de dispuutsflits worden de actiefste besproken. Niet te min hierbij een lijst van alle
disputen van NOVA.












A Bori Gines
Primus Conventys
Mercurius
Complexio Vinolentus
Dadaspuut
A Prima Vista
Ratio Incognito
Procion Loctor
Peccavi
Ordinis Absurdum
Necessitas
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Droezjba
Concorder Inter Pcula
Callisto
Ambrosius
Dionysos
L.E.F.!
Andolupia
Sinlooz
XX
Zuri Mbahari
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Zuri Mbahari
Ondanks het burgerlijk en woeste avonturen over de hele wereld
zoals Singapore of het exotische Gouda zijn wist dit dispuut op 1
zeebonck aanwezig te zijn bij de organiseerde dispuutsSooS. Naar het
verluid waren de heren iets langer gebleven in de SooS en hebben
heerlijk genoten van hun sta‐keihard‐in‐de‐weg‐brute‐schatkist,
waarom zou je een dispuutsschat hebben als je er niet van geniet.
Ja ook Zuri Mbahari heeft een dispuutsschat, tuurlijk is hij zwaar
onhandig en een hele boel andere zaken maar als zeeboncken hun
buit opslaan gebeurt dat natuurlijk in een schatkist en 1tje met de
afmetingen dat je er ook vrouwen/prinsessen in kan stoppen. Verder
heeft de Admiraal ook een schatje op gepikt in de thuishaven. De
Schout bij nacht iemand in Singapore en voor de rest heeft elke
zeebonck nog steeds dezelfde schatten thuis liggen. De zeeboncken
zijn hard bezig om de volgende D‐day te organiseren.
XX
Dit dispuut is druk bezig op school, SooS en andere niet
intresante dingen die toch even gemeld worden. Om maar
direct met lekkere burgerlijke dingen te beginnen, Lotte S
heeft een auto aangeschaft met haar lover. Maar of die
auto lang heel blijft is te betwijfelen gezien de reputatie
van de lover. Anouk heeft haar stage gehaald. En naar
verluid is Lotte S ook terug van Stage. Het zal misschien
ten treuren zijn van vele mannen in de SooS maar het
gehele vrouwen dispuut heeft een vriendje. De vrouwen
hebben oude turquase t‐shirts weer gevonden die kwijt
waren en ondertussen ook nieuwe goed glanzende polo’s aan geschaft. 20 meiei heeft dit dispuut
een weekendje weg gepland. Er zijn geruchten in de lucht dat de voorzitter niet meer zo vaak in
Nova vertoefd door allerlei zaken zoals draken maar ook zijn er geruchten (in tegenstelling met wat
er in de vorige wp stond) dat ze aan kinderen zit te denken. Verder heeft dit Dispuut hard
georganiseerd aan de DispuutSooS samen met de zeeboncken die een knaller was. Verder wordt er
ook hard gewerkt aan de volgende D‐day met de zeeboncken. Oja Lotte H en Marleine zijn aan het
afstuderen.
Verder waar de vrouwen zich al sinds de vorige dispuutsflits op de borsten kloppen is de
dispuutsmeter die nog niet gevuld of eigenlijk niet eens gezien is in de SooS. Verder zeggen de
vrouwen veel waardevolle spullen in hun dispuutsschat
te bewaren maar ze worden niet gebruikt.
Dionysos
Door Dionysos wordt het einde van de wereld
aangekondigd want Taces heeft naar verluid een
vriendin. Het is op dit moment onbekend of ze doof,
blind, beide, van een andere planeet is of wat dan ook,
maar het is wel bekend dat ze krulletjes heeft. Dit zal in
de toekomst dan wel goed zitten.
Dispuutweekend komt wel maar is uitgesteld door een
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zwangere vrouw die dan een spruit ter wereld gaat brengen. Hierdoor hebben de heren het
weekend gepland tijdens Nova weekend en zullen dus schitteren door afwezigheid. Laatst werd Jort
nog gesignaleerd in de Ikea en blijft het dat die nóg bezig is met zijn studie.
Annie gaat afstuderen in de havenstad Rotterdam dus die is ook bijna klaar met zijn studie. Teun is
druk bezig met de Uni. Ook heeft Teun sinds vorige wp een nieuwe vriendin en naar verluid loopt ze
op school rond. Het is onbekend bij de bron waarom er wel of niet mensen van eht dispuut
aanwezig waren bij de dispuutsSooS maar Teun was aanwezig. Joeri is verhuisd en is daar erg
tevreden mee. Er wordt sporadisch iets gezien van dit dispuut maar niks knallends. Taces is van plan
zijn huis (dat in 2025 wordt opgeleverd) te verkopen aan een vrijgezel. En dan een nieuw huis
aanschaffen want hij wil in een klus huis wonen. Misschien dat zijn vriendin er anders over denkt.
Androlupia
Groen is al bezig wat burgerlijker te worden, naar
verluid was er maar 1 lid aanwezig tijdens de
dispuutsSooS met het thema Parijs. Het excuus is dan
ook dat ze druk bezig zijn geld te verdienen om echt
naar Parijs toe te gaan. Verder gaat dit dispuut nog
steeds een weekendje weg na de zomer dus dat zal
ook wel weer vermeld worden in de volgende
dispuutsflits. Met alle getrouwde stelletjes gaat het
helemaal top dus daar zit ook geen spannend nieuws
in, niet eens een spruit of 2. Tjeerd is (misschien) nog
steeds bezig met zijn studie (je moet toch iets tussen
al het bier drinken door). Vis de eeuwige student is
klaar met zijn stage en is weer hard aan het studeren en werken. De blockbuster documentaire die
vis heeft gemaakt komt deze zomers uit in bioscopen*. Valentijns diner was erg gezellig (blijkbaar
ook niks spannends gebeurt).
*Vraag voor welke bioscopen aan de heer . R. Vismans
Sinlooz
Blijkbaar het dit dispuut een super gaaf weekend
achter de rug op Texel. Dit eiland is blijkbaar een
stukje eigen terrein want alles is toegestaan en niets
is verboden. Zo wordt er gewoon zonder enige
problemen een openhaard gebruikt als oven wat dus
ook prima ging. Ze hebben erg hard hun best gedaan
een chaos te maken maar misschien is er teveel
ervaring wat zelfs tijdens het wadtlopen (je leest het
goed dt) is er niemand vast komen te zitten, Sharon
heeft duidelijk de minste ervaring want die was gaan
wadtzitten en was een beetje nat geworden. Er is verder volop genoten van de biervoorraad op het
eiland maar naar verluid is het nog niet op. Er zijn geen afgebrande auto’s of gezonken boten
tijdens het weekend op het nieuws geweest waar zij schuld aan hebben dus dat valt allemaal best
tegen. Dit dispuut is wel stiekem bezig terug te komen naar de SooS want ze zijn al verschillende
keren gezien.(er is zelfs de Sinloozmeter gespot). Het is onbekend waarom deze leutte afwezig
waren tijdens de dispuutsSooS, maar melden wel aanwezig te zijn tijdens de D‐day. Ary is nog
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steeds bezig met zijn studie en misschien wel niet echt klaar vanaf de zomer. Het dispuut wil graag
melden dat minute to win it een geweldige manier is om dronken te worden. Sarah’s eerste
woordjes waren blijkbaar groen is lelijk*.
*dit wordt onder voorbehoud gemeld omdat de geïnterviewde het niet zeker weet.

Blauw genootschap
In vorige wp was het door andere personen belooft dit dispuut te melden dus laten we het dan
maar doen he. Maar omdat de dispuutsflits op het laatste moment werd gemaakt en er geen
telefoon nummer beschikbaar was om iemand te bellen is dit alles wat er in de flits over staat.
Dat waren wel zo’n beetje de Disputen. Ook geïnteresseerd om een dispuut op te richten? Lees dan
de volgende alinea erg aandachtig en volg het tot de letter. In de vorige wp stond een uitleg hoe
een dispuut op te richten deze klopte niet helemaal dus wordt hij een beetje aangepast.











Zorg dat je wat goede vriend(inn)en om je heen hebt.
Ga goed aan de bar zitten en bestel een zorgvuldig afgemeten hoeveelheden meters
bier/jilz/wijn/enalshetpersemoetCola.
Het begin is er al. Schrijf met de net vernieuwde inspiratie een zooi regels op waar jij als
dispuut voor staat en wat voor regels jullie onderling hebben.. dit zijn je statuten…
Drink wat meer
Schrijf in je statuten wie erin zitten ook moet er een gepaste hoeveelheid onzin in staan
want anders klopt het van geen kanten.
Drink nog wat moed in
Lever je statuten in bij het bestuur van NOVA.
Grote kans dat je het weer terugkrijgt om te verbeteren.
Drink nog wat meer en neem de verbeteringen op in de statuten.
Met een beetje mazzel worden die goedgekeurd en zal je geïnaugureerd worden. Dit is
gewoon een gezellige dag waar je gaat drinken en activiteiten doen die een ander dispuut
heeft verzonnen.

Je bent klaar je bent goedgekeurd en kunt gezellig meedoen met de dispuuts activiteiten in de
SooS.
Je kan altijd de Statuten opvragen van de oude disputen en kijken hoe het moet.
Nogmaals een Dispuut is erg gezellig en je blijft ook lang na je afstuderen samen dingen doen met
elkaar en met NOVA.
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BBQ‐OP 2011
Ook dit jaar kan NOVA natuurlijk maar op één manier de zomervakantie
inluiden, namelijk met Barbecue Open Podium! Er zal ook dit jaar weer
een groot podium op teletubbieland komen (dat grasveld achter de
school) met de allerbeste bands, een bar nog groter dan het podium om
de dorst te lessen en natuurlijk weer een BBQplek waar drie zeer
professionele koks voor jullie een overheerlijke barbecue maaltijd zullen
klaarmaken. Houdt vrijdag 10 juni dus alvast vrij in je agenda!
Wat is BBQ‐OP nou eigenlijk?
Barbecue Open Podium is al jaren lang het feest van NOVA waarmee het (school)jaar wordt afgesloten. Het
is in de afgelopen jaren gegroeid van een feest met beperkte middelen, tot een minifestival dat in geen
enkele student z’n agenda meer mag ontbreken. Een aantal jaar geleden werd er nog professorisch een
puntdak met bouwzeil in elkaar geklust en de ingehuurde audio set werd terplekke in elkaar gesoldeerd. De
jaren erna zijn de podiums steviger geworden, en de techniek steeds uitgebreider. We zullen ook dit jaar
weer laten zien aan heel Delft dat alleen NOVA de meest geniale feesten kan organiseren.
Het Programma
Vrijdag 10 juni (lesweek 7) gaat om 16:00 de tap op het teletubbieland open. Ook zal meteen de eerste band
dan beginnen, dus je bent meteen welkom. De bands zullen tot 23:00 buiten doorspelen op het podium, en
omdat de buren dan willen gaan slapen gaan wij beneden in de SooS het feest verder vieren. We zorgen voor
een paar goeie DJ’s en genoeg bier zodat we tot in de late uurtjes door kunnen feesten. Om de avond goed
in te gaan is natuurlijk een flinke bodem nodig. Daarvoor hebben we drie professionele BBQ'ers uitgenodigd
(die samen al meer dan 60 jaar ervaring met vlees hebben). De Barbecue zal rond 18:00 open gaan, en je
kunt mee‐eten voor maar €1!
Bar en Barbecue (alles €1)
Het is al eerder gemeld, de BBQ is dit jaar maar €1, leden, niet leden,
iedereen betaalt maar €1. Dus nodig al je medestudenten uit, want
wie heeft er nou geen trek in BBQ terwijl je met een biertje of een
wijntje in je andere hand, naar de beste bands kunt luisteren. Als je
toch je vrienden en medestudenten uitnodigt voor dit geweldige
evenement kun je ze meteen melden dat ze met een zak met euro’s
een heel eind komen, want ook het bier, wijn en fris is voor iedereen
€1. Nodig dus iedereen uit.
Muziek
Om jou, en al je vrienden/medestudenten, ook dit jaar weer van goeie
live muziek te voorzien hebben we hard ons best gedaan. Na de
aanvragen naar Metallica, Ramstein en Guus Meeuwis zijn we tot de
conclusie gekomen dat die net buiten ons budget vallen. We hebben
daarom de beste bands uit onze eigen omgeving gevraagd. De line‐up
liegt er dit jaar niet om, we kunnen jullie allemaal ook dit jaar weer een
mooi middag en avond programma aanbieden. Hiernaast drie bands die
komen.
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SRS (Sexual Reproductive Systems)
Deze vierkoppige band is een electro‐rock band uit Vlaardingen. Ze treden regelmatig op in
steeds grotere evenementen. Ook hebben ze al veel wedstijden en titels gewonnen
waaronder Winner of Best Music Award @ The Dutch Skate Awards in Amsterdam 2010 en
Winner of Sneeuwpop 2010. Ze hebben niet alleen optredens in Rotterdam, Amsterdam,
Utrecht, Delft en nog veel meer plekken in Nederland maar zelfs in Frankrijk en Spanje. We
zijn heel blij dat ook wij dit jaar SRS op ons podium hebben kunnen regelen, en we hopen
dat iedereen ervan zal genieten.
Andere Koek
Men neme pompende skasounds, een vleugje punk en wat
Nederlandstalige tekst. Mix deze ingrediënten goed, bak het
geheel lichtbruin af en je hebt een verse skaband: Andere Koek!!
Hun muziek kan tegenwoordig omschreven worden als "Oer‐
Hollandse wereldmuziek met een vuig randje". De band beschikt
over een volledig eigen repertoire en zingt over alledaagse zaken.
Met energieke en opzwepende shows wordt het publiek
uitgedaagd de dansvloer te betreden om gezellig een potje mee
te skanken. Na het geweldige succes van vorig jaar zijn we onwijs
blij dat ze ook dit jaar weer op ons podium staan!
Dou Grend ünd von Velsen en de Nozem!
Op het podium van BBQ‐OP kan natuurlijk Dou Grend niet
ontbreken. We vliegen ze dit jaar in vanuit Noord Holland,
Medemblik om precies te zijn. Voor de enkeling die deze band nog
niet kent: het is een driekoppige band, en ze maken al meer dan tien
jaar, zoals ze zelf zeggen, ongelooflijke schijtrock. Ze hebben al drie
CD’s en zijn nu met een vierde bezig. Hun muziek hoor je regelmatig
in de SooS voorbij komen, trek je gele tuinbroek maar vast uit de
kast, want we zijn ongelooflijk trots om aan jullie te kunnen
vertellen dat Dou Grend dit jaar op ons podium staat!
We zullen doorgaan!
Ook na 23:00, als de live muziek buiten is afgelopen, gaat het feest gewoon door. We zoeken de warmte op
in onze eigen SooS, gooien de tap boven dicht om hem vervolgens beneden weer open te gooien. We sluiten
de DJ op in het DJ hok, en doen de deur pas weer open als echt iedereen de SooS uit is. We gaan door tot in
de vroege uurtjes en jullie zijn allemaal uitgenodigd!
In het kort:
‐ Vrijdag 10 juni 2011
‐ Tap open en eerste band om 16:00
‐ BBQ (voor €1) vanaf 18:00
‐ SooS open vanaf 23:00
Bij deze is iedereen uitgenodigd voor BBQ‐OP 2011. Neem al je vrienden mee, en sluit je school jaar eindelijk
eens goed af. Als jij zorgt dat je er bent, zorgen wij dat je een geniaal feest meemaakt.

Tot 10 juni,
de BBQ‐OP commissie 2011
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Zeilweekend
Heey WP lezer,
Hierbij een stukje over wat zeilen nou zo leuk maakt en wanneer jij dat ook kan beleven!
Het mooiste van zeilen is dat het een sport is maar je er niks tot vrij weinig voor hoeft te doen. Je zit namelijk
heerlijk in een bootje te genieten van het zonnetje met een ligt
briesje in je gezicht en in je zeilen.
Het stappen plan voor een geslaagde zeildag is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Zoek een meer uit met veel water.
Kies een zonnige dag uit met een windkracht van 3‐4.
Zorg voor een koelbox met de nodige koude drankjes.
Smeer je in met zonnebrand.
Het belangrijkste zorg voor een Zeilboot met zeilen en een
motor.

Als je alle vijf de stappen hebt gedaan dan is er nog maar 1 probleem op te lossen. Hoe kom ik veilig en
zonder schade de box uit? Dit is vanzelfsprekend ook simpel. Je zet je motor aan en gooit hem in zijn
achteruit. Vervolgens geef je een beetje gas en stuur je de kant op waar je de kont heen wilt trekken. Geef
niet teveel gas want het is immers geen AUTO! Je staat dus niet meteen stil als je de motor in zijn vooruit
zet. Als je dan denkt nou dit gaat goed zet hem in zijn vooruit en geef gas nu moet je alleen opletten dat als
je het roer naar links doet de boot naar rechts gaat dus opletten. Dan na wel uren voorbereiding en
nadenken onder het genot van een drankje hoe je de haven uit moet komen is het dan eindelijk zo ver. De
zeilen worden gehesen. Gooi de boot met zijn kop in de wind en hijs de zeilen. Loop weer naar de motor toe
zet deze uit en je kan gaan zeilen. Als je dan na 5‐6 uur weer aanlegt, want het is dan immers borreltijd, kan
je zeggen dat je toch heel hard heb gesport.
Jij vraagt je misschien af waarom heeft een zeilboot een motor? Het antwoord daar op is simpel soms heeft
een zeiler haast en moet hij of zij ergens snel naar toe. Daarvoor is de motor handig want die zet je aan en
gaan. Ook kan je net doen alsof je sport want je hebt immers een hele zeil uitrusting aan boort. Dat je die
nou nooit gebruikt is een bijzaak. Voor de mensen die denken nou die zeilen hijsen is mij te lastig zijn er ook
sloepen en motorboten uitgevonden.
Op het zeilweekend komt dit natuurlijk ook aan bod. Zo zijn er een aantal zeilboten en een bierboot voor de
mensen die onder de categorie vallen “die zeilen hijsen, dat is mij te lastig”. Op dit weekend gaan wij lekker
zeilen op de Friese meren. Er zijn vol op activiteiten gepland. De eerste activiteit is heel hard sporten want ja
zeilen is immers een sport! Verder overnachten we op een onbewoond eiland midden in Friesland met de
daarbij behorende verrassingen.
Het zeilweekend is op 27‐28‐29 Mei. Er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen vrij dus schrijf je snel in want Vol =Vol. Er zijn geen
reserveringen mogelijk dus kom vanaf 1 mei in de SooS want dan
liggen de inschrijf formulieren er. De prijs is dan ook bekend. Het
thema van dit weekend is zoals je misschien al wel kon zien is:
What Shoo‐Be‐Doo With The Drunken Sailor..?
Groetjes,
De Zeilcommissie
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Een vagina vullend verhaal!
Dit verhaal is begonnen op een donderdag avond. De WP‐commissie had een vergadering aan het SooS blok,
omdat het in het commissiehok te ongezellig was. Na dat er een aantal plankjes en kannetjes doorheen zijn
gegaan komt er een bepaald dik persoon naar mij toe met de vraag: Zou jij een pagina vullend verhaal voor
de WP kunnen type. Uiteraard vatte ik dit anders op en is de rubriek “een vagina vullend verhaal” ontstaan.
Natuurlijk ben ik er een week later nog even aan herinnerd dat ik dit verhaal zou typen, omdat de week
ervoor de donderdag avond niet in mijn geheugen was opgeslagen. Wat moeten jullie lezers van de WP (wat
een mieters leuk boekie is om te lezen) nu eigenlijk verwachten van het verhaal? Ten eerste is het belangrijk
dat het de pagina in zijn geheel opvult met tekst of andere leuke leestekens en ten tweede is het leuk om te
lezen als je bijvoorbeeld in de trein zit, zit te kakken op het vrouwen toilet, aan de bar zit, in je bed ligt, aan
het werk bent, opa’s cake hebt gegeten of aan het eten bent, een colatje aanmaak drinkt, moet wachten tot
je bierkip gaar is, in de les zit, aan het afvallen bent, op een terrasje een witbiertje drinkt, tijdens het
wachten totdat je bier is getapt, tussen de standjes door of als je, je gewoon verveeld.
Dit kwartaal ben ik voor jullie op onderzoek uitgeweest of de gemiddelde SooS bezoeker wel op een vagina
vullend verhaal zit te wachten in hun wel gewaardeerd leden blad of dat dit verhaal eens en nooit meer zal
verschijnen in de WP. Hier onder de reacties op de vraag: ‘Heb jij behoefte aan een vagina vullend verhaal in
de WP?’. De reacties staan in chronologische volgorde van “ik ben nog nuchter” naar “ik heb me zelf kapot
gezopen”.
‐ Ja natuurlijk zit ik daar op te wachten!
‐ volgens mij heb ik die discussie net al gehoord en ik vind het een top idee!
‐ een wat?
‐ in een leuk boekie hoort zo een leuk verhaal gewoon thuis.
‐ Als de versie voor de directeur dan maar met zwarte stift aan gepast wordt.
‐ Als ik mijn vagina ermee kan vullen wel.
Dit zijn de reacties die nog onder de tijdsperiode “ik ben nog nuchter” vallen. De rest van de reacties ben ik
helaas vergeten. Uit jullie reacties blijkt dat jullie er zeker behoefte aan hebben en daarom in de volgende
WP een doe het zelf dildo om je vagina mee te vullen.
Uit knippen op de stippellijntjes en vouwen op de vouwrandjes, vervolgens met lijm de lijmrandjes aan
elkaar lijmen en je hebt je eigen Doe het zelf dildo!
En voor de wanhopige jongens die een geil verhaal hadden verwacht met veel gevulde vagina’s en piemels
typ dan de volgende zoek term in, in Google: Een geil verhaal met veel gevulde vagina’s en piemels.
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Belg was there! Bij de NOVAjaarnach
NOVAjaarnach. Wie kent het fenomeen niet? Elk jaar weer op de donderdag in de buurt van de 24e februari
vieren we met zijn alle dat onze geweldige vereniging weer een jaartje ouder is geworden. Er wordt een hele
mooie slagroomtaart besteld met het bestuurslogo erop. Er worden wat foto’s van gemaakt samen met het
bestuur, iedereen proost op NOVA en krijgt een stukje taart. En dan gaat het los: dè foodfight van het jaar
barst los en overal vliegt er taart in rond. Iedereen krijgt taart naar zich toegegooid, sommigen worden
helemaal ingesmeerd. Ook de hele SooS wordt bedekt met een laagje slagroom: de muren, de bar, de vloer,
het plafond, de kastjes, de bovenbar, … Niets wordt ontzien.
Aangezien ik al vanaf het begin van mijn school“carrière” vaste klant ben bij de NOVAjaarnach (en ook de
SooS natuurlijk) kon ik ook deze keer zeker niet missen. Er was alleen een klein probleempje. Na de WISPO
(episch!) ben ik in het Fransosenland blijven plakken om daar een half jaartje te epibreren. Volgens mij
noemen ze zoiets ook wel eens stage. Ik kon er dus niet bij zijn. Gelukkig staat de techniek tegenwoordig
voor niets en werd met alle voorhanden zijnde technische kennis een heuse webcamverbinding aangelegd
tussen de SooS en mijn computer in Grenoble. De verbinding was met zonder geluid, maar dat mocht de pret
niet drukken, want aan beide kanten was er ook een dusdanige portie Dou Grend aanwezig om het helemaal
goed te maken. Via de ingehuishoudfoliede laptop kon ik dus het hele feest volgen: het bierpongspelletje,
alle mensen die ff hoi kwamen zeggen op de laptop, de schitterend aangeklede SooS, nog steeds bierpong,
geweldige chatgesprekken over vanalles en nog wat zoals stroh 80 via je neus, Josse die in 2 etappes op zoek
was naar zijn optimum voor het balspelletje, Ron die het bij 1 etappe hield, maar duidelijk wel al ver voorbij
zijn optimum was, de taart die vol trots gepresenteerd werd door Sander en Vinnie en uiteraard het geniale
taartgevecht. Overal vloog taart in het rond, taart die van ver weg op elkaar werd gegooid of gewoon lekker
makkelijk in het gezicht werd geduwd, en ook ik was het doelwit, want op een gegeven moment belandde
een kwak slagroom op de webcam die vervolgens langzaam uit het zicht droop. Naderhand kon ik ook nog
genieten van de schoonmaak waar ik uiteraard niet aan mee hoefde te helpen. Ik heb zelfs nog meegefeest
met de afterparty op de gang. Aangezien ik nu in 38 woon, het land van de Chartreuse kon ik natuurlijk niet
anders dan meefeesten met een fles van dat groene spul in de hand.

Het was echt een geniale avond! Volgend jaar zal ik er weer in levende lijve bij zijn, want ik wil het niet nog
eens missen! Een jaar geen slagroomtaart gegooid tijdens NOVAjaarnach, is een jaar... Nou je snapt ‘m wel
!

Au revoir!

Belg
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Professionele ballen.
Ik zal beginnen met me even voor te stellen. Ik ben Dennis Lagerweij beter bekend als Brokkie voor de
meeste NOVA leden. Althans dat is op het moment zo, als ik kijk naar de oudere lustrumboekjes dan zou er
wel eens een tijd kunnen komen dat dit niet meer zo bekend is. Misschien zit je dit nu wel te lezen, is het
inmiddels 13 januari 2018, ben je als AKB op bestuursweekend en denk je verhip dat moment is nu. Voor het
geval dat dat zo is leuk dat je na al die jaren nog de moeite neemt om mijn stukje te lezen.
Goed toe de point, er is mij gevraagd om een stukje te
schrijven over professionele ballen. Nu kan ik een heel
verhaal gaan vertellen over betaald voetbal maar dat
interesseert me geen bal en ik snap de lol er ook niet
van. Leuke wetenswaardigheid ik wil wel een zoon die op
voetbal gaat maar dat puur vanwege de kantine die je als
pappa er “gratis” bij krijgt.
Goed poging twee om toe de point te komen. Weg gaan
verhuizen naar Delft dit zal best een grote verandering
zijn voor het altijd zo lekker ongeorganiseerde NOVA.
Om daar te kunnen “overleven” zullen we toch iets van
dat ongeorganiseerde laten gaan en dingen
professioneler moeten gaan aanpakken. Nu is dit op zich
niet onmogelijk en kunnen we alles heel erg zakelijk gaan aanpakken, maar dan verliezen we misschien wel
onze niks moet bijna alles mag identiteit wel wat we ook niet willen. We zullen dus een middenweg hierin
moeten vinden, nu zijn we gelukkig Nederlanders en houden we van de middenweg toch is dit eigenlijk een
reten moeilijke opdracht. Wat ik hier bij op het moment vooral zie als probleem hiervoor bij onze vereniging
is dat er maar weinig initiatief is vanuit leden en dat iedereen eigenlijk afwacht of het bestuur iets gaat
ondernemen. Aan de andere kant is het probleem wat ik vaak zie terug komen dat besturen het vaak
moeilijk vinden om een stukje van hun verantwoordelijkheid over te dragen aan een lid en er op te
vertrouwen dat leden zelf iets kunnen regelen en dit ook doen met de beste bedoelingen voor de vereniging.
Om te beginnen bij het bestuur zij moeten er in het algemeen voor zorgen dat de vereniging draait dat er
leuke dingen worden georganiseerd en dat het allemaal ook nog op een verantwoordelijke manier gebeurd.
Vaak is het zo dat het bestuur niet zorgt dat de vereniging draait maar zelf de vereniging draait, door heel
veel dingen te doen die een commissie of een ander groepje leden prima ook zou kunnen. Wat ik zelf toch
wel vaak zie terug komen is dat er best wel ideeën uit leden komen maar dat er of niks mee gedaan worden
of dat het bestuur het volledig zelf in de hand wil hebben. Eigenlijk zou wat mij betreft zo moeten zijn dat als
een lid een leuk idee laat vallen dat het bestuur zo snel mogelijk kijk wanneer dit georganiseerd kan worden
en het lid vraagt dit op poten te zetten met een aantal door het lid zelf uitgezochte leden. Waarom zeg ik zelf
uitgezochte leden? Ik hoor vaak verhalen van een aantal “oudere” leden die iets willen organiseren en van
het bestuur opgelegd krijgen dat er een eerstejaars bij moet. Begrijp me goed ik vind het belangrijk dat
nieuwe leden goed integreren maar niet ten koste van alles. Ik kan me goed voorstellen dat als je met een
aantal vrienden of vriendinnen een leuk plan het je er geen zin in hebt als er een extra wiel aan de wagen
wordt gehangen. Bovendien denk ik als een lid een leuk en origineel idee kan bedenken dat hij of zij ook
prima een aantal mensen kan uitzoeken om dit mee te doen en dit idee zelfstandig kan uitvoeren. Als
bestuur moet je wat mij betreft er alleen op toe zien dat er een goed plan en een goede begroting worden
ingeleverd en een beetje monitoren of dit de goede richting op gaat.
De andere kant, wij NOVA leden zijn er verschrikkelijk goed in om af te wachten tot een bestuur ons vraagt
iets te gaan doen. Ik heb in commissies al zo vaak gezien dat leden gaan zitten wachten op initiatief van het
bestuur in plaats van zelf het heft in handen te nemen en het gewoon te gaan regelen. Wat mij betreft is elk
lid dat zegt dat hij of zij iets gaat regelen of organiseren net zo verantwoordelijk voor een goede afloop als
het bestuur. Wat ik hier vaak uit naar voren zie komen is dat er heen en weer op elkaar wordt gezeurd als of
we een club ouwe wijven zijn terwijl we in de zelfde tijd ook hadden kunnen doen wat we moesten doen.
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Ik denk dat ik hiermee ook een beetje op mijn boodschap kom die ik in dit stukje wil mee geven we moeten
met zijn allen ervoor zorgen dat we er iets van gaan maken. Besturen moeten zorgen dat ze een gezellig
aanspreek punt in de vereniging zijn die beschikbaar zijn voor leden en op de moment dat dat nodig zoals de
donderdagSooS hun gezicht laten zien. En wij als leden moeten minder gaan zeuren over van alles en nog
wat, wat het bestuur uitvoert en ook een gaan denken dat we er misschien zelf wat aan kunnen doen. En
geloof me in alle dingen die ik in dit stukje geschreven heb herken ik ook me zelf ik ben zelf bestuur geweest
en inmiddels alweer een aantal jaar niet meer
Als we het straks gaan doen in Delft zullen we dat met z'n allen
moeten doen en op elkaar vertrouwen dat we dit ook willen en
kunnen. En hierdoor toch nog een beetje ongeorganiseerd te kunnen
blijven waardoor NOVA zo leuk is als het altijd geweest is.
Kortom we gaan (een beetje) professioneler worden en ballen tonen!
Tot SooS
Dennis “Brokkie” Lagerweij
Voorzitter RvC 2006‐2007
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W.D.F.B.J.N.W.
Naam: Esmeralda Hélène Hoekman
Bijnaam: Esmé/lekkerding
Leeftijd: 21, ohnee ik ben nog 20
Opleiding: TN WOEHOE!!!
Vooropleiding waar je op terug kan vallen: HAVO
Veterdiploma: uiteraard
Favoriete kanteldrank: Koeberg en passoa jus
Kanterfrequentie (DPU): op een goede dag bereikt mijn
vermogen 5 drankjes per uur.
Aantal keren gekotst van de drank: Twee, maar zeg dit niet
tegen mijn moeder!
Leest je ma ook de WP: Ja, haha. Helaas wel.
In welke volgorde kleed jij je aan: String, bh, broek, topje,
vestje/t‐shirt, sokken, schoenen en last but not least make‐up.
Ducttape of tieraps?: Ducttape
Waarom?: Ik hou van kleverige dingen (deze uitspraak kan vrij worden opgevat)
Wie zie het liefst naakt: Chad Michael Murray
Favoriete zonde: chocola
Record hamburgers eten: 2, ik ben maar een klein meisje
Commissies: feestcom, BBQ‐OP, Code geel van volgend jaar
Welke commissies wil je nog gaan doen?: NOVA Weekend lijkt me leuk
Hoe vaak ben jij in de SooS te vinden?: 3 keer in de week
Leukste NOVA momentje tot nu toe?: ik moet toch zeggen dat ik Oktoberfest de leukste SooS was. Dit komt
vooral omdat ik best wel erg veel op had.
Ook komt in aanmerking dat ik aan de zwarte piet in NOVA voordeed hoe hij moest springen en toen ging ik
blafhard op me bek. Ik had veel pijn maar kon niet stoppen met lachen omdat het grappiger was dan dat het
pijn deed.
Brakheidsadvies: Veel eten voordat je naar bed gaat, dat doe ik altijd.
Maar je kan toch niet veel eten omdat je een klein meisje bent?: Ja, nou en.
Hoe lenig ben jij?: Ik kan zonder me benen te buigen met me neus me knieen aanraken.
Wat vind je van NOVA: SUPERLEUK!
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MSA
Op 9 maart was het dan eindelijk zo ver de MSA ging van start. Na
vele vragen over wat er nou ging gebeuren en vele inschrijvingen
(maar liefst 39 jaja ik weet het 1 te veel…) begon het eindelijk. Zo
rond 4 uur kwam iedereen aan zetten om te kijken wie de
concurrentie was. Gelijk hing er een goede sfeer en vloeide het bier
ook goed uit de tap. Ondertussen waren sommige crew leden op de
achtergrond nog druk bezig om een spel op te bouwen of de donkere kamer gereed te maken.
Rond een uurtje of 7 was het dan zo ver, er werd uitgelegd wat de bedoeling was van deze avond
en wat jullie te wachten stond. Maar voordat wij aan de zenuwslopende en uitputtende spellen
zouden beginnen moest er natuurlijk eerst gegeten worden. Onder
het eten zag je al duidelijk groepjes ontstaan zo was er de tafel
waar Josse, Manon, Rick, Esmee en Bonnie met nog wat mensen
aan zaten die heel graag wilde eten maar er het langst op konden
wachten. Er ging toen ook een groot gejuich door de SooS heen
toen ze eindelijk eten mochten halen.
Na het eten was iedereen in verschillende groepen verdeeld. De
ene groep begon bij twister, de andere bij uit de knoop en zo waren er nog meer spellen zoals wat
ben ik of waar hou ik van (dat spel met een sticker op je voorhoofd), ballonnen trappen en de
blinde, dronken hindernis baan. Natuurlijk ging je als je mee deed aan het spel "wat ben ik" ook
even naar mijn luxe resort "de donkere kamer". Hier kreeg je een hele hoop lastige vragen op je af
zoals “Wat is de snelheid van het duister?”. Gelukkig voor ons stond alles op film en hebben wij
daardoor ook kunnen genieten van jullie geweldige antwoorden die jullie gaven aan onze eigen
Gestapo SuuS. Bij twister waren er een aantal mensen ene Ciaran die echt koning waren in het spel.
Toen SuuS als object werd neergezet bij twister ging iedereen opeens heel goed mee doen om een
of andere reden bij de opdracht leg je hand op SuuS. Hoe zou dat toch komen?
Nadat de spellen waren afgelopen en de prijs voor het beste
groepje was uitgereikt ging het bier drinken natuurlijk gewoon
verder. Sommige praten na over de spellen en andere waren meer
bezig hoe kan ik die verschrikkelijke donkere kamer vergeten. Rond
een uurtje of 12 was alles afgelopen en was dat het einde van de
MSA voor dit jaar. Jullie hebben misschien wel dagen zitten
wachten op een brief met het verlossende antwoord of je wel of
geen mentor bent geworden. Maar op 22 maart werden de brieven verstuurt. Dit duurde wat
langer als normaal omdat het wel een hele lastige keuze was aangezien jullie allemaal zo
enthousiast mee deden en er gewoon te veel vrouwen waren: maar liefst acht!
Nu gaan we met een gezellig mentoren team de Dias in en maken wij er een goed feestje van.
Groetjes,
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Pinguïn Post
Dag beste WP lezers,
Mijn vorige brief eindigde met mijn reis
richting Risoul. Daar heb ik even flink
gesnowboard. Op sommige momenten werd ik
een klein beetje afgeleid omdat er iemand
vanaf een balkon erg goede oerhollandse
rockmuziek stond te draaien. Ook wilde ik dit
een keer afwisselen met skiën maar de
lieftallige skilerares, die wel eens in een Duitse
kalender heeft gestaan, vertelde mij dat mijn
lichaamsomvang hiervoor niet juist was.
Bij terugkomst in de SooS werd ik verwelkomd met ijsjes en een
kapsalon. Nadat mijn haar goed zat kreeg ik ook nog een bordje patat,
vlees, en sla. Toen de kok mij ervan verzekerd had dat hierin geen
pinguïns verwerkt waren kon ik hier wel écht van genieten.
De week daarna heb ik mij afzijdig gehouden van de SooS aangezien
er een invasie van kleine roze vogeltjes was. Die beesten bevallen mij
maar niks. Daarna was de SooS verhuurd aan een stel luchtvaarders,
die een feestje gaven waarbij mensen “jasje dasje” verwacht werden.
Hiervoor was mijn zwart witte smoking weer een perfecte uitrusting.
Ondertussen is de vereniging ook nog eens verjaard, dit was een heel
gezellig feestje en achteraf heb ik nog op plekken taart gevonden
waarvan ik niet wist dat daar taart kon komen.
Vlak daarna bereikte mij het heuglijke nieuws dat het
geplande SooScomweekend ook door kan gaan. Dit jaar
reizen wij af naar een geheime locatie op een eiland. Het is
ook niet echt een weekend, want sommige leden van de
SooScom gaan zelfs een hele week! Tijdens deze vakantie zal
er ook druk geëpibreerd worden over de aankomende SooS
ter ere van mij, de SooScomSooS! De SooScom zal verder
even goed ontspannen zodat zij ook het laatste kwartaal nog
voor iedereen kunnen klaarstaan.
Tot SooS,
Meneer Pinguïn
Erelid SooScommisssie der S.V. NOVA
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Kleurplaat* 16+

*Disclaimer: deze kleurplaat maken op eigen risico tijdens het epibreren, bar hangen, flipperen of andere SooS activiteiten.
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Hamburgers……
Zo als een bekende band waar ik de naam maar niet van zal noemen zingt: “Hamburgers komen niet uit
Berlijn” klopt helemaal. Dat hadden we zelf wel kunnen bedenken. Maar wat is
er allemaal nog meer bekend over dit heerlijke broodje?
De grootste hamburger ooit is te koop in 'Denny's Beer Barrel Pub', dat ligt in het
Amerikaanse Pennsylvania, de burger weegt in totaal 61 kilo.
'The Beer Barrel Main Event Charity Burger' bevat 40 kilo vlees, een halve kilo
sla, ketchup, mosterd en mayonaise, 160 sneden kaas, vijf uien en twaalf
tomaten. Deze gigantische hamburger wordt tussen een 15 kilo zwaar
hamburgerbroodje gelegd.

De duurste en meest exclusieve hamburger ter wereld wordt dan
weer geserveerd in "Wall Street Burger Shoppe" in New York. Voor
deze decadente hap van 175 dollar wordt vlees van Japanse Kobe
runderen gebruikt, belegd met zwarte truffels, ganzenlever, Gruyère‐
kaas en eetbaar goud.

Hamburger geschiedenis:
Voor het ontstaan van de hamburger moeten we terug naar de dertiende eeuw. Strijders uit het leger
van Genghis Khan staken tijdens hun veroveringstochten rauw rundvlees onder hun zadel. Door de
bewegingen van de paardenrug tijdens het rijden werd het vlees malsgewreven.
Later veroverde de hamburger Rusland, waar hij door de kleinzoon van Genghis Khan, Koeblai Khan na de
verovering op Moskou werd geïntroduceerd. De Russen verfijnden het recept door er eieren en ui door te
mengen, wat de hamburger een rijkere, volle smaak
bezorgde.
De hamburger die we nu kennen, is raar maar waar,
uitgevonden in de duitse stad 'hamburg'. In Hamburg
werd het vlees voor het eerst gebakken, en daarna
geserveerd op een rond broodje. Duitse emigranten
hebben dit concept meegenomen naar de Verenigde
Staten, waar de moderne hamburger is ontstaan.
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Shoarma met witte kool en rijst
Ingrediënten







250 gram shoarmavlees
scheut ketjap manis
1/2 witte kool
scheutje olie
sambal oelek
witte rijst voor 2 personen

Ja je leest het goed. Een studentenmaaltijd met
shoarma. Welke Student wil dat nou niet???
Hieronder het stappenplan hoe elke student met nul kookervaring toch deze maaltijd kan maken.
1) Kook de rijst zoals je dat gewend bent. (Of lees achterop het pakje hoe je dat hoort te doen.
2) Doe een klein beetje olie in een pan en bak op een matig vuur de shoarma gaar.
3) Verwijder ondertussen de buitenste bladeren van de kool en verwijder het hart.
4) Snijdt vervolgens de kool fijn.
5) Haal het vlees uit de pan en doe er een beetje olie in.
6) Doe de kool erin en het zet het vuur hoog. Roer en voeg een flinke scheut ketjap toe.
7) Zorg dat de kool nog een beetje een bijt blijft houden.
8) Zodra de kool goed is roer je het shoarma vlees er weer door.
9) Gooi alles op een bord en eet het op.
Eventueel kan je wat extra shoarma kruiden toevoegen om het nog kruidiger te maken, natuurlijk
kun je ook naar eigen inzicht zoveel knoflooksaus toevoegen als je wilt.

Word Pervert | 41

Teun vraag
Soms als ik na een zware SooS thuiskom en
voor de spiegel m'n tanden sta te poetsen,
verwonder ik me over mijn spiegelbeeld.
Wees niet bang, deze vraag gaat niet over
mijn uiterlijk dus lees nog even door.
Ik lig dan uren wakker met de vraag waarom
in mijn spiegelbeeld links en recht
omgedraaid worden en boven en onder niet.
Doe bijvoorbeeld het volgende gedachten
experiment:
Piet staat voor de spiegel, er staat een
stalamp rechts van hem en boven hem
hangt een plafonnière.
Als Piet zich dan in zijn spiegelbeeld
verplaatst, dan bevindt de stalamp zich
ineens links van hem, terwijl de plafonnière
nog steeds boven zijn hoofd hangt.
Als Piet op zijn zij op de grond ligt met zijn
hoofd richting de stalamp en gezicht richting
spiegel, zal echter de plafonnière in het
spiegelbeeld rechts zijn, terwijl deze zich in realiteit links van Piet bevindt.
Mijn vraag die ik mezelf dan stel is: wat is hier aan de hand?
Het is duidelijk dat het iets te maken heeft met de oriëntatie van je ogen (verbeeld je dat piet op z'n
rug ligt en omhoog kijkt). Maar aan de andere kant ook weer niet (knijp een oog dicht).
Let op, ik wil graag een antwoord dat niet inspeelt op je intuïtie, ik begrijp bijvoorbeeld nog wel dat
de plafonnière niet ineens bij je voeten zal afgebeeld worden.
De uitdaging is juist om dit ogenschijnlijke ( ;‐) ) eenvoudige principe in een zo kort mogelijk, maar
wel in complete, bewoording uit te leggen, eventueel begeleidt met illustraties of voorbeelden.
Degene die dit het beste doet, wint een halve meter bier.
En pas op, ik stel me niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen verwondingen (zowel fysiek als
mentaal).
Teun
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Reken je brak met Sander Hak
1) Kleding perikelen
Aan uw linker voet wordt een touw vastgemaakt van 38 decimeter. Het andere uiteinde van het
touw wordt uw rechtervoet vastgemaakt. Is het mogelijk binnen 38 seconden de broek binnenste
buiten aan te trekken zonder het touw los te halen?
< gelieve figuur invoegen >
U wordt vriendelijk verzocht hiermee NIET te experimenteren in de SOOS.
2) De magische zaag
Onderstaande figuur kunt u met 1 zaagsnede (hoeft niet recht te zijn) verdelen in twee identieke
delen.

U wordt vriendelijke verzocht de triviale oplossing (halveren van de dikte) niet aan te bieden.
3) Drink de worm
Tijdens de cocktail SooS heeft u in al uw wijsheid besloten een Tequila te
bestellen. Helaas met worm ( luciferkopje ). Deze werd tussen vier
luciferhoutjes ( het glas ) geleverd. Helaas kunt u slechts twee luciferhoutjes
verplaatsen om uw drank van de worm te redden. Zie de probleemstelling
hier rechts.
U wordt vriendelijk verzocht geen drie lucifers te verplaatsen, dan wel de
worm in de alcohol te laten sterven. Onderstaande oplossingen zijn fout.

Mocht u de puzzels te makkelijk vinden, stop dan eens snel met cola drinken!
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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, Ferdi, Brokkie, Zuri Mbahari, DIAS commissie, Leen, Thijs, Nico, Kevin,
Sander Hak, Sjon, Teun, Colin, Joodie, alle ouwe lullen, iedereen die niet genoemd wil worden,
iedereen die vergeten is en iedereen die iets nuttigs heeft gedaan.

Namens de WP‐commissie:
Ik hoop dat jullie weer erg hebben genoten van deze WP. Mocht jij zelf nog stukjes
willen schrijven. Stuur deze dan op naar het bestuur.
Tot SooS,
de WPcommissie,
Pinguin, Belg, Lotte, Ron en Josse
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