Inleiding

DelaatsteWPditschooljaar.Hetvierdekwartaal.Eenhoopdingengebeurt,enalsWPcommissie
weerdezwaretaakomaldiemooiefeestenenuitjesinonsledenbladtekrijgen.Wehebbenweer
eengoeiepoginggedaandemooistemomentenvooreeuwigvastteleggeninonzeWP.

Tjah,WP,WordPervert,hetledenbladvansvNOVA.Deonzindieindevereniginggebeurtkunjezo
thuisnogeensrustignalezen,ofdefeestendiejehebtgemistlezenwaaromjeervoortaanwel
gewoonaltijdbijmoetzijn.DitiskortomdeWP.Neememdusmeenaarhetstrand,opvakantiein
hetvliegtuig,injeachtertuinofbijdesaaiefamilieBBQenverdoejetijdnietnutteloos.

Veelgebeurtditkwartaal,denkaaneenNOVAweekend,eenZeilweekend,SooScomweekendevele
feestendieerzijngeweestditkwartaal.KlapperopdevuurpijlwasuiteraardTechnipBBQOP.Ons
afsluitendfeestwatdrukkerdanooitwasbezocht!HetAKBsteltzichanoniemvoorenhetbestuur
schrijftvoorheteerstgeenbestuursflits.VerderstaandestandaardonderwerpenalsDispuutsflits,
WDFBJNWendeNOVAlender(alvastvoorCodeGeel)ernatuurlijkookin.Zoalsjevanonskunt
verwachtenstaatookdenodigeonzinindeWP.

AllerlaatstdetoewijdingvanonzeWPcommissieditjaaromiederekeerweervoorjullieeenmooi
ledenbladtemaken.EenvanonzecommissieledenwerktezelfshelemaalvanuitFrankrijkmee,ofin
bedgewoonmetjelaptopopschootstukkiesvoordeWPtikkenterwijldewederhelfttochecht
andereplannenhad,ofverscholenineenkelderdeWPinelkaarbouwenterwijldezonbuiten
schijnt.Wehebbenmetveelliefde,lolenalcoholdezecommissiemogendraaien.Hetwasafentoe
moeilijkomopvrijdagochtend(naeendonderdagavond)tochdateerstebiertjewegtetikken,maar
uiteindelijkishetonstochgeluktomweervierWP’svoorjullieteverzorgen.Wewensende
komendeWPcommissieveelsuccesmethetmakenvanditledenbladvanNOVA.

DeWPcommissie,
Belg,Pinguin,Lotten,JosseenRon
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SPONSORSVANNOVABEDANKT
AfgelopenjaarhebbenerweerveelbedrijvenNOVAgesponsord,hierzijneenhoopdingenvan
georganiseerdengekocht.Dezesponsorszijnweergdankbaarenwillenweookopdezemanier
bedankenvoorhetsteunenvanNOVA.



DosigndehoofdsponsorvanNOVAzoalsDosignzichzelfomschrijft“Eenkwaliteitsbureaumetliefde
voortechniekdetacherenenbemiddelenwijmiddelbaarenhooggeschooldetechnicinaareen
uitdagendefunctiebijdemeesttoonaangevendebedrijven”IedereendieweleensindeSooSisofop
dewebsitekijktkentDosign.Dankzijdosignhebbenwehethelejaarleukedingenkunnendoen!
Technip,CoNetenWestlandInfrahebbendeTechnipBarbecueOpenPodiumgesponsord,mede
dankzijhunhebbenweereenfantastischevenementvankunnenmaken.



DankzijGaljemakunnenalonzeledengoedkoperdrinken,ditmetonzeledenpasjes.Dezeheeft
Galjemaonsgesponsord.OokwarenzeeensponsorvanNOVAweekend,daardoorwashetmede
dankzijhuneengeweldigweekend.

DeernseengrootingenieursbureauonderandereinRijswijkenVisserenSmitHanabhebben
verschillendekerenreclamegemaaktindeWPenDeernsooktevindenopdewebsitevanNOVA.
VisserenSmitHanabisookopzoeknaartechnischestudentendiebijhuneentraineeshipwillen
volgen.
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AKB1
Verteleensietsoverjezelf
Redelijklastigomietsoverjezelftevertellenaangeziendemeestemensenweleenredelijke
inschattingmakenvanhoeikben.Welkanik5eigenschappenvanmijzelfbeschrijvendie
waarschijnlijkheeldichtindebuurtkomen.Sociaal,Gek,Perfectionist,Ambitieus,
Dierenvriend.Verderhouikzoalselkestudentvanlekkerstappen,naarjevriendentoegaan
enlekkergekdoenopz’ntijd.Enuiteraardverheugikmeelkemaandweeropdedagdatde
Stufiwordtgestortdienatuurlijkaanvanallesopgaatbehalveaanjestudie.Daarnaastwerk
ikaleenaantaljaarbijhetzelfdebedrijfenditbevaltmijnogsteedsgoed.Ikhebhiereen
functiewaarbijbestwatverantwoordelijkheidkomtkijkendusdatmaakthetalssnelleuk.
DecombinatievanStufienwerkenbetalenmijnopleidingenhetstudentenlevendaterbij
hoort;)Zoalsjulliehierbovenongetwijfeldzienbenikgeensterinmezelfbeschrijven.Over
hetalgemeengenomenhebikdanopsiteszoals,Hyves,Facebook,Twitter,etc..bijhet
gedeeltevan‘Verteleensietsoverjezelf’“Vraagmaar!”staan.-


Waaromwilikinhetbestuur
Teneerstewilikvooropstellendatsindsikinseptemberbenbegonnenmetmijnopleiding
hetaltijdnaarmijnzinhebgehadbijNOVA.Defeestenzijnhartstikkeleukengezellig.Enhet
‘volk’daterkomtdraagtookzekerbijaandegoedesfeerdieerhangt.Dusnudevraag..
Waaromwilikinhetbestuur?HetlijktmijergleukominhetbestuurvanNOVAtezitten
aangezienhetbestuurvaneenstudentenverenigingtochweltevergelijkenismethet
runnenvaneeneigenonderneming.Jehebteenhoopverantwoordelijkheidnaarjezelfmaar
ooknaaranderemensentoe.Daarnaastwilikookmijnsteentjebijdragenaande
studentenverenigingdiebijdraagtaanwaaromikdezeopleidingenschoolzoleukvindt.
Voormijisditdanookhelemaalnieuwenzalzekereenuitdaginggaanworden.Ondanksdit
zalikmijnuiterstebestgaandoenomdetijdendetaakdieikinhetbestuurhebzogoed
mogelijkuittevoeren.Uiteraardmetalsdoelomzelfsalsikinhetbestuurzitnetzovande
feesten(enalleswatdaarbijhoort)tegenietenzoalsikafgelopenjaarhebgedaan.Samen
metderest(dieoverigensvooronsnognietbekendis)benikervanovertuigddatwijmet
zijnallenonsuiterstebestdoenenweerveelkunnenbijdragenaanNOVA.
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DeSpeciaalBierenSooS

26meiwasheteindelijkzover.DeSooSwaarvooriederezichzelfrespecterendeSooSbaas
SooSbaaswordt,enwaarikdanookhethelejaaralopwachtte.DeSpeciaalBierenSooS.

1dageerderbegonhetfeesteigenlijkal.
ToenkwamonzevriendSandervan
Grolschmeteenvrachtwagenmet9
(negen!!!)fustenspeciaalbieraanrijden.
Alsofdatnognietmooigenoegwas
kwamenernogtweetappuntenuitrijden,
wantmetmaar3tapkranenaanjebaren
eenmobitapkunjenatuurlijkechtniet
fatsoenlijkbierdrinken.Enmettweeextra
tappunteneigenlijknogsteedsniet.Duser
stondnogeenkadootjeinde
vrachtwagen.Eenwildgeilapparaatmet5
tapkranen,dievastzatenaaneengrote
stalenbuis.Mennoemdehetde“GrolschMultidraft”.Bijhetterugdenkenhieraanwordtik
nogsteedseenbeetjeemotioneel.

OpdeavondzelfwasdeSooSvolledigopnieuwingericht.Debarwasvolledigafgesloten,
maarindezaalwaseencompleetnieuwebargebouwtvandetweeroltappen,mobitapen
datmegaextreemopwindendegevaartedatMultidraftheette.Hetonwijstoffeenonwijs
dikkebarteamhadafstempellijstjesverzorgdwaaropiedereengoedkonzienwelkvande15
verschillendebier(sommigekwamenookuitkratten)hijalophad.Ikbeslootmijnwegrustig
omhoogtewerken,endebiertjesoplopendnaaralcoholpercentgetenuttigen.Ditwasnog
lastigwantopeenbepaaldmomenthaddenereenstukof5bieren8%.Endatmoestikdan
weerzelfineenvolgordegaanzetten.Datwasbestmoeilijk,maariksloegmeerdoorheen.
OokwasmijverteltdatditwerdafgeslotenmeteenhappyendingvanJennifer.Ditbleek
uiteindelijkgewooneencocktail.Ookwaser
bijhetvolledigebierpakketeenkaasplankje
inbegrepenwaardegemiddeldekroegnog
watvankonleren.Alleenlaghetnietopeen
plankje.

Aanheteindevanmijnstempelkaartkonik
nietzoheelveelmeer.Alleenheelergdronken
zijn.Maardasooknietmakkelijk.Uiteindelijk
washeteenSpeciaalBierenSooSzoalsnooit
eerdervertoondindeSooS,endiemisschien
ookwelnietnogmaalswordtvertoond.Maar
ikhoopvanwel.

TotSooS,

Hassink
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Dispuutsflits42010/2011

DedispuutflitsindeWPiseenvastonderdeel,ookdaaromisereenvlotterondegedaanonderde
disputenvanNOVA.EenuitlegwateendispuutisvoeltaanalseenherhalingvanallevorigeWP’s
maarvooralleliedenmeteengigageheugenverlieshierbijeenkleineuitleg:
Dispuut:
1.Theoretischediscussie=>redetwist,twistgesprek
2.Studentengezelschapvoorstudieendiscussie
3.Onderafdelingvaneenstudentenvereniging
BinnenNOVAishetvooraleenvriendengroepdiebesluitdatzenaastNOVAlidzijnookdevereniginghelpen
wanneerhetnodigisofzelfeenfeestorganiseren.DaarnaastkomthetneerdatzebuitendeSooSook
activiteitengezamenlijkdoenwatzelfstotvernadestudiewordtdoorgezet.

InallevorigeWP’svanhetafgelopenjaariseruitgelegdhoejeeendispuutkanworden,vooruitleg
vraagmaaraanhetbestuur.
AlledisputenvanNOVAnogeenkeeropeenrijtje:
Droezjba
ConcordesInterPcula
Mhekebdeth
Blauwgenootschap
Callisto
Dionysos
L.E.F.!
Androlupia
Sinlooz
ZuriMbahari
XX

ABoriGines
PrimusConventus
Mercurius
ComplexioVinolentus
Dadaspuut
APrimaVista
RatioIncognito
ProcionLoctor
Peccavi
OrdinisAbsurdum
Neccesitas


BlauwGenootschap
Weproberenhetnogeenkeer:jullienaamnoemenindeWP,maarwederomzonderbijdrage.Dit
maalwaseroptijdeenemailverstuurd.WeblijvenhoopvoldatwemetdeeersteWPinhetnieuwe
jaarweereenbijdragekunnenplaatsten.
Dionysos
HetvrijgezellenweekendbanMartinAkkermansschijntallesbehalvebraafgeweesttezijn.Alle
mannenenvooralMartinzelfkwamenmetBlauweplekkenthuis.Ookdurfdezijnverloofdeeenpaar
dagennietnaasthemteslapennadathijeenverplichteopdrachtkreegomhetstinkendewaterinte
gaan.GelukkigishetweerhelemaalgoedgekomenenishijgetrouwdmetzijngroteliefdeJoycein
hetstadhuisvanGouda.Deambtenaarvandeburgerlijkestandhadwatmoeitemetallenamenvan
Taco.TacoofTaceswasnietgoedgenoegalsgetuige.VoorzijnwerkelijkenaamvraagditaanTaco
zelf.NatuurlijkheeftDionysoszijnbestekantlatenzienophetfeest.Bedachtwasdateen
videogastenboekveelleukerzouzijndaneengastenboek.EnwieisDionysosomditvoorbijtelaten
gaan.Zijhebbenruimdetijdgenomenomeenboodschapachtertelaten.Zewachtennogsteedsop
heteindresultaat,wantzouhetgeluktzijnomdebandvoltespreken?Maarhetleukevanvideois
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datjenietalleenhoefttespreken,dusnaastdelangeverhalenzijnookdansjes,liedjesgetoond.
Gelukkigisdeeeuwigepolbijditdispuutvoorbij,wantwemogenkoosfeliciterenmetdeeerste
Dionysosbaby.ZeheetFieke.
WehebbenalonzelijntjesnagetrokkenenhetblijktinderdaaddatTaconutochechteenvriendin
heeft.HetboeketvangenopdebruiloftvanKoosblijktdustewerken.Zeblijktprecies33maanden
oudertezijndanTeun.Wehopendatzehemhelptmetverbouwen,zodatheteindresultaaterecht
in2025zalzijn.Devraagblijftalleen,zouzijnuwelwetenhoeTacopreciesheet?
WijhebbenvernomendatAnnietegenwoordigineenhotelwoont.Zullenhiermisschiendingen
gebeurendiewijnognietweten?
Verderisereennieuwemissieomvasttestellenhoejemaaginhoudverderkrijgtalsjeteveel
gedronkenhebt.Hetideeisomophetjuistemomentjehandendeluchttestekenvoordeoptimale
afstand.Gekgenoegweetnogniemandhetantwoord.

Androlupia
Echtvlotkwamdebijdragevandegroenenniet,zelfopDdayduurdehetlangvoordatAndrolupia
zichmeldde!Viswasinhoogsteigenpersoontochwelechtaanwezigenwelin4tintengroen
gestoken.MaarwelnadathijeenbriljantebijdrageopHenkzijnvoicemailhadgezetdeavondvoor
dday,dathijtochechtwelzoukomenalleenwaarenhoelaatdatwisthijnietmeer…ofhijeven
gebeldkonworden…
Hetdispuutsweekendstaatgeplandvoorditnajaar,ditstaateigenlijkalhethelejaarindeWP
vermeldmaarheeftnogsteedsnietplaatsgevonden.Erwarennogwatdingengenoemdtijdensde
ddayalsbijdragevoordezeflits,maarditgeschieddepasaanheteindevandeavondwaardoorer
nietveelmeerisblijvenhangen,ietsmetnoggeenbabiesenmensendieterugkwamenvanreizen
uitAzieofzoiets…

Sinlooz
Vanditdispuutvernemenweergweinig.Aryheeftdezekeerhopelijknietz’nafstudeerprojectinde
fikgestokenvlakvoorz’ndeadline.NazijnschijtfeestvanvorigjaarbeslootAryditjaarinzijneigen
huiseenfeesttegeven.HetbijpassendecadeauwathijkreegwasnatuurlijkWCpapier.Dagenlater
wasditnoginhethuistevinden.VolgendjaarkandeSooSduseenleukfeestjeverwachten.Ook
overColinisleuknieuwstemelden.Zoalsiedereenheeftkunnenzien,heeftColinzichergvermaakt
metleatherboy.Ookvandenaaldenvandecactusheefthijnoglangkunnengenieten.
Hetverjaardagsweekendvanhetdispuutbleekinderdaadopeenmooieilandtezijnwaarjeniet
oudermagzijndan22.Wehebbennadevorigedispuutsflitsgelukkigalmeerdetailsmogen
ontvangen.ZobleekArienietmeertetroostenenbegonteschreeuwenalseenkakadoristoenbleek
datergeenoveninhethuisjeaanwezigwas.TotdathetideeontstondeenhalfbosteChuckNorris'n
eneensteenoventeklussen.OpdezelfgemaaktesteenovenheeftArieiedereendoenverbazenmet
zijngeweldigebladerdeeghapjes.WegaanerdusvanuitdatindevolgendeWPweereenreceptvan
Aryopduikt.
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Wezijnweergezamenlijknaaktgeweest,inhetAmsterdamsebosdezekeer.Nickyhaddrieblikken
mooievrouwenbesteldenbijhetderdeblikkregenweereenbubbelbadmetdameshockeyteam
bij.Zelfsmethetempatischvermogenvaneen"groene"zoueeniedermoetenbeseffendatdatgoed
was.
DezezomerzalSinlooZweergezamenlijkkerstgaanvierenentijdensDDaywilSinlooZookgraag
actedeprésencegeven.
XX
Zoalsindevorigedispuutsflitsisverteldhebbenalleprinsesjeshunprinsophetwittepaard
gevonden.Eénprinsesje(LotteS)heeftzelfsdesprongalgewaagdenheefteenkasteelgevonden
samenmethaarprins.Maarditprinsesjeisnietdeenigedieeenanderkasteeltjeheeftopgezocht.
Maudykreeglastvanhoogtevreeswaardoorzegaatverhuizen.Gelukkighoevendezeebockenniet
bangtezijnomhaaruithetoogteverliezen,wantzetrektgewooninbijeenanderezeebonck.Ook
SusanenLotteHvindenhetmooigeweestenhebbensamen(mettweeanderen)eenkasteel
gevonden.OokMarleinegaathaarstudentenkasteelverlaten.Zijgaatdewildezeeënbevaren
richtinghetwesten.ZezalaanmereninAmerikaendandoorreizennaarAustralië,hierzalzeeen
aantalmaandenverblijven.Wijzullenhaarheelerggaanmissen.
Naastalleverhuizingenzijnerooknog2meidenuitditdispuutgeslaagd!Inmiddelshoortdehelft
vanditdispuuttotde‘ouwelullen’.
Verhuizen,afstuderenenreizenbrengtallemaalietsleuksmetzichmee,namelijkFEESTJES!Nade
geslaagdecocktailavondvan20meiwetendeprinsesjesalsgeenanderhoezecocktailsmoeten
maken.HetschijntdatzenuookeeneigenXXcocktailhebben.OokmetXXweekendzullenzeweer
eenhoopfeestjesbouwen,maarditzalpasinnovemberzijn.
ZuriMbahari
Dezeebockenblijvendrukmethetbevarenvandezeeënenmissendaaromvaakelkaarsboot.Wij
hebbenvernomendatzenogsteedsgeenmomenthebbenkunnenvindenommetz’nallenafte
spreken.OokmetDdayzalerweereenzeebonckafwezigzijn.Tochheeftdezegroepmannenhet
eenavondflinkophetdrinkengezet.Enom2uurlagenzeallemaalonderdetafel.Wathierprecies
gebeurdisweetniemand…Ookzijzelfschijneneenzwartgattehebbenalszeterugdenkenaandeze
avond.Ondankshetdrinkfestijnkunnendezemannennietzonderhunvrouwen.Omdatzevaakhet
landuitzijnbesluitenzestukvoorstukhunvriendinmeetenemenopdewildezeeën.NaBenen
SteijnwonennuookGijsenLeensamen.BijLeenisditweleenanderverhaal,omdathijal
samenwoondevoordathijeenrelatiehad.Maarhierblijfthetnietbij.Wehebbenvernomendatook
Jobgaatsamenwonen,nuhijgestoptismetzijnstudieengaatwerken.
Voordepuzzelaarsinonsmidden:Hoelatendezestoeremannenookhunvrouwelijkekantduidelijk
zien?*

*Antwoord:Methunlogo.Hierinisduidelijkhetvrouwentekenterugtevinden(kijkmaarbijhetlogovanXX)
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TechniekStukje

Detijdvooreennieuwtechniekverhaalisalweeraangebroken,
ditkeeriseralleenheelweinigtevertellen...
SindsdelaatsteWPzijnereenpaargrotefeestjesgeweestinde
SooS,delichtengeluidssethebbendaareenknalfeestvan
gemaakt.DeBandZonderStudentisweeraanhetoefeneninde
SooSvoorhunoptredentijdensdediplomauitreiking.Ikben
gevraagdomdandetechniekteregelenvoorhun.
Verderbenikbezigmetdemonitorset,erzijnnu2monitor
speakersdiegoedwerken..ditiseigenlijknetteweinig.de
3demonitorspeakerkanviaeentrucjeeneenlimiternaar
hetpodiumomdaaruitversterktteworden..enigstenadeel
isdatdielimiterenversterkerstandaardindemobiele
geluidssetzitten.tevenszouiknoggraagde4demonitor
speakergebruiken,helaasisde12”wooferdaarvankapot..
Vandaarookmijnvraagaanallelezers..alsjenogaudio
apparatuuroverhebtlaathetdanevenweten.Alsjenogeen
gitaarofbassversterkeroverhebtzoudathelemaalmooi
zijn,datzijneen
vandeweinigedingendienovaaltijdmoetregelenof
hurenvooreennovalive.

Indetussentijdiswelietsheelhandigsgeïnstalleerdinde
SooS..Eenbelletjeenlampjeomtezienentehorendatde
telefoonovergaat.
Ditwasnogbesteenuitdaging,detelefoonisnamelijkeenvoiptoestel,hierkanjedusnietzomaar
eenbelletjetussenknutselen.
Naveeluitzoekwerkblijftereenlampjetegaanknipperenopdetelefoonalsdezeovergaat.Met
behulpvaneengsmschakelaarprintplaatjegaaternueenbelletjeafalsdetelefoonovergaat:)

Vinnie
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CodeGeel
ZoalselkjaarzalhetkomendeschooljaarweerstartenmetCodeGeeltijdensdeeerste4lesweken.
NaeenkorteevaluatieisdecommissiealweerhardbezigmetallevoorbereidingenvoorCodeGeel
schooljaar20112012.VoorditjaarkomenereenaantaloudebekendefeestenbijCodeGeel,zoals
de DiGoNo (DIAS Goes NOVA), NOVALive, Ladiesday (ook voor mannen) en natuurlijk de al om
bekendeApresSooShut.
TijdensdeDiGoNozullenereenaantalgezelligespellenaanwezigzijnophetgrasveld,vanuitgaande
dat het dan nog mooi weer is. Waaronder een opblaasbare stormbaan of iets anders geks om je
lekker op uit te kunnen leven. De sfeer tijdens NOVAlive zal worden gemaakt door de diverse
bandjesdiekomenoptreden.Enoverhetetenhoefjediedaggeenzorgentemaken.Vanaf16:00
uurzullenergratishamburgerszijnenvanaf18:00uurookgratispatat.Deavondspeciaalvoorde
dames,deladiesday,zalookvastwelweergezelligzijnenerschijnenallemaalvrouwendingengaan
gebeuren,maarwatkanikdaaralsmanoverzeggen?Wijmannenmogenernietbijzijn,maarwees
nietgetreurd,buitenofopdegangzaldemobitapweergoeddoorstromenenrond18:00uurzalde
barbecueweerontstokenworden.
NaastdeSooSendieteverwachtenzijntijdensCodeGeelhebbenweerditjaarweervoorgekozen
om een aantal andere SooSen in Code Geel te plannen. Allereerst hebben we gekozen voor een
rustige gourmetavond met een live achtergrondmuziekje. Daarnaast hebben we er gekozen na de
gezellige speciaal bieren SooS van een paar weken geleden (zie pagina 5 van deze WP) om ook
tijdensCodeGeeleenspeciaalbierenSooStehouden.TijdensdezespeciaalbierenSooSmogenwij
vanGrolschweerdemultidraftlenenenzalerweereengrotepartijverschillendespeciaalbieren
wordenafgeleverdindeSooS.Omtijdensdeavondzelfniettevergetenwelkevanallebierenjeal
hebtgeproefdzalerweervooreenstempelkaartgezorgdwordenzodatallesnetjesbijgehoudenkan
worden.
De eerste week, op dinsdag, zal NOVA een uitgebreide lunch organiseren tegen een schappelijke
studentenprijs van € 2,. De andere dinsdagen worden ook lunches georganiseerd, dit zal door 3
verschillende studieverenigingen worden gedaan, wat voor lekkers zij allemaal gaan neerzetten
wetenwenogniet,maarhetzijnvaakweergezelligelunchesmetgoedeten.
Last but not least heb ik nog niets geschreven over de ApresSooShut, afgelopen jaar was het een
waardevolleafsluiter.Ditjaardoenweookweeronzebestdoenomereenspetterendfeestvante
gaan maken. Speciaal voor deze avond hebben we de huis DJ van de kleine Skihut in Rotterdam
uitgenodigd.VoordemensendieditjaarhunvakantiehebbengeboektnaarMallorca,van17julitot
enmet26juliishijtevindeninFeestcaféShooters.Hijheefterveelzininenwilereengrootfeest
vanmakenenzijnnaamisDJPatjoo.
Als commissie hebben wij er al veel zin in en gaan nog even hard door met alle voorbereidingen.
Maartussendoorgaanweooknogevengenietenvanonzewelverdiendevakantieendanhopenwe
jullieallemaaltemogenverwelkomeninseptembertijdensCodeGeel.Voormeerinformatiehoudt
desiteindegaten:www.codegeel.nlenvoorhetvolledigeprogrammaisdeNOVAlendertevinden
opdeachterkantvandezeWP.
NamensdeheleCodeGeelcommissietotseptemberindeSooS,Joodie
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AKB2
Daarzatikdan,lekkernaeendaghardlerenbijmijnvadereenbiertjetedrinken.Opeengegeven
momentgaatdetelefoonenikzieaanhetnummerdateruitderegioDenHaagwordtgebeld.Het
waseenbepaaldevogeldieeenvraagjevoormijhad.Hijvroegaanmijofikbestuurwildeworden
vanNova.Ikstondevenmetmijnmondvoltanden,watheelongebruikelijkisvoormij.Nawat
twijfelenenvragenwashettochgeregeld.IkwasnuofficieelAKB,ikvoeldemijgevleid.
MijnNovageschiedenisgaatalweereentijdjeterug.Hetwarenjarenwaarinikveelnieuwemensen
heblerenkennenenmijzelfhebkunnenontwikkelen.Hetbegonbijmijeenlunchdiegeorganiseerd
werddooreenstudievereniging.Zehaddenbroodjesmeteienanderedingenerop.Diezelfdeweek
wastoevalligookhetOktoberfestgeorganiseerdeneenwillekeurigNovapersoonvroegofook
wildekomen.Hetzoueenavondwordenwaardevloervolbladerenlag,hetbiervloeidealswateren
detraditionelebankenentafelsalspodiumwerdengebruikt.MijneersteSooSvondikzo’nsucces
datikbeslootmijinteschrijvenvoordestudentenverenigingNova.
Hetjaardatdaaropvolgdewasergleuk.Ikwaseenbestactieflid,maarhadnietechteencommissie
waarinikzat.Hetwasvoormijookmeereenplekwaariknaartoekongaanomteontsnappenaan
schoolenallesdaaromheen.Hetwaseenveiligehaven,waareencrewvangezelligebierdrinkende
mijhetgevoelgavendatikwelkomwas.DitisvoormijdekrachtvanNovaenikdenkdatwedatook
meeruitmoetendragen.
VerderhebikbijNovanogallerleiandere
dingenmeegemaaktzoals:
Novaweekend
Novajaarnacht
WISPO
CodeGeel
BBQOP
Novalive
enveleandereSooSactiviteiten,maardat
zoutelangdurenomoptenoemen.
Alslaatstewilikgraagzeggen;Wellichtzie
ikjouvolgendschooljaarenkunnenwe
noglekkerverderbabbelenovervanallesennogwat.En………………
TotSooS
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HetGROTEverhaalvanSanderHassink,ThijsBergmans,JennifervanderVen,JoodievandenBosch,
FabianLarive&RenskeVerburgSooScommisssieders.v.NOVA20102011
Dag1:19April2011’smorgensvroeg
vertrokkenomdebootvan11:15tehalen.Het
weerwasalheerlijkopdeboot.Naarriverenop
Terschellingeerstmaareveneenbroodjevis
gehaald.Debusgenomendieonsheelaardig
voordecampingafheeftgezet.Nadatwe
hebbenuitgepakteerstmaareven
boodschappengedaan,opdefietsnatuurlijk.
Maarvoorhetboodschappendoeneerstnog
eveneenrondjegelopeninWestmet
aansluitendeenbiertjeonderdeBrandaris.
Terugvandeboodschappenwashetzonnetje
Heenreismetdeboot
nogheerlijk,daaromzijnwenogevennaarhetwadgelopen.Heenzijnweterhoogtevande
campingophetwadbegonnenomzorichtingWesttelopenenuiteindelijknogevenbijhet
sterrenkijkbankjezondershirtom18:00uurindezongelegen.Nauiteindelijkergenshalverwegede
avondgegetentehebbenevenlekkeropdebankgehangenenonsmentaalvoortebereidenopde
komstvanHassink.
Dag2:Schappelijkuitgeslapentoteenuurtjeof10.
Lekkerontbetenmetpannekoekendienogover
warenvandinsdag.Vervolgensrustigvertrokken
richtinghavenomdeberuchteHassinkoptehalen
Daarzaljehemhebben……
Rond13:15draaidedeEVTbootnaeenlangevaart
eindelijkdehavenvanTereschellingbinnen.
Ongeveer50meteruitdekustzagikRenskeal
zwaaien.SamenmetThijsenJoodiewaszemijbij
debootkomenhalen,meteenextrafiets.Naeen
biertjenaastdebrandarisgingenwenaarde

Zwemmeninhetmeertje

camping.Daarnagingenweevenzwemmenin
hetmeertjeenThijsklaverjassenleren.’s
Avondsatenwespaghettimetveelvleeseniser
nogmeergeklaverjast.
Dag3:Nagoeduitgeslapentehebbengingen
wemetRenskealsgidsdwarsdoordeduinen
naarhetstrandaandeNoordzee.Daar
aangekomengingikalleenevenindezee
zwemmen.Nanogwatzonnengingenwewat
drinkenbijdestrandtentbijPaal8.Aldaar
werdenwelichtelijkteleurgesteldomdatde
keukendiedagnietopenging.Laterzoublijken

Evenwatdrinkenindezonbij“Paal8”
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datditnietergwasomdatdooreenovernamedeprijs/kwaliteitverhoudingvandebroodjesniet
optimaalzouzijn.DaarnagingenwemetdebusnaarWest.Nanogeenterrasjehebbenwebami
ingrediëntengekochteneenkruikjeSchylgerJuttersbitter.Aangekomenopdecampingwerdde
bamibereidengenuttigd.Ookiserdaarnaweergeklaverjast.
Dag4:VandaagzoudenJenniferenFabian
aankomen.Lateropdedagzouookblijkendat
hetéchtgebeurde.Nahetuitslapen,ontbijtje
metbami,enwatzonnenhebbenweooknog
evendetentvoorRenskehaarzusopgezetdie
’savondsaanzoukomen(ookditbleeklater
échttegebeuren).Toengingenweweernaar
West,alwaarJenniferenFabianmeteenkleine
vertragingopeenovervollebooteenbeetje
zomersstondentezijn……
Opdebootwas’tbestwinderig,duswehoopte
OntvangstbijdebootHassink,RenskeThijsenJoodie

dathetopheteilandnietzowas.ToendebootaankwamzagenweRenske,Joodie,ThijsenHassink
alzwaaiendopdekadestaan.Zehadden2extrafietsenbijzichwatnatuurlijkgoeduitkwam.Eerst
eenbroodjeeten(metveelteveelhoning!!)endannaardecamping,spullendumpenengenieten
vandezon.FabianenHassinkgingenlekkerzwemmenindezeeenJenniferenRenksegingen
boodschappendoen.JenenRenskehebbenpannenkoekengebakken(metspekenkaas).Daarna
hebbenweeenrustigavondjegehad,wehebbenwegekaartengedronken.DaarnaisJenniferlekker
haarbedjeingekropen.
Dag5:Wehebbenlekkeruitgeslapenenzijn
eigenlijkmeteenindezongaanliggen.
Pannenkoekenvangisteravondalsontbijt,
hmmm!!!’sMiddagszijnwemetz’nallenaar
hetstrandgefietst.Wegingenmetzeallede
zeein,noujaiedereenbehalveJenniferdie
uiteindelijkdoordejongensdezeeinwerd
gedragenaaahhh!!!Daskoud,brrr…wehebben
wattesnackenbijdesnackbargehaaldenzijn
daarnabijdestrandtentwattegaandrinken.Je
konwelziendathetpersoneelnieuwwas,want
Hesselsamenmetzijndochteraanhetzingen!

erwas10manaanhetwerkenhetduurde15minutenvoordatweeindelijkwattedrinkenhadden.
Nahetpersoneeluitgelachentehebbenzijnweterugnaardecampinggefietst.Fabianheeft
boodschappengehaaldenkipkerriegekookt.Renskeszusjeenhaarvriendinatenookmee.Endanis
hettijdomonsklaartemakenvoorHessel!!!
Nadatiedereenzijnstappakhadaangetrokkenstaptenweopdefiets.Naeenruimhalfuurgoed
doortrappenkwamenweaanbijcafé“DeGroeneWeide”.PreciesoptijdomHesseltezien(en
horen)beginnenmetzingen.HetoptredenvanHesselvielergindesmaak.Om24uurwashettijd
omeenjarigevrouwophetpodiumteroepen.DaaropvolgdedevraagvanHesselofernogiemand
wattevierenhad,envoorikhetwiststondikophetpodiumHesselwijstemakendatik24was
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geworden.Hetwerdniethelemaalécht
geloofd,enopdevraagofikwelwistwatde
datumwaskwampasnalangnadenkeneen
“uuhhh………23of24april………??”.Tochkwam
ereenfleschampagnetervoorschijndiedoor
deSooScommetveelvreugdewerdontvangen.
BijJoodievieldezechampagnewatverkeerd,
enhijheeftdanookderestvandeavond
buitendoorgebracht.Ondanksverwoede
aanmoedigingenwerderhelaasgeen“egeltje”
gezongen.OokdevraagofHesselnieteensin
DelftbijNOVAzouwillenoptredenwerd
Hassinkheeftweereenseenhandtekeningontvangen
negatiefbeantwoord.Hijhadhettedruk.Na
afloopvanhetoptredenlietdeSooScomzien
hoemeneenpodiumoverneemt.VlakdaarvoorvroegikHesselnogofhijeenhandtekeningopmijn
handwildezetten.Renskevondditechternietgoedgenoegendeedmijnshirtomhoogomruimtete
makenvooreenhandtekeningopmijnbuik.Toendetentleegliepzijnwenaarbuitengegaan,
hebbenweJoodievandestoepgeraapt,enzijnweopdefietsgestapt.Onderwegwerdener
zangpogingengedaandiewaarschijnlijkbijnavolledigcompleettegengesteldwarenaandievan
Hesselophetgebiedvankwaliteit.Aangekomenopdecampinggingenwenaeenkleindrankje
slapen.Ookhebbenweromantischsterrengekeken.
Dag6:Nahetuitslapenhebbenwetostiesgegetenenindezongezeten.Opeenbepaaldmoment
gingenRenske,Thijs&Fabiannogevenvlugin
hetmeertjezwemmen.Joodie&Jennifer
gingennoginWestkijkenofer
souvenirswinkelsopenwaren,maarzekwamen
teleurgesteldterug.Opeenanderbepaald
momentdaarnakwamenRenskehaarzusen
haarvriendinterugvaneenfietstochtje.Zij
verteldendatereenkettingvanafgelopenwas,
endatzijdeze“methuncharmeserweer
opgelegdhadden”.Joodiegingnog
tafeltennissentegenRenskehaarzusenhij
verloorbeidepartijen.Nanogwatgeëpibreerd
Onzeholbewonermoestweerspareribseten
tehebbenindezonvertrokkenwenaareetcafé
“OnderDePannen”voorhetdiner.Ditwaserggoedbevallen.Bijthuiskomstgingenweeerst
schoonmakenenopruimenendaarnaditschrijven.
Dag7:Dezedagisernogniet,maarwegaanvroegopstaanendanopdeEVTbootvan9:15stappen.
TotSooS!!
DeSooScom
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Bierschuim…

Alsjeopeendronkenavondaandebarzitgajeoverdebelangrijkerezakenindewereldnadenken.
Zakendiejenormaalgewoonaccepteertwordendanaaneenhevigediscussieonderworpen.Deene
heefthetoverhetwelofnietbestaanvandingen,deandereheefteendiepediscussieoverfysische
verschijningenenweeranderenkunnenheteenuurlangoverjespiegelbeeldhebben.Waaromje
linksenrechtwelandersomziet,enbovenenonderniet(zievorigeWP).Sommige(vrouwen)
denkenzelfsdatjeerdunneruitzietalsjejespiegelschuinzet.Jeprobleemoplossendvermogen
wordtgroternaarmatejemeeralcoholinneemtenzelfsdemoeilijkstedilemma’szijngeenprobleem
meer.

Nuzatiklaatstookdronkenaandebarendaarhadiktocheen
moeilijkekwestiewaarikgeenoplossingopkonvinden.Normaal
isdatgeenprobleem,wantjebegintgewoonmeteenvolgend
probleemenbinnen38secondenbenjejeeersteprobleem
alweervergeten.Alleenhierwashetanders.Iederglasbierwerd
ikerweeraanherinnerd,enomjulliealdatleedtebesparenheb
ikvoordezeWPeenurenlangezoektochtopmijnlaptop
gehoudenomditprobleemoptekunnenlossen.Mijnprobleem
zageralsvolgtuit(zieplaatjehiernaast).Inzwartwitishet
misschiennietheelgoedtezien,maareenbeetjestudentweet
welkekleurpotlodendiemoetpakkenalsjehetplaatjegaat
inkleuren,endaarligtookhetprobleem.Waaromisbiergeel,enhetschuimdateropzitwit?
Iedereenheefthetgewoongeaccepteerd,wantzokomthetaltijduitdetap,maareigenlijkvindik
hetbestraar.Hetkomtuitdezelfdekraan,maarhetbierisgeel,enhetschuimiswit.Ditgeldtook
vooralhetbruinbier,daarishetbierbruin,enookhetschuimwit.

Omhetantwoordtevindenmoetenweeerstonzeopticaboekenerbijhalen.Hoekomthetdathet
biergeelis?Blondbierhoudtvanallegolflengtesbehalvegolflengtesrondde580nm(voorde
TBK’ersonderons,datisgeel).Voorbruinbiergeldthetzelfdeprincipe.Wewetennuwaarombier
geelis,maarwaaromishetschuimvandatgelebierdanwit?

Voorhetwitteschuimmoetenweeigenlijkweerdebiologieboekenerbijpakken.Bierschuimbestaat
uitbelletjesvankoolstofdioxidewaarvandewandenzijnsamengestelduitverschillendeeiwittenen
koolhydratendietijdenshetbrouwenontstaanzijn.Nuabsorberendiecombinatieeiwitten,
koolhydratenenkoolzuurtoevalliggeenenkelekleur,enreflecterendusalles.Doordeflinkediffuse
reflectielijkthetschuimduswit.Alsjeeenglasschuimtapt,lekkerlaatdoodslaan,enallekoolzuur
erweeruitisontstaatervanzelfweerdekleurgeel.

Ikhoopdatvanafnuiedereenweerwatrustigerkanslapenennietmeermiddenindenachtgillend
enzwetendwakkerwordt,destressvanonwetendheidteveelwordt,enjeuiteindelijknaar
Duitslandmoetverhuizenomdatjealleennogmaarkuntschreeuwen.Pakeenbiertjeengaaeens
genietenvanallevergaardekennisdienodigisomrustigeenbiertjetedrinken.
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BBQOP

Ikkanweerheerlijknagenietenalsikterugdenkaan10juni2011!Vanaf’sochtendselkhalfuur
buienradarindegatengehouden,wanthetwasheelwisselendweer.Hetenemomentregenenhet
volgendemomentstrakblauwelucht.Ondanksdathetberichtsteedsveranderdewashetwel
duidelijkdathetnietdroogzoublijvendieavond.Tochkonditdepretnietbedervenenzouhet
feestjehoedanookdoorgaan!

Deheledagdoorliepenermensenheenenweerenhieldenindegatenofhet
leukefeestalbegonnenwas.Omeenuurof3kwamditerechtvan.Belghad
weereenseentreinreisgemaaktombijeenfeestjevanNOVAaanwezigtezijn!
’sOchtendsom5uurweggegaanomtegenietenvanBBQOP(enomde
volgendedagbekertjesterapen).
Hetduurdenogmaareenuurvoordatdetapopenzougaanenhetfeestzoulosbarsten.Zoalsaltijd
liephetwatuit,maardatmaaktehelemaalniksuit.Tientallenmensenhaddenzichinmiddelsophet
veldverzameld.Hetwasleukomtezien,datditlangnietalleenNOVAmensenwaren.Veel
onbekendegezichtenwildenmeegenietenvanhetgratisfestival.

Rondeenuurtjeof5kondeeerstebanddanecht
beginnen.Ophetgrasveldhaddenzichinmiddelsal
tientallenmensenverzameld.Helaasbegonhet
probleemalna1nummer.Ineenswerdereen
stortbak(zondereinde)geleegdophetveld.
Iedereentroksneleenponcho/regenkledingaanen
wasklaarvoorderestvanhetoptreden.Helaas
zorgdederegenvooreenkortsluitingenmetde
onweererbijwerdalsnelbeslotendatallesdirect
naarbinnenmoest.Detapbenedenwerdgeopend!
DanmaarouderwetsBBQOPindeSooS.GelukkigkentNOVAveelvrijwilligersenwasnaeenuur
allesbinnenenwasiedereenklaaromdaartebeginnenmethetfeest!Iedereendiebuitenstondhad
zichinmiddelsookbinnenverzameld.HetwasdaaromgezelligdrukindeSooS.

HetfeestindeSooSwerdechtgeopendmetdePartyAnimals!Wat
eenknallerwasdat.DeheleSooSginglos.Doordedrukteenalhet
dansenwerdenmetspoedventilatorenaangeschaftenneergezet
doordeSooSheen.Ditzorgdevooreenbeetjeverkoeling.Toch
warenermaarweinigmensendiezichhierwatvanaantrokkenen
haktenvrolijkdoor!

InmiddelswasbuitendeBBQbegonnenenstondereen
flinkerijvanmensendiehongerhaddengekregennaalhet
springen.Vantevorenwareneralruim200kaartenbesteld
voordeBBQ.Iedereenwildewelmeeetenvoormaar1euro!
Nahetspringenwasdaaromtijdomevenbijtekomenmet
eenrustigmuziekje.DeinmiddelsheelergbekendeCynthia
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Janes(kenjehaarniet,vraaghetdanaanHassink)zorgdevoorhetoptredentijdensheteten.

Hiernawerdhetfeestnoggroter,wantinmiddelswasvernomendatonzegroteconcurrent:het
zomerfestivalvandeTUDelftwasafgelastvanwegehetweer.Dankunnenwijtochtrotsvertellendat
wijzo’n380mensenlangshebbengehadbijhetfestival.Maareigenlijkisditgewooninfo
tussendoor,wanthetbelangrijkstemoestnatuurlijknogkomen….Deactwaarvooralleinwonersvan
DelftrichtingdeSooSvanNOVAtrokken,wantalvoordetweedekeerdit(school)jaar,mochtenwe
DouGrendVonVelzenendeNozemindeSooSontvangen!!

Alurenvoordatdebandaandebeurtwasdeeldenzerozepruikenuit.Ookhad
eengrootaantalNOVAledenzichinmiddelsverkleedenineengeletuinbroek
gehesen.Nogeveneenleukpraatjeen…JAAAAAdaargaanweweer!Wezijn
begonnen!AlsnelkomthetNOVAliedjevoorbij:“Doejehandenindelucht,voor
Leenz’njassie!”JammerdatLeennietmeeraanwezigwas,wantditnummeris
tochspeciaalvoorhemzogemaakt.Tochmaakteniemanddituit,wanthetfeestginggewoondoor.

NaeennummertjeofdrieDouGrend
ineensmoeststoppen.Doordeuitloopvan
demiddagenhetweerwashetoptreden
vanonzegeliefdebandalweervoorbij.Een
anderebandmoestnogoptreden,dushet
podiummoestalweervrijgemaaktworden.
Hierbijisdanookgelijkeentipvoorde
organisatie,datvolgendekeerDouGrend
weeralslaatstemoet,ofdatzeingepland
moetenwordenvoorminimaal2uur!
Gelukkiggingopdeganghetfeestjeverderdoor,wantDouGrendhadeindelijkdeCD’s
meegenomen,dusdeNOVAmensenstormdenernaartoeomdeCD’stebemachtigen.Gelijkdaarna
wasereenhandtekeningenuurtjeingepland,eindelijkkregendefanswaarzealzolangopwachten.
(VoordemensendienunognietwetenwieDougrendis,neemeenkijkjeopvlietpopergensbegin
augustus).

Helaasmoestikdoorverplichtingendedagerna,naditmooieoptredendeSooSverlatenenrichting
huisverplaatsen.NaurenindeSooSgestaantehebbenkwamikerachterdaterookbuitennogheel
veelmensenstonden.Jeetjeditwasechteennieuwrecord!!Ikhebdanookvernomendathetfeest
nogtotdevroegeuurtjesisdoorgegaanendatdebikkelsvandeopruimcommissiedevolgende
ochtendweernetjeshetveldhebbenopgeruimd.

IkkanjullievertellendatalsBOBzijndeBBQOPookechteengeweldigsuccesis!

Lotte

*Wiljemeerfoto’szien?Kijkdanop:www.svnova.nl
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AKB3

HierspreekteenvandeenthousiastenieuwebestuursledenvanNova..Nuwillenjullienatuurlijkdat
ikietsovermijzelfverteldusbijdeze:
9 Ikvliegvaakwegnaarbekendlandendatdoeikzondervliegtuig
9 Ikhebgeduimdtotmijn…..
9 Vroegernoemdenmenseninmijnomgevingmijookwel‘de
sirene’omdatikzohardkonschreeuwenenhuilenalsiets
mijnietnaarmijnzinwas.
9 Geloofhetofniet,vroegerbevondikmijregelmatigopglad
ijs…
9 Ikhebietsmet:spetter,spatter,spater,lekkerinhetwater,
gamaarvastnaarhuis,ikkomeendruppellater…
9 OhohDelft,ikgauverlaten…

EndanmijnconnectiemetdeNova:
9 MijneerstekennismakingmetdeNovawastijdensdeDias,
allemaaldikkekindereninhetgeel…
9 Ikwaseenvande84mensendiemeegingenopWispo.Ik
hebgenotenvandeZwetifeestjesenbenerditjaarzeker
wetenweerbij.
9 Afentoebeniktevindenopde2everdieping,maarsomsverruilikdievoordeSooS
9 MijnNovaweekendbegonmettweedikkekinderenmetgeleklomphoezenomhun
schoenenheen,eenpuntmutsopeneenwittebaardom…

WatikkomendjaargadoenvoordeNova?
Ikgaernatuurlijkvoorzorgendatjullieeenonvergetelijketijdkrijgen!!!

Eendikkesmakkerdvandezebinkenseeyou@theSooS!
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NOVAweekend2011!

Zoalsjullieallemaalvastwetenzitiknuver,verwegin38(=Grenoble)voormijnstage,
waarvoorikdeheledagbuisjesmagschoonmaken.Maarindithalfjaardatikwegben,was
ookhetNOVAweekend.Ikwerddanooksoortvanverplichtomeventerugtekomen.Eerst
twijfeldeikevenofikhetwelzoudoen.Heeleven,entoenbeniktochovergehaald.En
toenikinaprilbezoekkreegvaneenkleineNOVAdelegatie(inclusiefstapelbedenhieren
daareenroerstaafje)hebikookmijninschrijfformulieringevuld.Entrouwens,ikgingal
vanafmijneerstejaarmeemethetNOVAweekend,hetzouduseigenlijkeenschande
zijnalsikdezezoumissen.Wieweetwelkbordweditjaarwetentebemachtigen?Endit
jaargingenweweernaarhetgenialeDeMortelendusvlakbijdeTimeOut,netals2jaar
geleden.Plus,ergingenzo’n60man,inclusiefeensteldamesmee.Datisaltijdleuk
zo’ngrotegroep.
DusikwasopdonderdagvoorhetweekendmetdeTGVvertrokkenrichtingBelgië,
daarevenhoigezegdbijmijnoudersenvrijdagnaarEindhovengegaan,wantdaarzou
ikwordenopgehaalddoorJohn,Opa,JosseenRon.Ditjaarwashetthemakabouters,
dusikhadeenmooierodekaboutermutsenuiteraarddegeletuinbroekaan.Ikmoest
enzouwordenopgehaaldinEindhoven,enaangeziendatvaststond,hadden
wemaargelijkafgesprokenineenbiercafémetChouffevandetap.Aangezien
ikslechtsvanuitFrankrijkkwamenderesthelemaalvanuitDelftwasikeerder
indekroegdanhun.Opzichgeenenkelprobleemwantikkonalvastgenieten
vanmijnheerlijkekabouterbiertje.Naeentijdjewachtenzagikbuitenopeens
eenLimochauffeurvoorbijlopen.Endriedikkekabouterserachteraan.Juist,
diemoestikhebben.IndekroegmeteenChouffjegeproostopeenepisch
weekend.Vervolgensgingenweweeroppadenaangezienwezoveelfooihadden
gegevenaandebarvrouw,mochtJossezelfsaangratisspeciaalbiertjeuitzoeken.
Omdeeenofandereredenhaddenweheelveelbekijksinonzeschitterend
kostuums.Welraar,zoinhetlandvanhetcarnaval.Niksgewenddaar.Ditjaarwas
JohndechauffeurenkonOpaduseindelijkeenkeermeegenietenvanhet
standaardaccessoirevanditsoortautoritjes:ColaAanmaak.Aangekomenbij
deboerderijkreegikmijneigenvlaggetjeopgespeldzodatikaltijdherkenbaar
wasindegroep.Ietsmetbierenzoekraken.Hetwasgeweldigomiedereen
weertezien!Enhetwasnatuurlijkleukomweerbijdezelfdeboerderijte
zijn.Ikhebnogeenpaargoedeherinneringenvandieplek;ietsmeteen
golfballetjeenietsmeteenopblaaskrokodil.Traditiegetrouwisde
vrijdagavondkroegavond,dusgingenwenaardelokalekroeg.Inmijn
eerstejaarhaddenwenogeenechtedroppingenmoestenwe
daadwerkelijkeentakkeëndlopen.Tweejaargeledenwerdenwezo’n
200mvoorbijdekroegafgezet,dusveeluitdagingzaternietmeerin.Dit
jaarhaddenzedatheleloopgedoegewoonlekkerachterwegegelatenen
onsvoordekroegafgezet.Endekroegwasnogsteedszoalsikhetmekon
herinneren.Alhoewel…Erzatennumaarliefst15localsindekroegener
waseennieuwekroegbaas.Devorigewasfaillietgegaan,hoogstwaarschijnlijknet
nadatwijdaarwarengeweestenhetnietkondenlatenomeenvandedriepullen
meetenemen.Denieuwekroegbaashaddanookgeenpullen.Maarhijhadweleen
Jägermeisterkoelunit.EndaarkreegHassinkeennatteplekvan.Hijvonddatiewelde
voorraadkonopdrinkenendusdronkhijdeheleavondlongdrinksvandatspul.Maar
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ookbijderestvloeidedealcoholrijkelijk.Enwewarenduidelijkaanwezigin
dekroeg.Endebiljarttafelwashetpodiumvooriedereendienogkonstaan.
Ok,afentoevieleriemandaf,maardatvoeljedantochnietmeer.
Nadatwevooreenrecordbedraghaddengezopen,wildedekroegbaastoch
welnaarzijnbedjetoe.OpdeterugwegkwamenweJezustegen.Hijhing
daareenbeetjedroevig,halfnaakttewezen.Hijwildeechtnietmeeomnog
eenbiertjetedrinken,dushaddenwe‘mmaarlatenhangen.Uitgoedfatsoenhadden
wedanmaareenmutsopzijnhoofdgezetenklompenaanzijnvoetengebonden.Ook
nogergenseenbaard.
Nogmeeropdeterugwegkonikmeietsvandevorigekeerherinneren.Jasorrydatik
hetzovaakvermeld,maarhetwasdanookweleenleukweekend.Nouwasdittotnu
toeookeenheelleukweekend,enhetwordtalleenmaarveelgenialer.Maardezeis
noghetvermeldenwaard:tweejaargeleden,opdeterugweg,liepenwelangseen
boerderij.De38ragewastoenaleentijdjeinvolleglorie.Enlaatnounetdieboerderij
nummer38zijn!Tsja,danhebjegeenkeus.Enlatenwenouditkeerweerlangs
dezelfdeboerderijlopen.Endeboerhaduiteraardnogsteedshetzelfdenummer.Tsja…
Opnieuwtotaalgeenkeuswatjedanmoetdoen…Meneerdeboer:bedankt!
Oponzeboerderijnoglekkerfikkiezittenstokenengenietenvannogmaareenbiertje.
Devolgendedagheerlijkweertje.Opeengegevenmomentvondikhetweltijdomde
modderpoeltebouwen.GelukkigdachtookRondaaropprecieshetzelfde
momentaanenkwamhijdusnaastmestaanterwijlwildtekeergingmetde
schepenereenbijnanolimitaanwaterwerdtoegevoegd.Eersteentijdjezelfin
demodderzittenplonzen.Maarjadanweetjehetwel,dusgajemaaralderestin
demoddergooien.Kijk,datisechtlachen!Gelukkigwashetwarmdouchewater
op,duskondenweonsalsechtemannenmiemelendonderhet0°Cwater
afspoelen.Gelukkigwaserookpils.Ehm,Grolsch.MAAR…DaarhadSpookwatop
bedacht.HijhadvoorzijnverjaardagiedereenopeenheerlijkfustjeChouffegetrakteerd.Ach,
watwiljenogmeer:NOVAweekend,heerlijkweertje,watmodderachterjeoren,deheledag
DouGrenddoordespeakerseneenlekkerKabouterbiertjeinjehand!Genieten!
BijdeBBQuiteraardAROQualitytopvleesopdebraai!’sAvondsgingenwemetzijnallenmet
eenbusnaardeTimeOut.Watwarenwijeenbendeapenindiebuszeg!Geweldig!EndeTime
Outwasookweergeweldig.GelijkmetzijnallennaardeApresSkihutgevlogen,endaarwas
niemand.Ach,NOVAmaaktgewoonoveralfeest!Enwathebikzittenfeesten.Ondertussenwas
deHardstylezaalbovendeApresskimuziekuittehoren,dusgingenwedaarmaar
voluitstampen.Terin*(genoegcensuur?),daarhebbenzeechtgeenextra
geluidpuntjesnodig!NaeenpaaruurtjesuitonzebolgaanbenikmetSjongaan
afkoelenaandebarinhetHardrockcafe.LekkerHJ’tjesdrinken.Watmewas
opgevallenwasdatheelvandiejochies(hetisdanookdegrootste
avondkindercrechevanNederland)eenbandjeomhadden.Dusikvroegaanzo’n
randomjochiewatdatnouwas:“joa,dassunbierbandje”,opz’nBrabantsdus.
NouwasdatgenoeginformatievoorJohnenmijomDuoIrritanttespelenen
iederjochiedienaastonsaandebarbierkwamhalentevragen:“Heddegijeen
bierbandje?Wa,heddegijgeenbierbandje?Joa,dankrijgdegeenbierhè!Danmoedegij
zoweenbierbandjehebbe.”Endaarwarenweweleenuurtjezoetmee.Enhetmooiste
wasnogtoenikrichtingdeuitgangliep,eenvandiejochienaarmetoekwamenmevol
trotszijnbierbandjelietzien.“Kaaik,ikheddunbierbandje!”
Opdeterugwegindebuswashetfeestduidelijknognietover!Hetenenahetandere
liedwerdbrullendingezet.Enondertussenwarenwenogsteedseenbendeapen!Top.
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Enkunnenjullienogdiemanwijfbuschauffeurseenhetpeletonbegeleidende
securitiesherinneren?
Bijdeboerderijhieldendemeestenhetsnelvoorgezien,maarikwilde
natuurlijktenvolstegenietenvanditnuallegendarischeweekend,dusnog
maareenzooipilsaangesleepteneenkampvuurtjegebouwd.Ikzatnaast
Nicoleenwezatengezelligoverintellectueleonderwerpentebakkeleien(ofga
iknualtever?Ikgagewoondoorhoor)BlijkbaarstudeerdezeTVenpresenteerkunde
ofzoiets.Noukreegikhierdoordegenialeingevingomsamenmethaarhet
weerberichttepresenteren.EnindestijlvanBartdeGraaffsweerberichtbegonnenwe:
“Zijnwealbegonnen?”Eninmijnherinneringenwashetechteengenialepresentatie,
ookaldeedNicolenietmetvolleovertuigingmee…Hoezoudatkomen.Gelukkig
werdenalde/haarhoogtepuntenendieptepuntenmetdetailgefilmd.Wehaddenerin
iedergevaleenhooplolmee(OK,dronkenklinktditongetwijfeldveelbeter).
Rondeenuurtjeof4kwamdelokaleturkeenzooivoerbrengen.Zoietsverwachtjeeigenlijk
nietzoverwegophetplatteland.Geniaaltoch!Om6uurhadikernogsteedsgeengenoeg
vanenaangezieniknogzekernietnuchterendusgemakkelijkirritantwas,vondikhetecht
eensupergoedideeomiedereeneengoeiemorgentoeteblèèrenviadespeakersennadat
ikzekerwasdatdemeestewakkerwarenkonikhetheuglijkenieuwsmeldendathet6
uurwasendatiedereendusnogzekervieruurkonslapen.Hetwerdmenietgeheelin
dankafgenomen.Maarikhaderdestemeerlolin.Hihi.Toendezontefelwerdgingook
maarookevenoptweeorenliggen.Ikwaswelweeroptijdwakker,netvoordatzeme
kwamennatgooien(hoezodan?).Iedereenliepeenbeetjedruilerigrond,ikatmijn
lekkeregebakkeneitjeopenSuuSdeedmeerderemalenhaarnaameeraan.ZelfsRon
waserverwonderddoor!
Nadatdetokoopgeruimdwasgingenwenogeentijdjeactiefdoen:boogschieten,
tokkelbaandingesenenaapjespeleninhettouwenparcours.

TerugbijdeSooSwasikuiteraardreuzebenieuwdhoezeerondertussenuitzag.Inde
driemaandendatikalwegwas,wareneralveeldingenveranderd,verbeterden
geklust.Omtebeginnenwashetklushokeennoggroterezooidanooittevoren(ja,je
moetjezelfwelblijvenovertreffen),wasereenheelmooiopberghokophetpodium
geklust,hadVinnieeentelefoonmeldsysteemmetlampjesenzogemaaktenishet
oudebesturenbordgeupgraded(thumbsupbestuur!).Ja,hetwasweerheerlijk
omevenindeSooStezijn!Maarikmoestjammergenoegsnelweerterugnaarhet
zuiden.MaarmetBBQOPwasikerweerbij.Jaookdatmochtikechtnietmissen!
Ikbedoel,opzaterdagmeteenkaterbekertjesrapen,wiewildatnouniet?Nee,
hetgingnatuurlijkomhetsupergavefeest!Enwatwashetgaaf!Ikmochtweer
BBQen,ditkeerindepleuresregenenDouGrendkwamoptreden!Enalleandere
dingendieiknietmeerhelemaalweet!
OndertussenmagikofficieelweerbijnaterugkomennaarNederlandenbeginterweerbijnaeennieuwjaarvol
metgenialefeesten!Enditkeerblijfikindebuurtzodatikniksmeerhoeftemissen!

Hetwasiniedergevaleenontzettendgaaf,leuk,gezellig,niettevergetentopNOVAweekend.Ikhebnual
weerzininvolgendjaar!

TotSooS,

Belg
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PinguinPost
HeyNOVAleden!
Alseerstewilikiedereeneenfijnevakantietoewensenenikwensallemensendiedezevakantie
weergaanklussenindeSooSveelpleziertoe!
DitjaarheeftdeSooScomweeriseenSooScomweekendgehad.ZezijnditjaarnaarTerschelling
geweest,enikbennatuurlijkevenbijzelangsgeweest.Hetweekendbegonvoorsommige
SooScommersalopdinsdag,derestkwamlaterindeweekaan,wantzemoestennogwattoetsen
herkansen.Hetwasdeheleweekprachtigweer!DeSooScommershebbenlekkerindezonliggen
bakkenenzijnoveralnaartoegefietst.OpzaterdagzijndeSooScommersnaarHesselgegaan,een
lokaleberoemdheidenzehaddenhetallemaalenormnaarhunzin,vooralJoodiediededrankniet
binnenheeftkunnenhouden.Endanweermetznallemetdebootnaarhuis.Hetwaseengeweldig
weekend!
NadewarmteopTerschellingwashettijdvoormijomterugnaardenoordpooltegaanomwatafte
koelen.Hetisheerlijkomthuistezijnenlekkertezwemmenindekoelezee.Hetisookaltijdgezellig
ombijmijnmoederlangstegaaneneenkopjetheetedrinken,maarzoalsaltijdvoeldeikaanmijn
verendathettijdwasomweeropreistegaan.
Zoalsdemeestevanjuliestudentenvindikbierechtheerlijk!Vandaardatikevenlangwasgewipt
voordespecialebierenSooS.Erwarenheelveelbierenvoormijomteproevenenikhebookheel
mnstempelkaartvolgekregen,ikhebzelfsnogeencocktailopalstoetje.Erwareneenheleboel
lekkerebierenbijmaarBarBarwastochechtmijnfavoriet.Naeengezelligeavondbenikmet
moeitenaarhuisgewacheld.
NadespecialebierenSooSbenikinDelftgeblevenommevoortebereidenopBBQOPikkonniet
wachtentothettijdwasvoorhetlaatsteengrootstefeestvanhetjaar.Hetfestivalzagergeweldig
uitmeteengrotebuitenbareneengrootpodiumikhadnatuurlijkooktrekinvleesvandeBBQ.
Maartoenhetfeesteenmaalaandegangwasbegonhetkeihardteregenen!Vooreenpinguinisdat
nietzo’nprobleem,maarvooraldiemensenendieapparatuurwasdatweleenprobleem.Maar
dankzijdehulpvanalleaanwezigeledenishetfeesttochnoggeredenwasheteengrootsucces.De
partyanimalsbrachtendenostalgienaarboven.Dougrendwasnatuurlijkookvandepartijende
gekkenindegeletuinbroekenstondenweervooraan.Maaraanalleskomteeneind,zoookaan
BBQOPenaanditschooljaar.Hetwaseengeweldigschooljaarmetveelgezelligefeestenenveel
reizen.Maarnuishettijdomopvakantietegaan,enwieweetkomenjuliemijdezevakantienog
weltegen.
Groetjes
MeneerPinguin,
ErelidvandeSooScomders.v.NOVA




Pagina|23


KoninginneNach
Voordemensendiehiernognooitvanhebbengehoord,hierkorteuitleg.KoninginneNachisde
nachtvoorKoninginnedag(dedagdathalfNederlandnaarAmsterdamtrektomdaarhet
museumpleinopsteltentezetten).KoninginneNachiseigenlijkdehelenachtdoorzuipenzodatjede
volgendedagmeteenkaternaarAmsterdamkangaan.
Netzoalsvorigjaarhaddenbeslotenomhetditjaar
nogeensteproberen.Naeerstwatbiertjeste
hebbengedaanindeSooS,ennogeenpaarbiertjes.
Ennogeenpaarbiertjes.ZijnwebijdeAlevgaan
eten.Eenoverheerlijkekapsalon,eenbiertjeeneen
ijsjediscodipgingenergoedin.Nuwashetopnaar
DenHaagmetdetrein.Wijwarennatuurlijknietde
enigedienaarditavondjezuipeninDenHaag
wouden.Dusdetreinwasbehoorlijkvol,zoals
iedereenweetkannietiedereentegendezedrukte
endezekekennietzoblij.Toeniemandhetliedje“ik
keneenliedjeendatgaatjeirriteren”monotone
gingzingen.Gelukkigvoordezemensengingdetrein
maartotDenHaagCentraalendaargingenwemet
Joodieoparchiefbeeld
z’nallennaarbier.Alsneldedenwijeen
verschrikkelijkeontdekking.Joodiewaszijnhoedvergeten.HiernaastJoodieoparchiefmateriaal.
Natezijnbijgekomenvandezeschik.Kregenweeennieuwehartaanval.Hetbierdatophet
evenementwerdgeschonkenwashetbochtBavaria.Gelukkighaddenwesneleenoplossing.Bijde
“ZwarteRuiter”tappenzeHertogJanenLaChouffe.Dusdegroepsnelnaarderuiter.Waariedereen
riep:“Joodiegaeensbierhalen”.DuseenpotgemaaktenhertogenChouffegezopen.
Opeensstondhijdaar.Onzehuisneger,specificaties:




1,65mzonderkluit
Schoenmaat40
Gebrokenzwart

Naeenpaarbiertjeswistdezejongennietmeerwatdiemoest.Enwerdhijtekoopgezet.Niemand
maardanookechtniemandwilhemhebben.Dusdanmaarindeuitverkoop.Iedereenmaghem
gratishebbenenhijbetaaldhuninnatura.Maarnogsteedswouniemandhemhebben.Duskonden
wedeconclusietrekkendatnegersnietmeerinzijn.Misschienvolgendjaareengriek.Nanogveel
meerbiergedronkentehebbenenhetbestuuraaneensigaartehebbengezien.Werdhetweereens
tijdomterugnaarhetbedjetegaan.Ikbenbenieuwdwieervolgendjaarmeegaat.
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AKB4
Hallohallo,ikbenhetnieuwebestuurvanvolgendjaar.Nugaanmensenditlezenenerproberen
achtertekomenwieiknoupreciesben...Ikgadatnatuurlijknietverradenmaarikkanwelzeggen
datikmisschienmeegametdezwartecross!Daarkunnenjulliewelzienwieikben.Maarja
misschiengaikookwelnietendankanje
alsnogkijkenmaarkomjeweinigteweten.
Ookhebikeenhelecoolebrommer.Als
kindwasmijnlievelingsprogrammade
powerrangersenikhebzelfsnunogeen
pakkiedaarvanthuisliggen.
Ikzalnogeenpaarhintsopeenrijtjezetten
waardoorjulliemisschientewetenkomen
wieikben...
IkwoonnietinUtrecht.
IkstudeergeenTBK.
Ikdoeeentechnischestudie.
IkbenwelesinNOVAtevinden.
Ikbennietdik.
Enlastbutnotleast,alshetheelhardwaaitenonweertgaiknietvliegerenvoordesport.
Enallerlastbutnotleast,ikvliegernooit.


AKB5
Nouikben…:P
IkhebmijnHAVOdiplomaennudoeikTechnischeBedrijfskunde(aandeHHSnatuurlijk).
Ikhouheelergvandieren.Ikhebzelf1honden4katten.Jaikwoonnogbijm’nouderseneigenlijk
vindikdatwelbestzo.Ikdoenietaansporten,alhebikweleenabonnementopdefitnessbijmijin
debuurt,waarikdusbijnanooitnaartoega.Lekkeretenhouikwelheelergvanendanvooralde
lekkerevettehapzoalspatat.Alzouikeenlekkerestamppotrauweandijvieooknietafwijzen.
Chocolavindikookheellekker.
Verderbenikgekopshoppen,alismijnportemonneehetdaarnietaltijdmeeeens.Ennatuurlijk
vindikhetookheelleukomtegaanstappenmetvrienden.Drinkenkanikdanookalsdebeste
(haha)enmeestaldrinkikzoetewittewijn.
Ikbennietzozeerechtfanvaneenbepaaldeartiestenikhouvanzo’nbeetjeallemuziekstijlen
behalverap,heavy(enspeedenaldiezooi)metalenNederlandstaligemuziek.
Eenlekkerhardcorenummerbenikzekerwakkervoortemaken.
TVseries(enfilms)kijkenvindikookleuk.Ookdaarbijvindikbijnaallegenreswelleuk,maardie3D
animatiefilms(en–series)houikwatmindervan.
Ikgeloofdatiknualleswelzo’nbeetjehebverteld!
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Zeilweekend2011

Er waren dit jaar helaas niet echt veel inschrijvingen voor het
zeilweekend. Er is zelfs besloten om het niet door te laten gaan.
Maar aangezien de annuleringskosten net zo hoog waren als de
huurvoordebotenzelf,zijnwetochgegaan.
Vrijdag, eind van de middag hebben we de boten opgehaald in
Grou(Friesland).Wehaddeneensloep(debierboot)eneenvalk.
Toen iedereen compleet was zijn we vertrokken naar de
supermarkt
voor
de
nodige
versnaperingen. Gelukkig was de boot
groot genoeg voor al ons
scheepsbeschuit en rum. Na een
gigantischemaaltijdvanuitdeChinese
kombuis zijn we op weg gegaan om de eilanden van Grou te
ontdekken. Gelukkig hadden we een analoge water TomTom bij
ons.
De reis ging erg voorspoedig en het bleef zelfs droog. Op
het eiland aangekomen werd er eerst een
verkenningsrondje gelopen. Na deze spannende
onderneming was het tijd om wat flessen rum (maar wel
specialeFriese)soldaattemaken.OokmamaAppelsapwas
van de partij! De volgende ochtend hebben we gebakken
eitjes a la kruidenboter gegeten en na dit stevige ontbijt
(brunch) hebben we het ruime sop gekozen. Met
windkracht4/5hebbenwelekkergezeildenhebbenSander
en Maudy even laten zien hoe goed ze de fok kunnen
bedienen. De volgende overnachting was gepland in Snits
(Sneek voor de niet friezen onder ons). Dit was een helse toch door het Prinses
Margrietkanaal met extra veel regen en golven. We hebben
de tocht heelhuids volbracht dankzij Anouk haar
stuurvrouwkunsten en een echte zeevrouwsoutfit.
Aangekomen in Sneek was het even zoeken naar een
geschikte enterplaats voor ons zeiljacht. In het bruisende
SneekzijnwenaarPiratesoftheCaribbean4in3Dgeweest.
’sNachtszijnweinslaapgevallendoorhetmuzikalegetikvan
heeeeel veel regen. Volgende ochtend moesten we weer
naar Grou om de boten in te leveren. In Grou aangekomen
haddenwenogeventijdomeenrondjetezeilen.Dezekeer
hadden we zelfs windkracht 6/7! Maar met kapitein EJ
hebben we ook ons laatste zeiltochtje overleefd. Toen was
het weekend al weer voorbij en was het tijd voor de terug
reis. We hebben onderweg in Flevoland nog een tussenstop
gemaaktbijdeallyoucaneatpannenkoekenboerderij.
Kortom. Het was een geslaagd weekend maar volgend jaar
kandiebeterineenanderweekendwordengepland!
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SVSooS
DeeersteSVSooSditjaarwaseengigantischgroot
succes.Middenindewinterwasereenzwembadmet
strandgebouwdindeSooS.
Eenfeestdatzogoedgeslaagdisvraagtnatuurlijkom
eenvervolg.
Endatkwamer:
Ditkeerwashetzomer,dusjadangajemaareen
aprèsskifeestgeven.
DeSV’senNOVAhaddenanderhalveweekbloedzweetentranengestoptinhetbouwenvandeSV
SooS.NOVAwasaangekleedinhoutomheterechtalseenalpenhuteruittelatenzien.
Sanderzehorlogegingaf:hetis16:00,tijdvoorbier!
Lekkerbierdrinkeninhetmooiezonnetjedatbuitenaanhetschijnenwas.Enopeenskwamener
eenzooimensenaanwandelen.Iedereenginglekkergenietendvanhetmooieweeraanhetgouden
water.
Ditresulteerdeerindatdesfeerergoedinzatdezeavond.
HetwasminderdrukdandevorigeSVSooSmaarditzorgdeeralleenmaarvoordatermeermogelijk
was.Alsvroegopdeavondkregenwijdevraagofiemandzefietsmisschienopmochthangenaan
hetplafond.
HetSooSwerdookondergespotenmetsneeuw.Entja,alserdanoveralski’sstaan…Hetduurdeniet
langvoordatiemandopdeski’svooruitwerd
geduwddoorzijnaanhangenbijnaeenpinguin
overreed.

Tijdenshettypenvanditstukjebenikheelergin
gevechtmeteenbiervliegje.Heeldetijdwordtik
afgeleidomdatzoeenstombeesieprobeertmijn
biertejatten.Dusditwasalweerheteindevanhet
verhaalenikgadatdingaanvallen.
Mochtenjulliemijnietmeerterugzien,weetdan
datikdapperhebgestredenommijnrecht‘totniet
toerekeningsvatbaarzijn’tehebbenverdedigd.
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WDFBJNW
Naam:SanneVerelmet2puntjesopdelaatstee
Bijnaam:Nee,maarvroegeropdebasisschoolwerdik
altijdSannePannegenoemd.
Leeftijd:Ben18maarronddetijddatdeWPindebus
valtbenikjarig!
Naampappa:HansmaareigenlijkJohannes
Naammamma:MiekemaareigenlijkMariaKatarina
metchth
Opleiding:TBK
Vooropleiding:EerstVWOmaardaarnaHAVO,HAVO
wasleuker.
Zwemdiploma:A,B,C,D,snorkeldiplomaA,BenC,
SnorkelduikenAenB,zwemmenonderhogedruk.
Naaktzwemmenennogveelmeermaardatpasteniet
opdepagina.
Favorietekanteldrank:Zoetewittewijn.
Kantelfrequentie:Alsikmebestdoeenhetheelheetiskanikde12WPUbereiken.Echterisditniet
langvoltehouden.AndersgaikovermeSuuS.
Inwelkevolgordekleedjijjeaan:Boxer,BH,broek,topje,sokken,schoenen,sjaal,jas,
handschoenen,muts.
Ductapeoftieraps:Tierapswantdiekunjehardaantrekken.
Favorietfunctioneelnaaktmodel:JeroenBlaauw
Slechtegewoonte:Ikwilaltijdallesbeterweten.
Tipsomvandebrakheidaftekomen:slapen,douchenendoorbikkelen.
Commissies:noggeencommissiesgedaan.
Welkecommissieswiljenogdoen?:WISPO
LeuksteNOVAmomentje:DeSVSooSmethetzwembad,maariedereenwakkerschreeuwentijdens
hetNOVAweekendom5:38wasookgeweldig.
Welkeleeftijdwasjijheteerstdronken?:14
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VerslagDday2juli2011

VoordisputenXXenZMwasditdeeerstekeerdatzedeDday
mochtenorganiseren.Deaanmeldingenvandedisputenwaswat
magertjes.VooralSinloozwasaanwezigtoenDionysos(Taces)met
debiermetervanZuriMbahariaankwamzetten.Deregelis
duidelijk;wiezijndispuutsmeternietgoedopruimtkanhem‘licht
aangepast’terugverwachten.Allebiergatenwarendichtgemaakt
methoutenblokjes,hetheeftnogbestlanggeduurdvoordatde
herenzeebonckenhunmeterweerinoudestaathadden.Zehebben
noggelukgehaddatTacesnietgenoegtijdhad;hetorigineleplanwaseentonstaaleraantelassen…
Latenweditdanmaaralseenflinkewaarschuwingzien!

Nognietiedereenhadzichgemeld,RoodmisteAnnieenGroen
mistezichzelf.Uiteindelijkishetprogrammatochgestart.
XXenZMhaddeneenvossentochtuitgezetdoorDelft,de
disputenkregeneenoudekaartvanDelftwaarop4punten
aangegevenwarenmeteenpaarhintswaardevossenzich
bevonden.Hetisdedisputengeluktwel1heelpunttebereiken
vande4!Detochtisvoortijdigafgebrokenomdatereenboete
voordrinkeninhetopenbaarwasbinnengehaald!
EenmaalterugindeSooSwerddeBBQaangezetnadathetmeteenpotjetouwtrekkenduidelijk
werddatdevrouwenvanallemannen(disputen)winnen.Ofzouditkomendoordegroenejoker?

Hetwerdduidelijkdatlevendschakennahetdoenvaneenbiertjesteedsmoeilijkwordt,vooralde
koningkonergmoeilijkbinnenzijnvakjeblijvenstaan!Paardenwerdenopeenspionnenenlopers
liepenonaangekondigdhetvelduit.

OmdestrijdtussenXXenZMnogeenbeetjeoptevoeren
werdendeDelfsblauweHeinekenpullengevuldmetbier
enwederomlietendevrouwenzichnietkennendoorde
manneneruittedrinken.
Ondertussenzijneralweerplannengesmeedvooreen
volgendeDday…Wekijkenuitnaarwatversdisputen
bloedduszoekeenpaarmensenbijelkaar,schrijfnotulen
enzorgdathetbestuurdezegoedkeurt!

Hieronderdekaartdiededisputenkregenvoordevossentocht;wieweetwelkepuntenwe
bedoelen?

x

x

x Dewegenliepenhiervroegeranders
Hedentendaegschwordenhierdennieuwenbouwselsbedacht
x Daegscherlijkkwammenhierviahetoostenbinnen
x Duizendbommenengranatenwerdenhieropgeslagen
DeNeerlandscheprinsessenvondindenoudentijdenhierhunprinsen
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38
Hetgetal38isbinnenNOVAnatuurlijkeengeweldigbegrip,alwetendemeestenietwaarhet
vandaankomt.Elkjaarkomenerweermooie38bordenbinnenenvooralmetdewintersportzijn
hetverzamelobjecten.
Nublijktdaterheelwatleukedingenzijnwaar38meetemakenheeft.
Dusdaaromvolgenernueenzooinuttelozeweetjesover38.
1. Ergensiseenmanbevriendmet38leeuwen(hijleeftnogsteeds).
2. Maar10%vandevrouwenwiltmaatje38passen,demeestehebbenlievereen
zandloperfiguur.
3. Degemiddeldedinosaurushadeenidealelichaamstemperatuurvan38graden.
4. 38%vandebelgischemannenwistgeregeldzijninternetgeschiedenis.Ditkomtomdatze
dingenalsgokken,pornoenvreemdgaanlievernietaanhunnaastenwillentonen.
5. Shakespearhad38toneelstukkenverzonnen,zezijntrouwensookin38talenuitgevoerd.
6. DegrootsteparachuteooithoordebijhetruimtevaartuigX38.Dediameterwas43,6meter.
7. Degrootstegroephyena’sdietegelijkvaneengrootdieraten:38hyena’s.
8. Hetgrootstebedragooitneergelegdvooreensetjemedailleswas$346,335.Ditwas
uitgereiktaaneenmilitairdietijdensWO238vijandigevliegtuigenuitdeluchtschoot.
9. 38mensentegelijkmetdezelfde2touwtjesaanhettouwtjespringen,ditishetalltime
recordtouwtjespringen.
10. HetmeestvoorkomendegetalbinnenstudentenverenigingNOVAis38.
11. Devrouwmetdesmalstetailleheefteentaillevan38cm.
12. Degrootsteduizendpootdieooitisgevondenis38,7cmlang.
13. Neptunusheefteenmaanmeteenomtrekvan38km.
14. Hetwereldrecordzwaardslikkenstaatopnaamvaneenvrouw,zestak13zwaardentegelijk
inhaarkeel.Hetkleinstezwaardwas38cm.(Ikbenjaloersophaarvriendje)
15. Deoudstekatooitis38jaaren3dagenoudgeworden.
16. Hetwereldrecordovergooienmetzalmenis38zalmenin1minuut.
17. Deoudstemapvandesterrenis38000jaaroud.Debottenvaneenmammoetwareninde
vormvanhetstelselOriongelegd.
18. Delangstehandstandopeenbewegendsnowskateboardheeft4,38secondengeduurd.
19. DeLHCinGenèveweegt38000ton.
20. Hetrecordscubaduikenmet1duikflesis8uur20minutenen38seconden.
21. Arykanonderwaterbierdrinken,maarditiswelheelbijzonder:hetrecordhoelahoepen
onderwateris2minutenen38seconden.
22. Debreedsteboomooit:Eriseenseenfossielgevondenvaneenboommeteendiametervan
38m.
23. Delangsteafstand‘eentafeldragenmetalleenjetanden’is38ften8inch.Ikweethet,een
beetjeslapomhetmetfeeteninchtedoen,maarikvonddeprestatiegrappig.
24. Degrootstecowboylaarsooitgemaaktis2,5mhoogen2,38mlang.
25. Hetrecordbehangenvaneenoppervlaktevan16m2is6minutenen38seconden.
26. HetzwaarstevoertuiggetrokkendooreendoorgesliktzwaardwaseenaudyA4.Deafstand
was6,38m.
27. Hetzwaarstevliegtuigooitgetrokkendooreenteaminvalidenwasereentjevan65,17ton.
Ditwerdgedaandoor38menseninrolstoelen.
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28. Delangsteindoorhockeywedstrijdduurde26uuren38minuten.
29. Degrootstewinkeltasis83,82meterhoogen38,1mbreed.
30. Erkwameneenseenpaarmensenmeteengigantischgoedidee,zegingendegrootste
Kerstmannenmutsmaken.3maandenlaterkwamenzemethetresultaat:eenmutsvan38
bij3meter.
31. Weleensiemandgeziendieeenvoetbalopzehoofdbalanceerd?Erisnatuurlijkookeen
recordmeegehaald.Eenmanheeft2uuren38minutenonafgebrokenmeteenvoetbalop
zijnhoofdgebalanceerdeneenafstandvan11,129kmafgelegdterwijlhijditdeed.
32. Degrootsteijssculptuurvaneenlollyis3,38meterhoog.
33. Desnelstetijdomteontsnappenaan3handboeienonderwateris38,69seconden.
34. Hetrecordoestersopenenin1minuutis38oesters.
35. DeoudsteDJisRuthFlowers.DezeDJheeftin2010op38grotepodiagestaanterwijlze69
was.
36. Delangsteafstand‘limboskatenonderauto’sdoor’is38,68meter.
37. Desnelstemarathonooitgelopendooriemandverkleedalseenmr.Patatoeheadis4uur17
minutenen38seconden.
38. Degrootstevoetvaneenpersoonis38,1cm.

Ditwashetprachtige38stukjeinmaarliefst738woorden.




Geenstijl,hetantwoordopallesis38!
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Colofon

Correspondentieadres
StudentenverenigingNOVA
Rotterdamseweg137
2628ALDelftZH
0152606227

Internet

Sitehttp://www.svnova.nl
Mail:bestuur@svnova.nl

Oplage
500gedrukteexemplaren
650digitaleexemplaren

Doelstelling
DeWordPervertishetbladvanstudentenverenigingNOVA,doorenvoor
haarleden.Hetbladinformeertoverbestuurlijkeaangelegenheden,
over(aankomende)evenementenenverdereNOVAactiviteiten.Verder
heeftdeWPalsdoelhaarlezerstevermaken.Eenaantalterugkerende
elementenzijn:Novalender,DispuutsflitsenWDFBJNW.

DegeplaatsteadvertentiesinditbladkunnenterpromotievanNOVA
activiteitenzijnofreclameboodschappenvanNOVAsponsorenzijn.


Metdankaan:
Ferdi,Nico,hetbestuur,XX,Joodie,MegaMaudy,AKB,alleouwelullen,iedereendienietgenoemd
wilworden,iedereendievergeteniseniedereendieietsnuttigsheeftgedaan.


NamensdeWPcommissie:
IkhoopdatjullieafgelopenjaarerggenotenhebbenvanalleWP’sdieuitgebrachtzijn.Wijzijn
benieuwdwieervolgendjaardezecommissiewillenrunnen.Mochtjijinteressehebbenomdeze
commissietedoen,kanjijjemeldenbijhetAKBnadezomervakantie.

TotSooS,

Pinguin,Belg,Lotte,RonenJosse
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