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Inleiding�
�
De�laatste�WP�dit�schooljaar.�Het�vierde�kwartaal.�Een�hoop�dingen�gebeurt,�en�als�WP�commissie�
weer�de�zware�taak�om�al�die�mooie�feesten�en�uitjes�in�ons�ledenblad�te�krijgen.�We�hebben�weer�
een�goeie�poging�gedaan�de�mooiste�momenten�voor�eeuwig�vast�te�leggen�in�onze�WP.��
�
Tjah,�WP,�Word�Pervert,�het�ledenblad�van�sv�NOVA.�De�onzin�die�in�de�vereniging�gebeurt�kun�je�zo�
thuis�nog�eens�rustig�nalezen,�of�de�feesten�die�je�hebt�gemist�lezen�waarom�je�er�voortaan�wel�
gewoon�altijd�bij�moet�zijn.�Dit�is�kortom�de�WP.�Neem�em�dus�mee�naar�het�strand,�op�vakantie�in�
het�vliegtuig,�in�je�achtertuin�of�bij�de�saaie�familie�BBQ�en�verdoe�je�tijd�niet�nutteloos.��
�
Veel�gebeurt�dit�kwartaal,�denk�aan�een�NOVAweekend,�een�Zeilweekend,�SooScomweek�en�de�vele�
feesten�die�er�zijn�geweest�dit�kwartaal.�Klapper�op�de�vuurpijl�was�uiteraard�Technip�BBQ�OP.�Ons�
afsluitend�feest�wat�drukker�dan�ooit�was�bezocht!�Het�AKB�stelt�zich�anoniem�voor�en�het�bestuur�
schrijft�voor�het�eerst�geen�bestuursflits.�Verder�staan�de�standaard�onderwerpen�als�Dispuutsflits,�
WDFBJNW�en�de�NOVAlender�(alvast�voor�Code�Geel)�er�natuurlijk�ook�in.�Zoals�je�van�ons�kunt�
verwachten�staat�ook�de�nodige�onzin�in�de�WP.�
�
Allerlaatst�de�toewijding�van�onze�WP�commissie�dit�jaar�om�iedere�keer�weer�voor�jullie�een�mooi�
ledenblad�te�maken.�Een�van�onze�commissieleden�werkte�zelfs�helemaal�vanuit�Frankrijk�mee,�of�in�
bed�gewoon�met�je�laptop�op�schoot�stukkies�voor�de�WP�tikken�terwijl�de�wederhelft�toch�echt�
andere�plannen�had,�of�verscholen�in�een�kelder�de�WP�in�elkaar�bouwen�terwijl�de�zon�buiten�
schijnt.�We�hebben�met�veel�liefde,�lol�en�alcohol�deze�commissie�mogen�draaien.�Het�was�af�en�toe�
moeilijk�om�op�vrijdagochtend�(na�een�donderdagavond)�toch�dat�eerste�biertje�weg�te�tikken,�maar�
uiteindelijk�is�het�ons�toch�gelukt�om�weer�vier�WP’s�voor�jullie�te�verzorgen.�We�wensen�de�
komende�WP�commissie�veel�succes�met�het�maken�van�dit�ledenblad�van�NOVA.�
�
De�WP�commissie,�
Belg,�Pinguin,�Lotten,�Josse�en�Ron�

� �
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SPONSORS�VAN�NOVA�BEDANKT�

Afgelopen�jaar�hebben�er�weer�veel�bedrijven�NOVA�gesponsord,�hier�zijn�een�hoop�dingen�van�
georganiseerd�en�gekocht.�Deze�sponsors�zijn�we�erg�dankbaar�en�willen�we�ook�op�deze�manier�
bedanken�voor�het�steunen�van�NOVA.�

�

�

�

Dosign�de�hoofdsponsor�van�NOVA�zoals�Dosign�zichzelf�omschrijft�“Een�kwaliteitsbureau�met�liefde�
voor�techniek�detacheren�en�bemiddelen�wij�middelbaar�en�hooggeschoolde�technici�naar�een�
uitdagende�functie�bij�de�meest�toonaangevende�bedrijven”�Iedereen�die�wel�eens�in�de�SooS�is�of�op�
de�website�kijkt�kent�Dosign.�Dankzij�dosign�hebben�we�het�hele�jaar�leuke�dingen�kunnen�doen!�

Technip,�CoNet�en�Westland�Infra�hebben�de�Technip�Barbecue�Open�Podium�gesponsord,�mede�
dankzij�hun�hebben�we�er�een�fantastisch�evenement�van�kunnen�maken.��

�

�

�

Dankzij�Galjema�kunnen�al�onze�leden�goedkoper�drinken,�dit�met�onze�ledenpasjes.�Deze�heeft�
Galjema�ons�gesponsord.�Ook�waren�ze�een�sponsor�van�NOVA�weekend,daardoor�was�het�mede�
dankzij�hun�een�geweldig�weekend.�

�

Deerns�een�groot�ingenieursbureau�onder�andere�in�Rijswijk�en�Visser�en�Smit�Hanab�hebben�
verschillende�keren�reclame�gemaakt�in�de�WP�en�Deerns�ook�te�vinden�op�de�website�van�NOVA.�
Visser�en�Smit�Hanab�is�ook�op�zoek�naar�technische�studenten��die�bij�hun�een�traineeship�willen�
volgen.��

�

� �
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AKB�1�
Vertel�eens�iets�over�jezelf�
Redelijk�lastig�om�iets�over�jezelf�te�vertellen�aangezien�de�meeste�mensen�wel�een�redelijke�
inschatting�maken�van�hoe�ik�ben.�Wel�kan�ik�5�eigenschappen�van�mijzelf�beschrijven�die�
waarschijnlijk�heel�dicht�in�de�buurt�komen.�Sociaal,�Gek,�Perfectionist,�Ambitieus,�
Dierenvriend.�Verder�hou�ik�zoals�elke�student�van�lekker�stappen,�naar�je�vrienden�toe�gaan�
en�lekker�gek�doen�op�z’n�tijd.�En�uiteraard�verheug�ik�me�elke�maand�weer�op�de�dag�dat�de�
Stufi�wordt�gestort�die�natuurlijk�aan�van�alles�op�gaat�behalve�aan�je�studie.�Daarnaast�werk�
ik�al�een�aantal�jaar�bij�hetzelfde�bedrijf�en�dit�bevalt�mij�nog�steeds�goed.�Ik�heb�hier�een�
functie�waarbij�best�wat�verantwoordelijkheid�komt�kijken�dus�dat�maakt�het�als�snel�leuk.�
De�combinatie�van�Stufi�en�werken�betalen�mijn�opleiding�en�het�studentenleven�dat�erbij�
hoort�;)�Zoals�jullie�hierboven�ongetwijfeld�zien�ben�ik�geen�ster�in�mezelf�beschrijven.�Over�
het�algemeen�genomen�heb�ik�dan�op�sites�zoals,�Hyves,�Facebook,�Twitter,�etc..�bij�het�
gedeelte�van�‘Vertel�eens�iets�over�jezelf’�“Vraag�maar!”�staan.���

�
Waarom�wil�ik�in�het�bestuur�
Ten�eerste�wil�ik�vooropstellen�dat�sinds�ik�in�september�ben�begonnen�met�mijn�opleiding�
het�altijd�naar�mijn�zin�heb�gehad�bij�NOVA.�De�feesten�zijn�hartstikke�leuk�en�gezellig.�En�het�
‘volk’�dat�er�komt�draagt�ook�zeker�bij�aan�de�goede�sfeer�die�er�hangt.�Dus�nu�de�vraag..�
Waarom�wil�ik�in�het�bestuur?�Het�lijkt�mij�erg�leuk�om�in�het�bestuur�van�NOVA�te�zitten�
aangezien�het�bestuur�van�een�studentenvereniging�toch�wel�te�vergelijken�is�met�het�
runnen�van�een�eigen�onderneming.�Je�hebt�een�hoop�verantwoordelijkheid�naar�jezelf�maar�
ook�naar�andere�mensen�toe.�Daarnaast�wil�ik�ook�mijn�steentje�bijdragen�aan�de�
studentenvereniging�die�bijdraagt�aan�waarom�ik�deze�opleiding�en�school�zo�leuk�vindt.�
Voor�mij�is�dit�dan�ook�helemaal�nieuw�en�zal�zeker�een�uitdaging�gaan�worden.�Ondanks�dit�
zal�ik�mijn�uiterste�best�gaan�doen�om�de�tijd�en�de�taak�die�ik�in�het�bestuur�heb�zo�goed�
mogelijk�uit�te�voeren.�Uiteraard�met�als�doel�om�zelfs�als�ik�in�het�bestuur�zit�net�zo�van�de�
feesten�(en�alles�wat�daarbij�hoort)�te�genieten�zoals�ik�afgelopen�jaar�heb�gedaan.�Samen�
met�de�rest�(die�overigens�voor�ons�nog�niet�bekend�is)�ben�ik�ervan�overtuigd�dat�wij�met�
zijn�allen�ons�uiterste�best�doen�en�weer�veel�kunnen�bijdragen�aan�NOVA.��
�

� �
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De�SpeciaalBierenSooS�
�
26�mei�was�het�eindelijk�zover.�De�SooS�waarvoor�iedere�zichzelf�respecterende�SooSbaas�
SooSbaas�wordt,�en�waar�ik�dan�ook�het�hele�jaar�al�op�wachtte.�De�SpeciaalBierenSooS.�
�

1�dag�eerder�begon�het�feest�eigenlijk�al.�
Toen�kwam�onze�vriend�Sander�van�
Grolsch�met�een�vrachtwagen�met�9�
(negen!!!)�fusten�speciaalbier�aanrijden.�
Alsof�dat�nog�niet�mooi�genoeg�was�
kwamen�er�nog�twee�tappunten�uit�rijden,�
want�met�maar�3�tapkranen�aan�je�bar�en�
een�mobitap�kun�je�natuurlijk�echt�niet�
fatsoenlijk�bier�drinken.�En�met�twee�extra�
tappunten�eigenlijk�nog�steeds�niet.�Dus�er�
stond�nog�een�kadootje�in�de�
vrachtwagen.�Een�wild�geil�apparaat�met�5�
tapkranen,�die�vast�zaten�aan�een�grote�

stalen�buis.�Men�noemde�het�de�“Grolsch�Multidraft”.�Bij�het�terugdenken�hieraan�wordt�ik�
nog�steeds�een�beetje�emotioneel.�
�
Op�de�avond�zelf�was�de�SooS�volledig�opnieuw�ingericht.�De�bar�was�volledig�afgesloten,�
maar�in�de�zaal�was�een�compleet�nieuwe�bar�gebouwt�van�de�twee�roltappen,�mobitap�en�
dat�mega�extreem�opwindende�gevaarte�dat�Multidraft�heette.�Het�onwijs�toffe�en�onwijs�
dikke�barteam�had�afstempellijstjes�verzorgd�waarop�iedereen�goed�kon�zien�welk�van�de�15�
verschillende�bier�(sommige�kwamen�ook�uit�kratten)�hij�al�op�had.�Ik�besloot�mijn�weg�rustig�
omhoog�te�werken,�en�de�biertjes�oplopend�naar�alcoholpercentge�te�nuttigen.�Dit�was�nog�
lastig�want�op�een�bepaald�moment�hadden�er�een�stuk�of�5�bieren�8%.�En�dat��moest�ik�dan�
weer�zelf�in�een�volgorde�gaan�zetten.�Dat�was�best�moeilijk,�maar�ik�sloeg�me�erdoorheen.�
Ook�was�mij�vertelt�dat�dit�werd�afgesloten�met�een�happy�ending�van�Jennifer.�Dit�bleek�
uiteindelijk�gewoon�een�cocktail.�Ook�was�er�
bij�het�volledige�bierpakket�een�kaasplankje�
inbegrepen�waar�de�gemiddelde�kroeg�nog�
wat�van�kon�leren.�Alleen�lag�het�niet�op�een�
plankje.�
�
Aan�het�einde�van�mijn�stempelkaart�kon�ik�
niet�zo�heel�veel�meer.�Alleen�heel�erg�dronken�
zijn.�Maar�das�ook�niet�makkelijk.�Uiteindelijk�
was�het�een�SpeciaalBierenSooS�zoals�nooit�
eerder�vertoond�in�de�SooS,�en�die�misschien�
ook�wel�niet�nogmaals�wordt�vertoond.�Maar�
ik�hoop�van�wel.�
�
Tot�SooS,�
�
Hassink�
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Dispuutsflits�4�2010/2011�
�

De�dispuutflits�in�de�WP�is�een�vast�onderdeel,�ook�daarom�is�er�een�vlotte�ronde�gedaan�onder�de�
disputen�van�NOVA.�Een�uitleg�wat�een�dispuut�is�voelt�aan�als�een�herhaling�van�alle�vorige�WP’s�
maar�voor�alle�lieden�met�een�giga�geheugenverlies�hierbij�een�kleine�uitleg:�

Dispuut:�
1.�Theoretische�discussie=>�redetwist,�twistgesprek�
2.�Studentengezelschap�voor�studie�en�discussie�
3.�Onderafdeling�van�een�studentenvereniging�

Binnen�NOVA�is�het�vooral�een�vriendengroep�die�besluit�dat�ze�naast�NOVAlid�zijn�ook�de�vereniging�helpen�
wanneer�het�nodig�is�of�zelf�een�feest�organiseren.�Daarnaast�komt�het�neer�dat�ze�buiten�de�SooS�ook�
activiteiten�gezamenlijk�doen�wat�zelfs�tot�ver�na�de�studie�wordt�doorgezet.��

In�alle�vorige�WP’s�van�het�afgelopen�jaar�is�er�uitgelegd�hoe�je�een�dispuut�kan�worden,�voor�uitleg�
vraag�maar�aan�het�bestuur.�

Alle�disputen�van�NOVA�nog�een�keer�op�een�rijtje:�

A�Bori�Gines�
Primus�Conventus�
Mercurius�
Complexio�Vinolentus�
Dadaspuut�
A�Prima�Vista�
Ratio�Incognito�
Procion�Loctor�
Peccavi�
Ordinis�Absurdum�
Neccesitas�

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

�

Blauw�Genootschap�
We�proberen�het�nog�een�keer:�jullie�naam�noemen�in�de�WP,�maar�wederom�zonder�bijdrage.�Dit�
maal�was�er�op�tijd�een�email�verstuurd.�We�blijven�hoopvol�dat�we�met�de�eerste�WP�in�het�nieuwe�
jaar�weer�een�bijdrage�kunnen�plaatsten.��

Dionysos�
Het�vrijgezellen�weekend�ban�Martin�Akkermans�schijnt�alles�behalve�braaf�geweest�te�zijn.�Alle�
mannen�en�vooral�Martin�zelf�kwamen�met�Blauwe�plekken�thuis.�Ook�durfde�zijn�verloofde�een�paar�
dagen�niet�naast�hem�te�slapen�nadat�hij�een�verplichte�opdracht�kreeg�om�het�stinkende�water�in�te�
gaan.�Gelukkig�is�het�weer�helemaal�goed�gekomen�en�is�hij�getrouwd�met�zijn�grote�liefde�Joyce�in�
het�stadhuis�van�Gouda.�De�ambtenaar�van�de�burgerlijke�stand�had�wat�moeite�met�alle�namen�van�
Taco.�Taco�of�Taces�was�niet�goed�genoeg�als�getuige.�Voor�zijn�werkelijke�naam�vraag�dit�aan�Taco�
zelf.�Natuurlijk�heeft�Dionysos�zijn�beste�kant�laten�zien�op�het�feest.�Bedacht�was�dat�een�
videogastenboek�veel�leuker�zou�zijn�dan�een�gastenboek.�En�wie�is�Dionysos�om�dit�voorbij�te�laten�
gaan.�Zij�hebben�ruim�de�tijd�genomen�om�een�boodschap�achter�te�laten.�Ze�wachten�nog�steeds�op�
het�eindresultaat,�want�zou�het�gelukt�zijn�om�de�band�vol�te�spreken?�Maar�het�leuke�van�video�is�
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dat�je�niet�alleen�hoeft�te�spreken,�dus�naast�de�lange�verhalen�zijn�ook�dansjes,�liedjes�getoond.�
Gelukkig�is�de�eeuwige�pol�bij�dit�dispuut�voorbij,�want�we�mogen�koos�feliciteren�met�de�eerste�
Dionysos�baby.��Ze�heet�Fieke.��

We�hebben�al�onze�lijntjes�nagetrokken�en�het�blijkt�inderdaad�dat�Taco�nu�toch�echt�een�vriendin�
heeft.�Het�boeket�vangen�op�de�bruiloft�van�Koos�blijkt�dus�te�werken.�Ze�blijkt�precies�33�maanden�
ouder�te�zijn�dan�Teun.�We�hopen�dat�ze�hem�helpt�met�verbouwen,�zodat�het�eindresultaat�er�echt�
in�2025�zal�zijn.�De�vraag�blijft�alleen,�zou�zij�nu�wel�weten�hoe�Taco�precies�heet?�

Wij�hebben�vernomen�dat�Annie�tegenwoordig�in�een�hotel�woont.�Zullen�hier�misschien�dingen�
gebeuren�die�wij�nog�niet�weten?��

Verder�is�er�een�nieuwe�missie�om�vast�te�stellen�hoe�je�maag�inhoud�verder�krijgt�als�je�teveel�
gedronken�hebt.�Het�idee�is�om�op�het�juiste�moment�je�handen�de�lucht�te�steken�voor�de�optimale�
afstand.�Gek�genoeg�weet�nog�niemand�het�antwoord.�

�

Androlupia�
Echt�vlot�kwam�de�bijdrage�van�de�groenen�niet,�zelf�op�D�day�duurde�het�lang�voordat�Androlupia�
zich�meldde!�Vis�was�in�hoogsteigen�persoon�toch�wel�echt�aanwezig�en�wel�in�4�tinten�groen�
gestoken.�Maar�wel�nadat�hij�een�briljante�bijdrage�op�Henk�zijn�voicemail�had�gezet�de�avond�voor�
d�day,�dat�hij�toch�echt�wel�zou�komen�alleen�waar�en�hoe�laat�dat�wist�hij�niet�meer…�of�hij�even�
gebeld�kon�worden…�

Het�dispuutsweekend�staat�gepland�voor�dit�najaar,�dit�staat�eigenlijk�al�het�hele�jaar�in�de�WP�
vermeld�maar�heeft�nog�steeds�niet�plaats�gevonden.�Er�waren�nog�wat�dingen�genoemd�tijdens�de�
d�day�als�bijdrage�voor�deze�flits,�maar�dit�geschiedde�pas�aan�het�einde�van�de�avond�waardoor�er�
niet�veel�meer�is�blijven�hangen,�iets�met�nog�geen�babies�en�mensen�die�terug�kwamen�van�reizen�
uit�Azie�of�zo�iets…�
�
Sinlooz�
Van�dit�dispuut�vernemen�we�erg�weinig.�Ary�heeft�deze�keer�hopelijk�niet�z’n�afstudeerproject�in�de�
fik�gestoken�vlak�voor�z’n�deadline.�Na�zijn�schijtfeest�van�vorig�jaar�besloot�Ary�dit�jaar�in�zijn�eigen�
huis�een�feest�te�geven.�Het�bijpassende�cadeau�wat�hij�kreeg�was�natuurlijk�WC�papier.�Dagen�later�
was�dit�nog�in�het�huis�te�vinden.�Volgend�jaar�kan�de�SooS�dus�een�leuk�feestje�verwachten.�Ook�
over�Colin�is�leuk�nieuws�te�melden.�Zoals�iedereen�heeft�kunnen�zien,�heeft�Colin�zich�erg�vermaakt�
met�leatherboy.�Ook�van�de�naalden�van�de�cactus�heeft�hij�nog�lang�kunnen�genieten.��

Het�verjaardagsweekend�van�het�dispuut�bleek�inderdaad�op�een�mooi�eiland�te�zijn�waar�je�niet�
ouder�mag�zijn�dan�22.��We�hebben�na�de�vorige�dispuutsflits�gelukkig�al�meer�details�mogen�
ontvangen.�Zo�bleek�Arie�niet�meer�te�troosten�en�begon�te�schreeuwen�als�een�kakadoris�toen�bleek�
dat�er�geen�oven�in�het�huisje�aanwezig�was.�Totdat�het�idee�ontstond�een�half�bos�te�Chuck�Norris'n�
en�een�steenoven�te�klussen.�Op�de�zelf�gemaakte�steenoven�heeft�Arie�iedereen�doen�verbazen�met�
zijn�geweldige�bladerdeeg�hapjes.�We�gaan�er�dus�vanuit�dat�in�de�volgende�WP�weer�een�recept�van�
Ary�opduikt.��
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We�zijn�weer�gezamenlijk�naakt�geweest,�in�het�Amsterdamse�bos�deze�keer.�Nicky�had�drie�blikken�
mooie�vrouwen�besteld�en�bij�het�derde�blik�kregen�we�er�een�bubbelbad�met�dames�hockey�team�
bij.�Zelfs�met�het�empatisch�vermogen�van�een�"groene"�zou�een�ieder�moeten�beseffen�dat�dat�goed�
was.��

Deze�zomer�zal�SinlooZ�weer�gezamenlijk�kerst�gaan�vieren�en�tijdens�D�Day�wil�SinlooZ�ook�graag�
acte�de�présence�geven.�

XX�
Zoals�in�de�vorige�dispuutsflits�is�verteld�hebben�alle�prinsesjes�hun�prins�op�het�witte�paard�
gevonden.�Eén�prinsesje�(Lotte�S)�heeft�zelfs�de�sprong�al�gewaagd�en�heeft�een�kasteel�gevonden�
samen�met�haar�prins.�Maar�dit�prinsesje�is�niet�de�enige�die�een�ander�kasteeltje�heeft�opgezocht.�
Maudy�kreeg�last�van�hoogtevrees�waardoor�ze�gaat�verhuizen.�Gelukkig�hoeven�de�zeebocken�niet�
bang�te�zijn�om�haar�uit�het�oog�te�verliezen,�want�ze�trekt�gewoon�in�bij�een�andere�zeebonck.�Ook�
Susan�en�Lotte�H�vinden�het�mooi�geweest�en�hebben�samen�(met�twee�anderen)�een�kasteel�
gevonden.�Ook�Marleine�gaat�haar�studentenkasteel�verlaten.�Zij�gaat�de�wilde�zeeën�bevaren�
richting�het�westen.�Ze�zal�aanmeren�in�Amerika�en�dan�doorreizen�naar�Australië,�hier�zal�ze�een�
aantal�maanden�verblijven.�Wij�zullen�haar�heel�erg�gaan�missen.���

Naast�alle�verhuizingen�zijn�er�ook�nog�2�meiden�uit�dit�dispuut�geslaagd!�Inmiddels�hoort�de�helft�
van�dit�dispuut�tot�de�‘ouwe�lullen’.��

Verhuizen,�afstuderen�en�reizen�brengt�allemaal�iets�leuks�met�zich�mee,�namelijk�FEESTJES!�Na�de�
geslaagde�cocktail�avond�van�20�mei�weten�de�prinsesjes�als�geen�ander�hoe�ze�cocktails�moeten�
maken.�Het�schijnt�dat�ze�nu�ook�een�eigen�XX�cocktail�hebben.�Ook�met�XX�weekend�zullen�ze�weer�
een�hoop�feestjes�bouwen,�maar�dit�zal�pas�in�november�zijn.��

Zuri�Mbahari�
De�zeebocken�blijven�druk�met�het�bevaren�van�de�zeeën�en�missen�daarom�vaak�elkaars�boot.�Wij�
hebben�vernomen�dat�ze�nog�steeds�geen�moment�hebben�kunnen�vinden�om�met�z’n�allen�af�te�
spreken.�Ook�met�D�day�zal�er�weer�een�zeebonck�afwezig�zijn.�Toch�heeft�deze�groep�mannen�het�
een�avond�flink�op�het�drinken�gezet.�En�om�2uur�lagen�ze�allemaal�onder�de�tafel.�Wat�hier�precies�
gebeurd�is�weet�niemand…Ook�zij�zelf�schijnen�een�zwart�gat�te�hebben�als�ze�terugdenken�aan�deze�
avond.�Ondanks�het�drinkfestijn�kunnen�deze�mannen�niet�zonder�hun�vrouwen.�Omdat�ze�vaak�het�
land�uit�zijn�besluiten�ze�stuk�voor�stuk�hun�vriendin�mee�te�nemen�op�de�wilde�zeeën.�Na�Ben�en�
Steijn�wonen�nu�ook�Gijs�en�Leen�samen.�Bij�Leen�is�dit�wel�een�ander�verhaal,�omdat�hij�al�
samenwoonde�voordat�hij�een�relatie�had.�Maar�hier�blijft�het�niet�bij.�We�hebben�vernomen�dat�ook�
Job�gaat�samenwonen,�nu�hij�gestopt�is�met�zijn�studie�en�gaat�werken.�

Voor�de�puzzelaars�in�ons�midden:�Hoe�laten�deze�stoere�mannen�ook�hun�vrouwelijke�kant�duidelijk�
zien?*�

�

*Antwoord:�Met�hun�logo.�Hierin�is�duidelijk�het�vrouwenteken�terug�te�vinden�(kijk�maar�bij�het�logo�van�XX)�

� �
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Techniek�Stukje�

�

De�tijd�voor�een�nieuw�techniek�verhaal�is�alweer�aangebroken,�
dit�keer�is�er�alleen�heel�weinig�te�vertellen...�

Sinds�de�laatste�WP�zijn�er�een�paar�grote�feestjes�geweest�in�de�
SooS,�de�licht�en�geluidsset�hebben�daar�een�knal�feest�van�
gemaakt.�De�Band�Zonder�Student�is�weer�aan�het�oefenen�in�de�
SooS�voor�hun�optreden�tijdens�de�diploma�uitreiking.�Ik�ben�
gevraagd�om�dan�de�techniek�te�regelen�voor�hun.�

Verder�ben�ik�bezig�met�de�monitor�set,�er�zijn�nu�2�monitor�
speakers�die�goed�werken..�dit�is�eigenlijk�net�te�weinig.�de�
3de�monitor�speaker�kan�via�een�trucje�en�een�limiter�naar�
het�podium�om�daar�uitversterkt�te�worden..�enigste�nadeel�
is�dat�die�limiter�en�versterker�standaard�in�de�mobiele�
geluidsset�zitten.�tevens�zou�ik�nog�graag�de�4de�monitor�
speaker�gebruiken,�helaas�is�de�12”�woofer�daarvan�kapot..�
Vandaar�ook�mijn�vraag�aan�alle�lezers..�als�je�nog�audio�
apparatuur�overhebt�laat�het�dan�even�weten.�Als�je�nog�een�
gitaar�of�bass�versterker�over�hebt�zou�dat�helemaal�mooi�
zijn,�dat�zijn�een�

van�de�weinige�dingen�die�nova�altijd�moet�regelen�of�
huren�voor�een�nova�live.�

�

In�de�tussentijd�is�wel�iets�heel�handigs�geïnstalleerd�in�de�
SooS..�Een�belletje�en�lampje�om�te�zien�en�te�horen�dat�de�
telefoon�overgaat.�

Dit�was�nog�best�een�uitdaging,�de�telefoon�is�namelijk�een�voip�toestel,�hier�kan�je�dus�niet�zomaar�
een�belletje�tussen�knutselen.�

Na�veel�uitzoekwerk�blijft�er�een�lampje�te�gaan�knipperen�op�de�telefoon�als�deze�overgaat.�Met�
behulp�van�een�gsm�schakelaar�printplaatje�gaat�er�nu�een�belletje�af�als�de�telefoon�overgaat�:)�

�

Vinnie�

� �
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Code�Geel�

Zoals�elk�jaar�zal�het�komende�schooljaar�weer�starten�met�Code�Geel�tijdens�de�eerste�4�lesweken.�
Na�een�korte�evaluatie�is�de�commissie�alweer�hard�bezig�met�alle�voorbereidingen�voor�Code�Geel�
schooljaar�2011�2012.�Voor�dit�jaar�komen�er�een�aantal�oude�bekende�feesten�bij�Code�Geel,�zoals�
de� DiGoNo� (DIAS� Goes� NOVA),� NOVA�Live,� Ladies�day� (ook� voor� mannen)� en� natuurlijk� de� al� om�
bekende�ApresSooShut�.��

Tijdens�de�DiGoNo�zullen�er�een�aantal�gezellige�spellen�aanwezig�zijn�op�het�grasveld,�vanuit�gaande�
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� NOVA�live� zal� worden� gemaakt� door� de� diverse�
bandjes�die�komen�optreden.�En�over�het�eten�hoef� je�die�dag�geen�zorgen�te�maken.�Vanaf�16:00�
uur�zullen�er�gratis�hamburgers�zijn�en�vanaf�18:00�uur�ook�gratis�patat.�De�avond�speciaal�voor�de�
dames,�de�ladies�day,�zal�ook�vast�wel�weer�gezellig�zijn�en�er�schijnen�allemaal�vrouwendingen�gaan�
gebeuren,�maar�wat�kan�ik�daar�als�man�over�zeggen?�Wij�mannen�mogen�er�niet�bij�zijn,�maar�wees�
niet�getreurd,�buiten�of�op�de�gang�zal�de�mobi�tap�weer�goed�doorstromen�en�rond�18:00�uur�zal�de�
barbecue�weer�ontstoken�worden.��

Naast�de�SooSen�die�te�verwachten�zijn�tijdens�Code�Geel�hebben�we�er�dit�jaar�weer�voor�gekozen�
om� een� aantal� andere� SooSen� in� Code� Geel� te� plannen.� Allereerst� hebben� we� gekozen� voor� een�
rustige�gourmet�avond�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�
tijdens�Code�Geel�een�speciaal�bieren�SooS�te�houden.�Tijdens�deze�speciaal�bieren�SooS�mogen�wij�
van�Grolsch�weer�de�multi�draft� lenen�en�zal�er�weer�een�grote�partij�verschillende�speciaal�bieren��
worden�afgeleverd�in�de�SooS.�Om�tijdens�de�avond�zelf�niet�te�vergeten�welke�van�alle�bieren�je�al�
hebt�geproefd�zal�er�weer�voor�een�stempelkaart�gezorgd�worden�zodat�alles�netjes�bijgehouden�kan�
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�
weten�we�nog�niet,�maar�het�zijn�vaak�weer�gezellige�lunches�met�goed�eten.�

Last� but� not� least� heb� ik� nog�niets� geschreven�over� de�ApresSooShut,� afgelopen� jaar�was� het� een�
waardevolle�afsluiter.�Dit�jaar�doen�we�ook�weer�onze�best�doen�om�er�een�spetterend�feest�van�te�
gaan�maken.� Speciaal� voor� deze� avond� hebben�we� de� huis� DJ� van� de� kleine� Skihut� in� Rotterdam�
uitgenodigd.�Voor�de�mensen�die�dit�jaar�hun�vakantie�hebben�geboekt�naar�Mallorca,�van�17�juli�tot�
en�met�26�juli�is�hij�te�vinden�in�Feestcafé�Shooters.�Hij�heeft�er�veel�zin�in�en�wil�er�een�groot�feest�
van�maken�en�zijn�naam�is�DJ�Patjoo.��

Als� commissie� hebben�wij� er� al� veel� zin� in� en� gaan�nog� even�hard�door�met� alle� voorbereidingen.�
Maar�tussendoor�gaan�we�ook�nog�even�genieten�van�onze�welverdiende�vakantie�en�dan�hopen�we�
jullie�allemaal�te�mogen�verwelkomen�in�september�tijdens�Code�Geel.�Voor�meer�informatie�houdt�
de�site�in�de�gaten:�www.codegeel.nl�en�voor�het�volledige�programma�is�de�NOVAlender�te�vinden�
op�de�achterkant�van�deze�WP.�

Namens�de�hele�Code�Geel�commissie�tot�september�in�de�SooS,�Joodie� �
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AKB�2�

Daar�zat�ik�dan,�lekker�na�een�dag�hard�leren�bij�mijn�vader�een�biertje�te�drinken.�Op�een�gegeven�
moment�gaat�de�telefoon�en�ik�zie�aan�het�nummer�dat�er�uit�de�regio�Den�Haag�wordt�gebeld.�Het�
was�een�bepaalde�vogel�die�een�vraagje�voor�mij�had.�Hij�vroeg�aan�mij�of�ik�bestuur�wilde�worden�
van�Nova.�Ik�stond�even�met�mijn�mond�vol�tanden,�wat�heel�ongebruikelijk�is�voor�mij.�Na�wat�
twijfelen�en�vragen�was�het�toch�geregeld.�Ik�was�nu�officieel��AKB,�ik�voelde�mij�gevleid.�

Mijn�Nova�geschiedenis�gaat�alweer�een�tijdje�terug.�Het�waren�jaren�waarin�ik�veel�nieuwe�mensen�
heb�leren�kennen�en�mijzelf�heb�kunnen�ontwikkelen.�Het�begon�bij�mij�een�lunch�die�georganiseerd�
werd�door�een�studievereniging.�Ze�hadden�broodjes�met�ei�en�andere�dingen�erop.�Diezelfde�week�
was�toevallig�ook�het�Oktoberfest�georganiseerd��en�een�willekeurig�Nova�persoon�vroeg�of�ook�
wilde�komen.�Het�zou�een�avond�worden�waar�de�vloer�vol�bladeren�lag,�het�bier�vloeide�als�water�en�
de�traditionele�banken�en�tafels�als�podium�werden�gebruikt.�Mijn�eerste�SooS�vond�ik�zo’n�succes�
dat�ik�besloot�mij�in�te�schrijven�voor�de�studentenvereniging�Nova.�

Het�jaar�dat�daarop�volgde�was�erg�leuk.�Ik�was�een�best�actief�lid�,�maar�had�niet�echt�een�commissie�
waarin�ik�zat.�Het�was�voor�mij�ook�meer�een�plek�waar�ik�naar�toe�kon�gaan�om�te�ontsnappen�aan�
school�en�alles�daaromheen.�Het�was�een�veilige�haven,�waar�een�crew�van�gezellige�bierdrinkende�
mij�het�gevoel�gaven�dat�ik�welkom�was.�Dit�is�voor�mij�de�kracht�van�Nova�en�ik�denk�dat�we�dat�ook�
meer�uit�moeten�dragen.�

Verder�heb�ik�bij�Nova�nog�allerlei�andere�
dingen�meegemaakt�zoals:�

Nova�weekend�
Novajaarnacht�
WISPO�
Code�Geel�
BBQ�OP�
Nova�live�
en�vele�andere�SooS�activiteiten,�maar�dat�
zou�te�lang�duren�om�op�te�noemen.�

Als�laatste�wil�ik�graag�zeggen;�Wellicht�zie�
ik�jou�volgend�schooljaar�en�kunnen�we�
nog�lekker�verder�babbelen�over�van�alles�en�nog�wat.�En………………�

Tot�SooS�

�

� �
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Zwemmen�in�het�meertje�

Het�GROTE�verhaal�van�Sander�Hassink,�Thijs�Bergmans,�Jennifer�van�der�Ven,�Joodie�van�den�Bosch,�
Fabian�Larive�&�Renske�Verburg�SooScommisssie�der�s.v.�NOVA��2010�2011�

Dag�1:�19�April�2011�’s�morgens�vroeg�
vertrokken�om�de�boot�van�11:15�te�halen.�Het�
weer�was�al�heerlijk�op�de�boot.�Na�arriveren�op�
Terschelling�eerst�maar�even�een�broodje�vis�
gehaald.�De�bus�genomen�die�ons�heel�aardig�
voor�de�camping�af�heeft�gezet.�Nadat�we�
hebben�uitgepakt�eerst�maar�even�
boodschappen�gedaan,�op�de�fiets�natuurlijk.�
Maar�voor�het�boodschappen�doen�eerst�nog�
even�een�rondje�gelopen�in�West�met�
aansluitend�een�biertje�onder�de�Brandaris.�
Terug�van�de�boodschappen�was�het�zonnetje�

nog�heerlijk,�daarom�zijn�we�nog�even�naar�het�wad�gelopen.�Heen�zijn�we�ter�hoogte�van�de�
camping�op�het�wad�begonnen�om�zo�richting�West�te�lopen�en�uiteindelijk�nog�even�bij�het�
sterrenkijkbankje�zonder�shirt�om�18:00�uur�in�de�zon�gelegen.�Na�uiteindelijk�ergens�halverwege�de�
avond�gegeten�te�hebben�even�lekker�op�de�bank�gehangen�en�ons�mentaal�voor�te�bereiden�op�de�
komst�van�Hassink.�

Dag�2:�Schappelijk�uitgeslapen�tot�een�uurtje�of�10.�
Lekker�ontbeten�met�pannekoeken�die�nog�over�
waren�van�dinsdag.�Vervolgens�rustig�vertrokken�
richting�haven�om�de�beruchte�Hassink�op�te�halen�
Daar�zal�je�hem�hebben……�
Rond�13:15�draaide�de�EVT�boot�na�een�lange�vaart�
eindelijk�de�haven�van�Tereschelling�binnen.�
Ongeveer�50�meter�uit�de�kust�zag�ik�Renske�al�
zwaaien.�Samen�met�Thijs�en�Joodie�was�ze�mij�bij�
de�boot�komen�halen,�met�een�extra�fiets.�Na�een�

biertje�naast�de�brandaris�gingen�we�naar�de�

camping.�Daarna�gingen�we�even�zwemmen�in�
het�meertje�en�Thijs�klaverjassen�leren.�’s�
Avonds�aten�we�spaghetti�met�veel�vlees�en�is�er�
nog�meer�geklaverjast.��

Dag�3:�Na�goed�uitgeslapen�te�hebben�gingen�
we�met�Renske�als�gids�dwars�door�de�duinen�
naar�het�strand�aan�de�Noordzee.�Daar�
aangekomen�ging�ik�alleen�even�in�de�zee�
zwemmen.�Na�nog�wat�zonnen�gingen�we�wat�
drinken�bij�de�strandtent�bij�Paal�8.�Aldaar�
werden�we�lichtelijk�teleurgesteld�omdat�de�
keuken�die�dag�niet�open�ging.�Later�zou�blijken�

Heenreis�met�de�boot�

Even�wat�drinken�in�de�zon�bij�“Paal�8”
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Ontvangst�bij�de�boot�Hassink,�Renske�Thijs�en�Joodie

Hessel�samen�met�zijn�dochter�aan�het�zingen!

dat�dit�niet�erg�was�omdat�door�een�overname�de�prijs/kwaliteit�verhouding�van�de�broodjes�niet�
optimaal�zou�zijn.�Daarna�gingen�we�met�de�bus�naar�West.�Na�nog�een�terrasje�hebben�we�bami�
ingrediënten�gekocht�en�een�kruikje�Schylger�Juttersbitter.�Aangekomen�op�de�camping�werd�de�
bami�bereid�en�genuttigd.�Ook�is�er�daarna�weer�geklaverjast.�

Dag�4:�Vandaag�zouden�Jennifer�en�Fabian�
aankomen.�Later�op�de�dag�zou�ook�blijken�dat�
het�écht�gebeurde.�Na�het�uitslapen,�ontbijtje�
met�bami,�en�wat�zonnen�hebben�we�ook�nog�
even�de�tent�voor�Renske�haar�zus�opgezet�die�
’s�avonds�aan�zou�komen�(ook�dit�bleek�later�
écht�te�gebeuren).�Toen��gingen�we�weer�naar�
West,�alwaar�Jennifer�en�Fabian�met�een�kleine�
vertraging�op�een�overvolle�boot�een�beetje�
zomers�stonden�te�zijn……�
Op�de�boot�was�’t�best�winderig,�dus�we�hoopte�

dat�het�op�het�eiland�niet�zo�was.�Toen�de�boot�aan�kwam�zagen�we�Renske,�Joodie,�Thijs�en�Hassink�
al�zwaaiend�op�de�kade�staan.�Ze�hadden�2�extra�fietsen�bij�zich�wat�natuurlijk�goed�uitkwam.�Eerst�
een�broodje�eten�(met�veel�te�veel�honing!!)�en�dan�naar�de�camping,�spullen�dumpen�en�genieten�
van�de�zon.�Fabian�en�Hassink�gingen�lekker�zwemmen�in�de�zee�en�Jennifer�en�Renkse�gingen�
boodschappen�doen.�Jen�en�Renske�hebben�pannenkoeken�gebakken�(met�spek�en�kaas).�Daarna�
hebben�we�een�rustig�avondje�gehad,�we�hebben�we�gekaart�en�gedronken.�Daarna�is�Jennifer�lekker�
haar�bedje�in�gekropen.�

Dag�5:�We�hebben�lekker�uitgeslapen�en�zijn�
eigenlijk�meteen�in�de�zon�gaan�liggen.�
Pannenkoeken�van�gisteravond�als�ontbijt,�
hmmm!!!�’s�Middags�zijn�we�met�z’n�alle�naar�
het�strand�gefietst.�We�gingen�met�ze�alle�de�
zee�in,�nou�ja�iedereen�behalve�Jennifer�die�
uiteindelijk�door�de�jongens�de�zee�in�werd�
gedragen�aaahhh!!!�Das�koud,�brrr…�we�hebben�
wat�te�snacken�bij�de�snackbar�gehaald�en�zijn�
daarna�bij�de�strandtent�wat�te�gaan�drinken.�Je�
kon�wel�zien�dat�het�personeel�nieuw�was,�want�

er�was�10�man�aan�het�werk��en�het�duurde�15�minuten�voordat�we�eindelijk�wat�te�drinken�hadden.�
Na�het�personeel�uitgelachen�te�hebben�zijn�we�terug�naar�de�camping�gefietst.�Fabian�heeft�
boodschappen�gehaald�en�kipkerrie�gekookt.�Renskes�zusje�en�haar�vriendin�aten�ook�mee.�En�dan�is�
het�tijd�om�ons�klaar�te�maken�voor�Hessel!!!�
Nadat�iedereen�zijn�stappak�had�aangetrokken�stapten�we�op�de�fiets.�Na�een�ruim�half�uur�goed�
doortrappen�kwamen�we�aan�bij�café�“De�Groene�Weide”.�Precies�op�tijd�om�Hessel�te�zien�(en�
horen)�beginnen�met�zingen.�Het�optreden�van�Hessel�viel�erg�in�de�smaak.�Om�24�uur�was�het�tijd�
om�een�jarige�vrouw�op�het�podium�te�roepen.�Daarop�volgde�de�vraag�van�Hessel�of�er�nog�iemand�
wat�te�vieren�had,�en�voor�ik�het�wist�stond�ik�op�het�podium�Hessel�wijs�te�maken�dat�ik�24�was�
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Hassink�heeft�weer�eens�een�handtekening�ontvangen

Onze�holbewoner�moest�weer�spare�ribs�eten

geworden.�Het�werd�niet�helemaal�écht�
geloofd,�en�op�de�vraag�of�ik�wel�wist�wat�de�
datum�was�kwam�pas�na�lang�nadenken�een�
“uuhhh�………�23�of�24�april………??”.�Toch�kwam�
er�een�fles�champagne�tervoorschijn�die�door�
de�SooScom�met�veel�vreugde�werd�ontvangen.�
Bij�Joodie�viel�deze�champagne�wat�verkeerd,�
en�hij�heeft�dan�ook�de�rest�van�de�avond�
buiten�doorgebracht.�Ondanks�verwoede�
aanmoedigingen�werd�er�helaas�geen�“egeltje”�
gezongen.�Ook�de�vraag�of�Hessel�niet�eens�in�
Delft�bij�NOVA�zou�willen�optreden�werd�
negatief�beantwoord.�Hij�had�het�te�druk.�Na�
afloop�van�het�optreden�liet�de�SooScom�zien��

hoe�men�een�podium�overneemt.�Vlak�daarvoor�vroeg�ik�Hessel�nog�of�hij�een�handtekening�op�mijn�
hand�wilde�zetten.�Renske�vond�dit�echter�niet�goed�genoeg�en�deed�mijn�shirt�omhoog�om�ruimte�te�
maken�voor�een�handtekening�op�mijn�buik.�Toen�de�tent�leegliep�zijn�we�naar�buiten�gegaan,�
hebben�we�Joodie�van�de�stoep�geraapt,�en�zijn�we�op�de�fiets�gestapt.�Onderweg�werden�er�
zangpogingen�gedaan�die�waarschijnlijk�bijna�volledig�compleet�tegengesteld�waren�aan�die�van�
Hessel�op�het�gebied�van�kwaliteit.�Aangekomen�op�de�camping�gingen�we�na�een�klein�drankje�
slapen.�Ook�hebben�we�romantisch�sterren�gekeken.�

Dag�6:�Na�het�uitslapen�hebben�we�tosties�gegeten�en�in�de�zon�gezeten.�Op�een�bepaald�moment�
gingen�Renske,�Thijs�&�Fabian�nog�even�vlug�in�
het�meertje�zwemmen.�Joodie�&�Jennifer�
gingen�nog�in�West�kijken�of�er�
souvenirswinkels�open�waren,�maar�ze�kwamen�
teleurgesteld�terug.�Op�een�ander�bepaald�
moment�daarna�kwamen�Renske�haar�zus�en�
haar�vriendin�terug�van�een�fietstochtje.�Zij�
vertelden�dat�er�een�ketting�vanaf�gelopen�was,�
en�dat�zij�deze�“met�hun�charmes�er�weer�
opgelegd�hadden”.�Joodie�ging�nog�
tafeltennissen�tegen�Renske�haar�zus�en�hij�
verloor�beide�partijen.�Na�nog�wat�geëpibreerd�
te�hebben�in�de�zon�vertrokken�we�naar�eetcafé�

“Onder�De�Pannen”�voor�het�diner.�Dit�was�erg�goed�bevallen.�Bij�thuiskomst�gingen�we�eerst�
schoonmaken�en�opruimen�en�daarna�dit�schrijven.�

Dag�7:�Deze�dag�is�er�nog�niet,�maar�we�gaan�vroeg�opstaan�en�dan�op�de�EVT�boot�van�9:15�stappen.��

Tot�SooS!!�

De�SooScom�

� �
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Bierschuim…�
�
Als�je�op�een�dronken�avond�aan�de�bar�zit�ga�je�over�de�belangrijkere�zaken�in�de�wereld�nadenken.�
Zaken�die�je�normaal�gewoon�accepteert�worden�dan�aan�een�hevige�discussie�onderworpen.�De�ene�
heeft�het�over�het�wel�of�niet�bestaan�van�dingen,�de�andere�heeft�een�diepe�discussie�over�fysische�
verschijningen�en�weer�anderen�kunnen�het�een�uur�lang�over�je�spiegelbeeld�hebben.�Waarom�je�
links�en�recht�wel�andersom�ziet,�en�boven�en�onder�niet�(zie�vorige�WP).�Sommige�(vrouwen)�
denken�zelfs�dat�je�er�dunner�uitziet�als�je�je�spiegel�schuin�zet.�Je�probleemoplossend�vermogen�
wordt�groter�naarmate�je�meer�alcohol�inneemt�en�zelfs�de�moeilijkste�dilemma’s�zijn�geen�probleem�
meer.��
�
Nu�zat�ik�laatst�ook�dronken�aan�de�bar�en�daar�had�ik�toch�een�
moeilijke�kwestie�waar�ik�geen�oplossing�op�kon�vinden.�Normaal�
is�dat�geen�probleem,�want�je�begint�gewoon�met�een�volgend�
probleem�en�binnen�38�seconden�ben�je�je�eerste�probleem�
alweer�vergeten.�Alleen�hier�was�het�anders.�Ieder�glas�bier�werd�
ik�er�weer�aan�herinnerd,�en�om�jullie�al�dat�leed�te�besparen�heb�
ik�voor�deze�WP�een�urenlange�zoektocht�op�mijn�laptop�
gehouden�om�dit�probleem�op�te�kunnen�lossen.�Mijn�probleem�
zag�er�als�volgt�uit�(zie�plaatje�hiernaast).�In�zwart�wit�is�het�
misschien�niet�heel�goed�te�zien,�maar�een�beetje�student�weet�
welke�kleurpotloden�die�moet�pakken�als�je�het�plaatje�gaat�
inkleuren,�en�daar�ligt�ook�het�probleem.�Waarom�is�bier�geel,�en�het�schuim�dat�erop�zit�wit?�
Iedereen�heeft�het�gewoon�geaccepteerd,�want�zo�komt�het�altijd�uit�de�tap,�maar�eigenlijk�vind�ik�
het�best�raar.�Het�komt�uit�dezelfde�kraan,�maar�het�bier�is�geel,�en�het�schuim�is�wit.�Dit�geldt�ook�
voor�al�het�bruinbier,�daar�is�het�bier�bruin,�en�ook�het�schuim�wit.�
�
Om�het�antwoord�te�vinden�moeten�we�eerst�onze�optica�boeken�erbij�halen.�Hoe�komt�het�dat�het�
bier�geel�is?�Blond�bier�houdt�van�alle�golflengtes�behalve�golflengtes�rond�de�580nm�(voor�de�
TBK’ers�onder�ons,�dat�is�geel).�Voor�bruin�bier�geldt�hetzelfde�principe.�We�weten�nu�waarom�bier�
geel�is,�maar�waarom�is�het�schuim�van�dat�gele�bier�dan�wit?��
�
Voor�het�witte�schuim�moeten�we�eigenlijk�weer�de�biologieboeken�erbij�pakken.�Bierschuim�bestaat�
uit�belletjes�van�koolstofdioxide�waarvan�de�wanden�zijn�samengesteld�uit�verschillende�eiwitten�en�
koolhydraten�die�tijdens�het�brouwen�ontstaan�zijn.�Nu�absorberen�die�combinatie�eiwitten,�
koolhydraten�en�koolzuur�toevallig�geen�enkele�kleur,�en�reflecteren�dus�alles.�Door�de�flinke�diffuse�
reflectie�lijkt�het�schuim�dus�wit.�Als�je�een�glas�schuim�tapt,�lekker�laat�doodslaan,�en�alle�koolzuur�
er�weer�uit�is�ontstaat�er�vanzelf�weer�de�kleur�geel.�
�
Ik�hoop�dat�vanaf�nu�iedereen�weer�wat�rustiger�kan�slapen�en�niet�meer�midden�in�de�nacht�gillend�
en�zwetend�wakker�wordt,�de�stress�van�onwetendheid�te�veel�wordt,�en�je�uiteindelijk�naar�
Duitsland�moet�verhuizen�omdat�je�alleen�nog�maar�kunt�schreeuwen.�Pak�een�biertje�en�gaa�eens�
genieten�van�alle�vergaarde�kennis�die�nodig�is�om�rustig�een�biertje�te�drinken.��

� �
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BBQ�OP�
�
Ik�kan�weer�heerlijk�nagenieten�als�ik�terug�denk�aan�10�juni�2011!�Vanaf�’s�ochtends�elk�half�uur�
buienradar�in�de�gaten�gehouden,�want�het�was�heel�wisselend�weer.�Het�ene�moment�regen�en�het�
volgende�moment�strak�blauwe�lucht.�Ondanks�dat�het�bericht�steeds�veranderde�was�het�wel�
duidelijk�dat�het�niet�droog�zou�blijven�die�avond.�Toch�kon�dit�de�pret�niet�bederven�en�zou�het�
feestje�hoe�dan�ook�doorgaan!�
�

De�hele�dag�door�liepen�er�mensen�heen�en�weer�en�hielden�in�de�gaten�of�het�
leuke�feest�al�begonnen�was.�Om�een�uur�of�3�kwam�dit�er�echt�van.�Belg�had�
weer�eens�een�treinreis�gemaakt�om�bij�een�feestje�van�NOVA�aanwezig�te�zijn!�
’s�Ochtends�om�5uur�weggegaan�om�te�genieten�van�BBQ�OP�(en�om�de�
volgende�dag�bekertjes�te�rapen).��

Het�duurde�nog�maar�een�uur�voordat�de�tap�open�zou�gaan�en�het�feest�zou�los�barsten.�Zoals�altijd�
liep�het�wat�uit,�maar�dat�maakte�helemaal�niks�uit.�Tientallen�mensen�hadden�zich�inmiddels�op�het�
veld�verzameld.�Het�was�leuk�om�te�zien,�dat�dit�lang�niet�alleen�NOVA�mensen�waren.�Veel�
onbekende�gezichten�wilden�meegenieten�van�het�gratis�festival.��
�
Rond�een�uurtje�of�5�kon�de�eerste�band�dan�echt�
beginnen.�Op�het�grasveld�hadden�zich�inmiddels�al�
tientallen�mensen�verzameld.�Helaas�begon�het�
probleem�al�na�1�nummer.�Ineens�werd�er�een�
stortbak�(zonder�einde)�geleegd�op�het�veld.�
Iedereen�trok�snel�een�poncho/regenkleding�aan�en�
was�klaar�voor�de�rest�van�het�optreden.�Helaas�
zorgde�de�regen�voor�een�kortsluiting�en�met�de�
onweer�erbij�werd�al�snel�besloten�dat�alles�direct�
naar�binnen�moest.�De�tap�beneden�werd�geopend!�
Dan�maar�ouderwets�BBQ�OP�in�de�SooS.�Gelukkig�kent�NOVA�veel�vrijwilligers�en�was�na�een�uur�
alles�binnen�en�was�iedereen�klaar�om�daar�te�beginnen�met�het�feest!�Iedereen�die�buiten�stond�had�
zich�inmiddels�ook�binnen�verzameld.�Het�was�daarom�gezellig�druk�in�de�SooS.��
�

Het��feest�in�de�SooS�werd�echt�geopend�met�de�Party�Animals!�Wat�
een�knaller�was�dat.�De�hele�SooS�ging�los.�Door�de�drukte�en�al�het�
dansen�werden�met�spoed�ventilatoren�aangeschaft�en�neergezet�
door�de�SooS�heen.�Dit�zorgde�voor�een�beetje�verkoeling.�Toch�
waren�er�maar�weinig�mensen�die�zich�hier�wat�van�aantrokken�en�
hakten�vrolijk�door!�

�
Inmiddels�was�buiten�de�BBQ�begonnen�en�stond�er�een�
flinke�rij��van�mensen�die�honger�hadden�gekregen�na�al�het�
springen.�Van�te�voren�waren�er�al�ruim�200�kaarten�besteld�
voor�de�BBQ.�Iedereen�wilde�wel�mee�eten�voor�maar�1�euro!�
Na�het�springen�was�daarom�tijd�om�even�bij�te�komen�met�
een�rustig�muziekje.�De�inmiddels�heel�erg�bekende�Cynthia�
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Janes�(ken�je�haar�niet,�vraag�het�dan�aan�Hassink)�zorgde�voor�het�optreden�tijdens�het�eten.��
�
Hierna�werd�het�feest�nog�groter,�want�inmiddels�was�vernomen�dat�onze�grote�concurrent:�het�
zomerfestival�van�de�TUDelft�was�afgelast�vanwege�het�weer.�Dan�kunnen�wij�toch�trots�vertellen�dat�
wij�zo’n�380�mensen�langs�hebben�gehad�bij�het�festival.�Maar�eigenlijk�is�dit�gewoon�info�
tussendoor,�want�het�belangrijkste�moest�natuurlijk�nog�komen….De�act�waarvoor�alle�inwoners�van�
Delft�richting�de�SooS�van�NOVA�trokken,�want�al�voor�de�tweede�keer�dit��(school)jaar,�mochten�we�
Dou�Grend�Von�Velzen�en�de�Nozem�in�de�SooS�ontvangen!!�
�

Al�uren�voordat�de�band�aan�de�beurt�was�deelden�ze�roze�pruiken�uit.�Ook�had�
een�groot�aantal�NOVA�leden�zich�inmiddels�verkleed�en�in�een�gele�tuinbroek�
gehesen.�Nog�even�een�leuk�praatje�en…JAAAAA�daar�gaan�we�weer!�We�zijn�
begonnen!�Al�snel�komt�het�NOVAliedje�voorbij:�“Doe�je�handen�in�de�lucht,�voor�
Leen�z’n�jassie!”�Jammer�dat�Leen�niet�meer�aanwezig�was,�want�dit�nummer�is�

toch�speciaal�voor�hem�zo�gemaakt.�Toch�maakte�niemand�dit�uit,�want�het�feest�ging�gewoon�door.��
�
Na�een�nummertje�of�drie�Dou�Grend�
ineens�moest�stoppen.�Door�de�uitloop�van�
de�middag�en�het�weer�was�het�optreden�
van�onze�geliefde�band�alweer�voorbij.�Een�
andere�band�moest�nog�optreden,�dus�het�
podium�moest�alweer�vrij�gemaakt�worden.�
Hierbij�is�dan�ook�gelijk�een�tip�voor�de�
organisatie,�dat�volgende�keer�Dou�Grend�
weer�als�laatste�moet,�of�dat�ze�ingepland�
moeten�worden�voor�minimaal�2uur!�
Gelukkig�ging�op�de�gang�het�feestje�verder�door,�want�Dou�Grend�had�eindelijk�de�CD’s�
meegenomen,�dus�de�NOVA�mensen�stormden�er�naar�toe�om�de�CD’s�te�bemachtigen.�Gelijk�daarna�
was�er�een�handtekeningen�uurtje�ingepland,�eindelijk�kregen�de�fans�waar�ze�al�zo�lang�op�wachten.�
(Voor�de�mensen�die�nu�nog�niet�weten�wie�Dou�grend�is,�neem�een�kijkje�op�vlietpop�ergens�begin�
augustus).�
�
Helaas�moest�ik�door�verplichtingen�de�dag�erna,�na�dit�mooie�optreden�de�SooS�verlaten�en�richting�
huis�verplaatsen.�Na�uren�in�de�SooS�gestaan�te�hebben�kwam�ik�er�achter�dat�er�ook�buiten�nog�heel�
veel�mensen�stonden.�Jeetje�dit�was�echt�een�nieuw�record!!�Ik�heb�dan�ook�vernomen�dat�het�feest�
nog�tot�de�vroege�uurtjes�is�doorgegaan�en�dat�de�bikkels�van�de�opruimcommissie�de�volgende�
ochtend�weer�netjes�het�veld�hebben�opgeruimd.��
�
Ik�kan�jullie�vertellen�dat�als�BOB�zijnde�BBQ�OP�ook�echt�een�geweldig�succes�is!�
�
Lotte�
�
*Wil�je�meer�foto’s�zien?�Kijk�dan�op:�www.sv�nova.nl��
�
�
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AKB�3�
�
Hier�spreekt�een�van�de�enthousiaste�nieuwe�bestuursleden�van�Nova..�Nu�willen�jullie�natuurlijk�dat�
ik�iets�over�mijzelf�vertel�dus�bij�deze:�

� Ik�vlieg�vaak�weg�naar�bekend�land�en�dat�doe�ik�zonder�vliegtuig�
� Ik�heb�geduimd�tot�mijn�…..��
� Vroeger�noemden�mensen�in�mijn�omgeving�mij�ook�wel�‘de�

sirene’�omdat�ik�zo�hard�kon�schreeuwen�en�huilen�als�iets�
mij�niet�naar�mijn�zin�was.��

� Geloof�het�of�niet,�vroeger�bevond�ik�mij�regelmatig�op�glad�
ijs…�

� Ik�heb�iets�met:�spetter,�spatter,�spater,�lekker�in�het�water,�
ga�maar�vast�naar�huis,�ik�kom�een�druppel�later…�

� Oh�oh�Delft,�ik�ga�u�verlaten…��
�
En�dan�mijn�connectie�met�de�Nova:��

� Mijn�eerste�kennismaking�met�de�Nova�was�tijdens�de�Dias,�
allemaal�dikke�kinderen�in�het�geel…�

� Ik�was�een�van�de�84�mensen�die�mee�gingen�op�Wispo.�Ik�
heb�genoten�van�de�Zweti�feestjes�en�ben�er�dit�jaar�zeker�
weten�weer�bij.�

� Af�en�toe�ben�ik�te�vinden�op�de�2e�verdieping,�maar�soms�verruil�ik�die�voor�de�SooS�
� Mijn�Nova�weekend�begon�met�twee�dikke�kinderen�met�gele�klomphoezen�om�hun�

schoenen�heen,�een�puntmuts�op�en�een�witte�baard�om…�
�
Wat�ik�komend�jaar�ga�doen�voor�de�Nova?�
Ik�ga�er�natuurlijk�voor�zorgen�dat�jullie�een�onvergetelijke�tijd�krijgen!!!�
�
Een�dikke�smakkerd�van�deze�bink�en�see�you�@�the�SooS!��
�

�
�
�

� �



Pagina�|�19��
�

� �



Pagina�|�20� � Kwartaalblad�van�studentenvereniging�NOVA�
�

NOVAweekend�2011!�
�
Zoals�jullie�allemaal�vast�weten�zit�ik�nu�ver,�ver�weg�in�38�(=�Grenoble)�voor�mijn�stage,�
waarvoor�ik�de�hele�dag�buisjes�mag�schoonmaken.�Maar�in�dit�half�jaar�dat�ik�weg�ben,�was�
ook�het�NOVAweekend.�Ik�werd�dan�ook�soort�van�verplicht�om�even�terug�te�komen.�Eerst�
twijfelde�ik�even�of�ik�het�wel�zou�doen.�Heel�even,�en�toen�ben�ik�toch�overgehaald.�En�
toen�ik�in�april�bezoek�kreeg�van�een�kleine�NOVAdelegatie�(inclusief�stapelbed�en�hier�en�

daar�een�roerstaafje)�heb�ik�ook�mijn�inschrijfformulier�ingevuld.�En�trouwens,�ik�ging�al�
vanaf�mijn�eerste�jaar�mee�met�het�NOVAweekend,�het�zou�dus�eigenlijk�een�schande�
zijn�als�ik�deze�zou�missen.�Wie�weet�welk�bord�we�dit�jaar�weten�te�bemachtigen?�En�dit�
jaar�gingen�we�weer�naar�het�geniale�De�Mortel�en�dus�vlak�bij�de�Time�Out,�net�als�2�jaar�
geleden.�Plus,�er�gingen�zo’n�60�man,�inclusief�een�stel�dames�mee.�Dat�is�altijd�leuk�
zo’n�grote�groep.��
Dus�ik�was�op�donderdag�voor�het�weekend�met�de�TGV�vertrokken�richting�België,�
daar�even�hoi�gezegd�bij�mijn�ouders�en�vrijdag�naar�Eindhoven�gegaan,�want�daar�zou�
ik�worden�opgehaald�door�John,�Opa,�Josse�en�Ron.�Dit�jaar�was�het�thema�kabouters,�
dus�ik�had�een�mooie�rode�kaboutermuts�en�uiteraard�de�gele�tuinbroek�aan.�Ik�moest�
en�zou�worden�opgehaald�in�Eindhoven,�en�aangezien�dat�vast�stond,�hadden�
we�maar�gelijk�afgesproken�in�een�biercafé�met�Chouffe�van�de�tap.�Aangezien�
ik�slechts�vanuit�Frankrijk�kwam�en�de�rest�helemaal�vanuit�Delft�was�ik�eerder�
in�de�kroeg�dan�hun.�Op�zich�geen�enkel�probleem�want�ik�kon�alvast�genieten�
van�mijn�heerlijke�kabouterbiertje.�Na�een�tijdje�wachten�zag�ik�buiten�opeens�
een�Limo�chauffeur�voorbijlopen.�En�drie�dikke�kabouters�erachteraan.�Juist,�
die�moest�ik�hebben.�In�de�kroeg�met�een�Chouffje�geproost�op�een�episch�
weekend.�Vervolgens�gingen�we�weer�op�pad�en�aangezien�we�zoveel�fooi�hadden�
gegeven�aan�de�barvrouw,�mocht�Josse�zelfs�aan�gratis�speciaal�biertje�uitzoeken.�
Om�de�een�of�andere�reden�hadden�we�heel�veel�bekijks�in�onze�schitterend�
kostuums.�Wel�raar,�zo�in�het�land�van�het�carnaval.�Niks�gewend�daar.�Dit�jaar�was�
John�de�chauffeur�en�kon�Opa�dus�eindelijk�een�keer�meegenieten�van�het�

standaard�accessoire�van�dit�soort�autoritjes:�Cola�Aanmaak.�Aangekomen�bij�
de�boerderij�kreeg�ik�mijn�eigen�vlaggetje�opgespeld�zodat�ik�altijd�herkenbaar�
was�in�de�groep.�Iets�met�bier�en�zoek�raken.�Het�was�geweldig�om�iedereen�
weer�te�zien!�En�het�was�natuurlijk�leuk�om�weer�bij�de�zelfde�boerderij�te�
zijn.�Ik�heb�nog�een�paar�goede�herinneringen�van�die�plek;�iets�met�een�
golfballetje�en�iets�met�een�opblaaskrokodil.�Traditiegetrouw�is�de�

vrijdagavond�kroegavond,�dus�gingen�we�naar�de�lokale�kroeg.�In�mijn�
eerste�jaar�hadden�we�nog�een�echte�dropping�en�moesten�we�
daadwerkelijk�een�takkeënd�lopen.�Twee�jaar�geleden�werden�we�zo’n�
200m�voorbij�de�kroeg�afgezet,�dus�veel�uitdaging�zat�er�niet�meer�in.�Dit�
jaar�hadden�ze�dat�hele�loopgedoe�gewoon�lekker�achterwege�gelaten�en�
ons�voor�de�kroeg�afgezet.�En�de�kroeg�was�nog�steeds�zoals�ik�het�me�kon�
herinneren.�Alhoewel…�Er�zaten�nu�maar�liefst�15�locals�in�de�kroeg�en�er�
was�een�nieuwe�kroegbaas.�De�vorige�was�failliet�gegaan,�hoogstwaarschijnlijk�net�
nadat�wij�daar�waren�geweest�en�het�niet�konden�laten�om�een�van�de�drie�pullen�
mee�te�nemen.�De�nieuwe�kroegbaas�had�dan�ook�geen�pullen.�Maar�hij�had�wel�een�
Jägermeisterkoelunit.�En�daar�kreeg�Hassink�een�natte�plek�van.�Hij�vond�dat�ie�wel�de�
voorraad�kon�opdrinken�en�dus�dronk�hij�de�hele�avond�longdrinks�van�dat�spul.�Maar�
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ook�bij�de�rest�vloeide�de�alcohol�rijkelijk.�En�we�waren�duidelijk�aanwezig�in�
de�kroeg.�En�de�biljarttafel�was�het�podium�voor�iedereen�die�nog�kon�staan.�
Ok,�af�en�toe�viel�er�iemand�af,�maar�dat�voel�je�dan�toch�niet�meer.��
Nadat�we�voor�een�recordbedrag�hadden�gezopen,�wilde�de�kroegbaas�toch�
wel�naar�zijn�bedje�toe.�Op�de�terugweg�kwamen�we�Jezus�tegen.�Hij�hing�
daar�een�beetje�droevig,�halfnaakt�te�wezen.�Hij�wilde�echt�niet�mee�om�nog�

een�biertje�te�drinken,�dus�hadden�we�‘m�maar�laten�hangen.�Uit�goed�fatsoen�hadden�
we�dan�maar�een�muts�op�zijn�hoofd�gezet�en�klompen�aan�zijn�voeten�gebonden.�Ook�
nog�ergens�een�baard.��
Nog�meer�op�de�terugweg�kon�ik�me�iets�van�de�vorige�keer�herinneren.�Ja�sorry�dat�ik�
het�zo�vaak�vermeld,�maar�het�was�dan�ook�wel�een�leuk�weekend.�Nou�was�dit�tot�nu�
toe�ook�een�heel�leuk�weekend,�en�het�wordt�alleen�maar�veel�genialer.�Maar�deze�is�
nog�het�vermelden�waard:�twee�jaar�geleden,�op�de�terugweg,�liepen�we�langs�een�
boerderij.�De�38�rage�was�toen�al�een�tijdje�in�volle�glorie.�En�laat�nou�net�die�boerderij�
nummer�38�zijn!�Tsja,�dan�heb�je�geen�keus.�En�laten�we�nou�dit�keer�weer�langs�
dezelfde�boerderij�lopen.�En�de�boer�had�uiteraard�nog�steeds�hetzelfde�nummer.�Tsja…�
Opnieuw�totaal�geen�keus�wat�je�dan�moet�doen…��Meneer�de�boer:�bedankt!��
Op�onze�boerderij�nog�lekker�fikkie�zitten�stoken�en�genieten�van�nog�maar�een�biertje.�
De�volgende�dag�heerlijk�weertje.�Op�een�gegeven�moment�vond�ik�het�wel�tijd�om�de�

modderpoel�te�bouwen.�Gelukkig�dacht�ook�Ron�daar�op�precies�hetzelfde�
moment�aan�en�kwam�hij�dus�naast�me�staan�terwijl�wild�te�keer�ging�met�de�
schep�en�er�een�bijna�no�limit�aan�water�werd�toegevoegd.�Eerst�een�tijdje�zelf�in�
de�modder�zitten�plonzen.�Maar�ja�dan�weet�je�het�wel,�dus�ga�je�maar�al�de�rest�in�
de�modder�gooien.�Kijk,�dat�is�echt�lachen!�Gelukkig�was�het�warm�douchewater�
op,�dus�konden�we�ons�als�echte�mannen�miemelend�onder�het�0°C�water�
afspoelen.�Gelukkig�was�er�ook�pils.�Ehm,�Grolsch.�MAAR…�Daar�had�Spook�wat�op�
bedacht.�Hij�had�voor�zijn�verjaardag�iedereen�op�een�heerlijk�fustje�Chouffe�getrakteerd.�Ach,�
wat�wil�je�nog�meer:�NOVAweekend,�heerlijk�weertje,�wat�modder�achter�je�oren,�de�hele�dag�
Dou�Grend�door�de�speakers�en�een�lekker�Kabouterbiertje�in�je�hand!�Genieten!�
Bij�de�BBQ�uiteraard�ARO�Quality�topvlees�op�de�braai!�’s�Avonds�gingen�we�met�zijn�allen�met�
een�bus�naar�de�Time�Out.�Wat�waren�wij�een�bende�apen�in�die�bus�zeg!�Geweldig!�En�de�Time�
Out�was�ook�weer�geweldig.�Gelijk�met�zijn�allen�naar�de�ApresSkihut�gevlogen,�en�daar�was�
niemand.�Ach,�NOVA�maakt�gewoon�overal�feest!�En�wat�heb�ik�zitten�feesten.��Ondertussen�was�
de�Hardstylezaal�boven�de�Apresskimuziek�uit�te�horen,�dus�gingen�we�daar�maar�
voluit�stampen.�Terin*�(genoeg�censuur?),�daar�hebben�ze�echt�geen�extra�
geluidpuntjes�nodig!�Na�een�paar�uurtjes�uit�onze�bol�gaan�ben�ik�met�Sjon�gaan�
afkoelen�aan�de�bar�in�het�Hardrockcafe.�Lekker�HJ’tjes�drinken.�Wat�me�was�
opgevallen�was�dat�heel�van�die�jochies�(het�is�dan�ook�de�grootste�
avondkindercreche�van�Nederland)�een�bandje�omhadden.�Dus�ik�vroeg�aan�zo’n�
random�jochie�wat�dat�nou�was:�“joa,�dassun�bierbandje”,�op�z’n�Brabants�dus.�
Nou�was�dat�genoeg�informatie�voor�John�en�mij�om�Duo�Irritant�te�spelen�en�
ieder�jochie�die�naast�ons�aan�de�bar�bier�kwam�halen�te�vragen:�“Hedde�gij�een�
bierbandje?�Wa,�hedde�gij�geen�bierbandje?�Joa,�dan�krijgde�geen�bier�hè!�Dan�moede�gij�
zow�een�bierbandje�hebbe.”�En�daar�waren�we�wel�een�uurtje�zoet�mee.�En�het�mooiste�
was�nog�toen�ik�richting�de�uitgang�liep,�een�van�die�jochie�naar�me�toe�kwam�en�me�vol�
trots�zijn�bierbandje�liet�zien.�“Kaaik,�ik�heddun�bierbandje!”���
Op�de�terugweg�in�de�bus�was�het�feest�duidelijk�nog�niet�over!�Het�ene�na�het�andere�
lied�werd�brullend�ingezet.�En�ondertussen�waren�we�nog�steeds�een�bende�apen!�Top.��



Pagina�|�22� � Kwartaalblad�van�studentenvereniging�NOVA�
�

En�kunnen�jullie�nog�die�manwijf�buschauffeurse�en�het�peleton�begeleidende�
securities�herinneren?�
Bij�de�boerderij�hielden�de�meesten�het�snel�voor�gezien,�maar�ik�wilde�
natuurlijk�ten�volste�genieten�van�dit�nu�al�legendarische�weekend,�dus�nog�
maar�een�zooi�pils�aangesleept�en�een�kampvuurtje�gebouwd.�Ik�zat�naast�
Nicole�en�we�zaten�gezellig�over�intellectuele�onderwerpen�te�bakkeleien�(of�ga�
ik�nu�al�te�ver?�Ik�ga�gewoon�door�hoor)�Blijkbaar�studeerde�ze�TV��en�presenteerkunde�
of�zoiets.�Nou�kreeg�ik�hierdoor�de�geniale�ingeving�om�samen�met�haar�het�
weerbericht�te�presenteren.�En�in�de�stijl�van�Bart�de�Graaffs�weerbericht�begonnen�we:�
“Zijn�we�al�begonnen?”�En�in�mijn�herinneringen�was�het�echt�een�geniale�presentatie,�
ook�al�deed�Nicole�niet�met�volle�overtuiging�mee…�Hoe�zou�dat�komen.�Gelukkig�
werden�al�de/haar�hoogtepunten�en�dieptepunten�met�detail�gefilmd.�We�hadden�er�in�
ieder�geval�een�hoop�lol�mee�(OK,�dronken�klinkt�dit�ongetwijfeld�veel�beter).��
Rond�een�uurtje�of�4�kwam�de�lokale�turk�een�zooi�voer�brengen.�Zoiets�verwacht�je�eigenlijk�
niet�zo�ver�weg�op�het�platteland.�Geniaal�toch!�Om�6�uur�had�ik�er�nog�steeds�geen�genoeg�
van�en�aangezien�ik�nog�zeker�niet�nuchter�en�dus�gemakkelijk�irritant�was,�vond�ik�het�echt�
een�supergoed�idee�om�iedereen�een�goeiemorgen�toe�te�blèèren�via�de�speakers�en�nadat�
ik�zeker�was�dat�de�meeste�wakker�waren�kon�ik�het�heuglijke�nieuws�melden�dat�het�6�
uur�was�en�dat�iedereen�dus�nog�zeker�vier�uur�kon�slapen.�Het�werd�me�niet�geheel�in�
dank�afgenomen.�Maar�ik�had�er�des�te�meer�lol�in.�Hihi.�Toen�de�zon�te�fel�werd�ging�ook�
maar�ook�even�op�twee�oren�liggen.�Ik�was�wel�weer�op�tijd�wakker,�net�voordat�ze�me�
kwamen�natgooien�(hoezo�dan?).�Iedereen�liep�een�beetje�druilerig�rond,�ik�at�mijn�
lekkere�gebakken�eitje�op�en�SuuS�deed�meerdere�malen�haar�naam�eer�aan.�Zelfs�Ron�
was�er�verwonderd�door!��
Nadat�de�toko�opgeruimd�was�gingen�we�nog�een�tijdje�actief�doen:�boogschieten,�
tokkelbaandingesen�en�aapje�spelen�in�het�touwenparcours.��
�

Terug�bij�de�SooS�was�ik�uiteraard�reuzebenieuwd�hoe�ze�er�ondertussen�uitzag.�In�de�
drie�maanden�dat�ik�al�weg�was,�waren�er�al�veel�dingen�veranderd,�verbeterd�en�
geklust.�Om�te�beginnen�was�het�klushok�een�nog�grotere�zooi�dan�ooit�te�voren�(ja,�je�
moet�jezelf�wel�blijven�overtreffen),�was�er�een�heel�mooi�opberghok�op�het�podium�
geklust,�had�Vinnie�een�telefoonmeldsysteem�met�lampjes�en�zo�gemaakt�en�is�het�

oude�besturen�bord�ge�upgraded�(thumbs�up�bestuur!).�Ja,�het�was�weer�heerlijk�
om�even�in�de�SooS�te�zijn!�Maar�ik�moest�jammer�genoeg�snel�weer�terug�naar�het�
zuiden.�Maar�met�BBQ�OP�was�ik�er�weer�bij.�Ja�ook�dat�mocht�ik�echt�niet�missen!�
Ik�bedoel,�op�zaterdag�met�een�kater�bekertjes�rapen,�wie�wil�dat�nou�niet?�Nee,�
het�ging�natuurlijk�om�het�supergave�feest!�En�wat�was�het�gaaf!�Ik�mocht�weer�
BBQen,�dit�keer�in�de�pleuresregen�en�Dou�Grend�kwam�optreden!�En�alle�andere�
dingen�die�ik�niet�meer�helemaal�weet!�
Ondertussen�mag�ik�officieel�weer�bijna�terugkomen�naar�Nederland�en�begint�er�weer�bijna�een�nieuw�jaar�vol�
met�geniale�feesten!�En�dit�keer�blijf�ik�in�de�buurt�zodat�ik�niks�meer�hoef�te�missen!��
�
Het�was�in�ieder�geval�een�ontzettend�gaaf,�leuk,�gezellig,�niet�te�vergeten�top�NOVAweekend.�Ik�heb�nu�al�
weer�zin�in�volgend�jaar!�
�
Tot�SooS,�
�
Belg�
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Pinguin�Post�

Hey�NOVA�leden!�

Als�eerste�wil�ik�iedereen�een�fijne�vakantie�toewensen�en�ik�wens�alle�mensen�die�deze�vakantie�
weer�gaan�klussen�in�de�SooS�veel�plezier�toe!�

Dit�jaar�heeft�de�SooScom�weer�is�een�SooScomweekend�gehad.�Ze�zijn�dit�jaar�naar�Terschelling�
geweest,�en�ik�ben�natuurlijk�even�bij�ze�langs�geweest.�Het�weekend�begon�voor�sommige�
SooScommers�al�op�dinsdag,�de�rest�kwam�later�in�de�week�aan,�want�ze�moesten�nog�wat�toetsen�
herkansen.�Het�was�de�hele�week�prachtig�weer!�De�SooScommers�hebben�lekker�in�de�zon�liggen�
bakken�en�zijn�overal�naartoe�gefietst.�Op�zaterdag�zijn�de�SooScommers�naar�Hessel�gegaan,�een�
lokale�beroemdheid�en�ze�hadden�het�allemaal�enorm�naar�hun�zin,�vooral�Joodie�die�de�drank�niet�
binnen�heeft�kunnen�houden.�En�dan�weer�met�zn�alle�met�de�boot�naar�huis.�Het�was�een�geweldig�
weekend!�

Na�de�warmte�op�Terschelling�was�het�tijd�voor�mij�om�terug�naar�de�noordpool�te�gaan�om�wat�af�te�
koelen.�Het�is�heerlijk�om�thuis�te�zijn�en�lekker�te�zwemmen�in�de�koele�zee.�Het�is�ook�altijd�gezellig�
om�bij�mijn�moeder�langs�te�gaan�en�een�kopje�thee�te�drinken,�maar�zoals�altijd�voelde�ik�aan�mijn�
veren�dat�het�tijd�was�om�weer�op�reis�te�gaan.�

Zoals�de�meeste�van�julie�studenten�vind�ik�bier�echt�heerlijk!�Vandaar�dat�ik�even�lang�was�gewipt�
voor�de�speciale�bierenSooS.�Er�waren�heel�veel�bieren�voor�mij�om�te�proeven�en�ik�heb�ook�heel�
mn�stempelkaart�vol�gekregen,�ik�heb�zelfs�nog�een�cocktail�op�als�toetje.�Er�waren�een�heleboel�
lekkere�bieren�bij�maar�Bar�Bar�was�toch�echt�mijn�favoriet.�Na�een�gezellige�avond�ben�ik�met�
moeite�naar�huis�gewacheld.�

Na�de�speciale�bierenSooS�ben�ik�in�Delft�gebleven�om�me�voor�te�bereiden�op�BBQ�OP�ik�kon�niet�
wachten�tot�het�tijd�was�voor�het�laatste�en�grootste�feest�van�het�jaar.�Het�festival�zag�er�geweldig�
uit�met�een�grote�buitenbar�en�een�groot�podium�ik�had�natuurlijk�ook�trek�in�vlees�van�de�BBQ.�
Maar�toen�het�feest�eenmaal�aan�de�gang�was�begon�het�keihard�te�regenen!�Voor�een�pinguin�is�dat�
niet�zo’n�probleem,�maar�voor�al�die�mensen�en�die�apparatuur�was�dat�wel�een�probleem.�Maar�
dankzij�de�hulp�van�alle�aanwezige�leden�is�het�feest�toch�nog�gered�en�was�het�een�groot�succes.�De�
party�animals�brachten�de�nostalgie�naar�boven.�Dou�grend�was�natuurlijk�ook�van�de�partij�en�de�
gekken�in�de�gele�tuinbroeken�stonden�weer�vooraan.�Maar�aan�alles�komt�een�eind,�zo�ook�aan�
BBQ�OP�en�aan�dit�schooljaar.�Het�was�een�geweldig�schooljaar�met�veel�gezellige�feesten�en�veel�
reizen.�Maar�nu�is�het�tijd�om�op�vakantie�te�gaan,�en�wie�weet�komen�julie�mij�deze�vakantie�nog�
wel�tegen.�

Groetjes��
Meneer�Pinguin,�
Erelid�van�de�SooScom�der�s.v.�NOVA�

� �
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KoninginneNach�

Voor�de�mensen�die�hier�nog�nooit�van�hebben�gehoord,�hier�korte�uitleg.�KoninginneNach�is�de�
nacht�voor�Koninginnedag�(�de�dag�dat�half�Nederland�naar�Amsterdam�trekt�om�daar�het�
museumplein�opstelten�te�zetten).�KoninginneNach�is�eigenlijk�de�hele�nacht�doorzuipen�zodat�je�de�
volgende�dag�met�een�kater�naar�Amsterdam�kan�gaan.��

Net�zoals�vorig�jaar�hadden�besloten�om�het�dit�jaar�
nog�eens�te�proberen.�Na�eerst�wat�biertjes�te�
hebben�gedaan�in�de�SooS,�en�nog�een�paar�biertjes.�
En�nog�een�paar�biertjes.�Zijn�we�bij�de�Alev�gaan�
eten.�Een�overheerlijke�kapsalon,�een�biertje�en�een�
ijsje�discodip�gingen�er�goed�in.�Nu�was�het�op�naar�
Den�Haag�met�de�trein.�Wij�waren�natuurlijk�niet�de�
enige�die�naar�dit�avondje�zuipen�in�Den�Haag�
wouden.�Dus�de�trein�was�behoorlijk�vol,�zoals�
iedereen�weet�kan�niet�iedereen�tegen�deze�drukte�
en�deze�keken�niet�zo�blij.�Toen�iemand�het�liedje�“ik�
ken�een�liedje�en�dat�gaat�je�irriteren”�monotone�
ging�zingen.�Gelukkig�voor�deze�mensen�ging�de�trein�
maar�tot�Den�Haag�Centraal�en�daar�gingen�we�met�
z’n�allen�naar�bier.�Al�snel�deden�wij�een�
verschrikkelijke�ontdekking.�Joodie�was�zijn�hoed�vergeten.�Hiernaast�Joodie�op�archief�materiaal.�

Na�te�zijn�bijgekomen�van�deze�schik.�Kregen�we�een�nieuwe�hartaanval.�Het�bier�dat�op�het�
evenement�werd�geschonken�was�het�bocht�Bavaria.�Gelukkig�hadden�we�snel�een�oplossing.�Bij�de�
“Zwarte�Ruiter”tappen�ze�Hertog�Jan�en�La�Chouffe.�Dus�de�groep�snel�naar�de�ruiter.�Waar�iedereen�
riep:�“Joodie�ga�eens�bier�halen”.�Dus�een�pot�gemaakt�en�hertog�en�Chouffe�gezopen.��

Opeens�stond�hij�daar.�Onze�huis�neger,�specificaties:�

� 1,65m�zonder�kluit�
� Schoenmaat�40�
� Gebroken�zwart�

Na�een�paar�biertjes�wist�deze�jongen�niet�meer�wat�die�moest.�En�werd�hij�te�koop�gezet.�Niemand�
maar�dan�ook�echt�niemand�wil�hem�hebben.�Dus�dan�maar�in�de�uitverkoop.�Iedereen�mag�hem�
gratis�hebben�en�hij�betaald�hun�in�natura.�Maar�nog�steeds�wou�niemand�hem�hebben.�Dus�konden�
we�de�conclusie�trekken�dat�negers�niet�meer�in�zijn.�Misschien�volgend�jaar�een�griek.�Na�nog�veel�
meer�bier�gedronken�te�hebben�en�het�bestuur�aan�een�sigaar�te�hebben�gezien.�Werd�het�weer�eens�
tijd�om�terug�naar�het�bedje�te�gaan.�Ik�ben�benieuwd�wie�er�volgend�jaar�mee�gaat.�

�

� �

Joodie�op�archief�beeld�
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AKB�4�

Hallo�hallo,�ik�ben�het�nieuwe�bestuur�van�volgend�jaar.�Nu�gaan�mensen�dit�lezen�en�er�proberen�
achter�te�komen�wie�ik�nou�precies�ben...�Ik�ga�dat�natuurlijk�niet�verraden�maar�ik�kan�wel�zeggen�
dat�ik�misschien�mee�ga�met�de�zwarte�cross!�Daar�kunnen�jullie�wel�zien�wie�ik�ben.�Maarja�
misschien�ga�ik�ook�wel�niet�en�dan�kan�je�
alsnog�kijken�maar�kom�je�weinig�te�weten.�
Ook�heb�ik�een�hele�coole�brommer.�Als�
kind�was�mijn�lievelingsprogramma�de�
powerrangers�en�ik�heb�zelfs�nu�nog�een�
pakkie�daarvan�thuis�liggen.�
Ik�zal�nog�een�paar�hints�op�een�rijtje�zetten�
waardoor�jullie�misschien�te�weten�komen�
wie�ik�ben...�
Ik�woon�niet�in�Utrecht.�
Ik�studeer�geen�TBK.�
Ik�doe�een�technische�studie.�
Ik�ben�wel�es�in�NOVA�te�vinden.�
Ik�ben�niet�dik.�
En�last�but�not�least,�als�het�heel�hard�waait�en�onweert�ga�ik�niet�vliegeren�voor�de�sport.�
En�allerlast�but�not�least,�ik�vlieger�nooit.�
�
AKB�5�

Nou�ik�ben�…�:P�
Ik�heb�mijn�HAVO�diploma�en�nu�doe�ik�Technische�Bedrijfskunde�(aan�de�HHS�natuurlijk).�
Ik�hou�heel�erg�van�dieren.�Ik�heb�zelf�1�hond�en�4�katten.�Ja�ik�woon�nog�bij�m’n�ouders�en�eigenlijk�
vind�ik�dat�wel�best�zo.�Ik�doe�niet�aan�sporten,�al�heb�ik�wel�een�abonnement�op�de�fitness�bij�mij�in�
de�buurt,�waar�ik�dus�bijna�nooit�naartoe�ga.�Lekker�eten�hou�ik�wel�heel�erg�van�en�dan�vooral�de�
lekkere�vette�hap�zoals�patat.�Al�zou�ik�een�lekkere�stamppot�rauwe�andijvie�ook�niet�afwijzen.�
Chocola�vind�ik�ook�heel�lekker.��
Verder�ben�ik�gek�op�shoppen,�al�is�mijn�portemonnee�het�daar�niet�altijd�mee�eens.�En�natuurlijk�
vind�ik�het�ook�heel�leuk�om�te�gaan�stappen�met�vrienden.�Drinken�kan�ik�dan�ook�als�de�beste�
(haha)�en�meestal�drink�ik�zoete�witte�wijn.��
Ik�ben�niet�zozeer�echt�fan�van�een�bepaalde�artiest�en�ik�hou�van�zo’n�beetje�alle�muziekstijlen�
behalve�rap,�heavy�(en�speed�en�al�die�zooi)�metal�en�Nederlandstalige�muziek.�
Een�lekker�hardcore�nummer�ben�ik�zeker�wakker�voor�te�maken.�
TV�series�(en�films)�kijken�vind�ik�ook�leuk.�Ook�daarbij�vind�ik�bijna�alle�genres�wel�leuk,�maar�die�3D�
animatiefilms�(en�–series)�hou�ik�wat�minder�van.�
Ik�geloof�dat�ik�nu�alles�wel�zo’n�beetje�heb�verteld!��
�
� �
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Zeilweekend�2011�
�
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�
huur�voor�de�boten�zelf,�zijn�we�toch�gegaan.�
Vrijdag,� eind� van� de� middag� hebben� we� de� boten� opgehaald� in�
Grou�(Friesland).�We�hadden�een�sloep�(de�bierboot)�en�een�valk.�
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�
gigantische�maaltijd�van�uit�de�Chinese�

kombuis� zijn� we� op� weg� gegaan� om� de� eilanden� van� Grou� te�
ontdekken.�Gelukkig�hadden�we�een�analoge�water�Tom�Tom�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�
speciale�Friese)�soldaat�te�maken.�Ook�mama�Appelsap�was�
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�
windkracht�4/5�hebben�we�lekker�gezeild�en�hebben�Sander�
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�
Sneek�zijn�we�naar�Pirates�of�the�Caribbean�4�in�3D�geweest.�
’s�Nachts�zijn�we�in�slaap�gevallen�door�het�muzikale�getik�van�
heeeeel� veel� regen.� Volgende� ochtend� moesten� we� weer�
naar�Grou� om�de� boten� in� te� leveren.� In�Grou� aangekomen�
hadden�we�nog�even�tijd�om�een�rondje�te�zeilen.�Deze�keer�
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�
gemaakt�bij�de�all�you�can�eat�pannenkoeken�boerderij.�
Kortom.� Het� was� een� geslaagd� weekend�maar� volgend� jaar�
kan�die�beter�in�een�ander�weekend�worden�gepland!�
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SV�SooS�

De�eerste�SV�SooS�dit�jaar�was�een�gigantisch�groot�
succes.�Midden�in�de�winter�was�er�een�zwembad�met�
strand�gebouwd�in�de�SooS.�
Een�feest�dat�zo�goed�geslaagd�is�vraagt�natuurlijk�om�
een�vervolg.�
En�dat�kwam�er:�

Dit�keer�was�het�zomer,�dus�ja�dan�ga�je�maar�een�
après�skifeest�geven.�
De�SV’s�en�NOVA�hadden�anderhalve�week�bloed�zweet�en�tranen�gestopt�in�het�bouwen�van�de�SV�
SooS.�NOVA�was�aangekleed�in�hout�om�het�er�echt�als�een�alpenhut�eruit�te�laten�zien.�

Sander�ze�horloge�ging�af:�het�is�16:00,�tijd�voor�bier!�
Lekker�bier�drinken�in�het�mooie�zonnetje�dat�buiten�aan�het�schijnen�was.�En�opeens�kwamen�er�
een�zooi�mensen�aan�wandelen.�Iedereen�ging�lekker�genietend�van�het�mooie�weer�aan�het�gouden�
water.�
Dit�resulteerde�er�in�dat�de�sfeer�er�goed�in�zat�deze�avond.�

Het�was�minder�druk�dan�de�vorige�SV�SooS�maar�dit�zorgde�er�alleen�maar�voor�dat�er�meer�mogelijk�
was.�Als�vroeg�op�de�avond�kregen�wij�de�vraag�of�iemand�ze�fiets�misschien�op�mocht�hangen�aan�
het�plafond.�
Het�SooS�werd�ook�ondergespoten�met�sneeuw.�En�tja,�als�er�dan�overal�ski’s�staan…�Het�duurde�niet�

lang�voordat�iemand�op�de�ski’s�vooruit�werd�
geduwd�door�zijn�aanhang�en�bijna�een�pinguin�
overreed.�
�
Tijdens�het�typen�van�dit�stukje�ben�ik�heel�erg�in�
gevecht�met�een�biervliegje.�Heel�de�tijd�wordt�ik�
afgeleid�omdat�zo�een�stom�beesie�probeert�mijn�
bier�te�jatten.�Dus�dit�was�alweer�het�einde�van�het�
verhaal�en�ik�ga�dat�ding�aanvallen.�
Mochten�jullie�mij�niet�meer�terug�zien,�weet�dan�
dat�ik�dapper�heb�gestreden�om�mijn�recht�‘tot�niet�
toerekeningsvatbaar�zijn’�te�hebben�verdedigd.  �

� �



Pagina�|�28� � Kwartaalblad�van�studentenvereniging�NOVA�
�

WDFBJNW�

Naam:�Sanne�Verel�met�2�puntjes�op�de�laatste�e�
Bijnaam:�Nee,�maar�vroeger�op�de�basisschool�werd�ik�
altijd�SannePanne�genoemd.�
Leeftijd:�Ben�18�maar�rond�de�tijd�dat�de�WP�in�de�bus�
valt�ben�ik�jarig!�

Naam�pappa:�Hans�maar�eigenlijk�Johannes�
Naam�mamma:�Mieke�maar�eigenlijk�Maria�Katarina�
met�chth�

Opleiding:�TBK�
Vooropleiding:�Eerst�VWO�maar�daarna�HAVO,�HAVO�
was�leuker.�
Zwemdiploma:�A,B,C,D,�snorkeldiploma�A,B�en�C,�
Snorkelduiken�A�en�B,�zwemmen�onder�hoge�druk.�
Naaktzwemmen�en�nog�veel�meer�maar�dat�paste�niet�
op�de�pagina.�

Favoriete�kanteldrank:�Zoete�witte�wijn.�
Kantelfrequentie:�Als�ik�me�best�doe�en�het�heel�heet�is�kan�ik�de�12�WPU�bereiken.�Echter�is�dit�niet�
lang�vol�te�houden.�Anders�ga�ik�over�me�SuuS.�

In�welke�volgorde�kleed�jij�je�aan:�Boxer,�BH,�broek,�topje,�sokken,�schoenen,�sjaal,�jas,�
handschoenen,�muts.�
Ductape�of�tieraps:�Tieraps�want�die�kun�je�hard�aantrekken.�
Favoriet�functioneel�naaktmodel:�Jeroen�Blaauw�
Slechte�gewoonte:�Ik�wil�altijd�alles�beter�weten.�
Tips�om�van�de�brakheid�af�te�komen:�slapen,�douchen�en�doorbikkelen.�

Commissies:�nog�geen�commissies�gedaan.�
Welke�commissies�wil�je�nog�doen?:�WISPO�

Leukste�NOVAmomentje:�De�SV�SooS�met�het�zwembad,�maar�iedereen�wakker�schreeuwen�tijdens�
het�NOVA�weekend�om�5:38�was�ook�geweldig.�

Welke�leeftijd�was�jij�het�eerst�dronken?:�14�

�

� �
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Verslag�D�day�2�juli�2011�
�
Voor�disputen�XX�en�ZM�was�dit�de�eerste�keer�dat�ze�de�D�day�
mochten�organiseren.�De�aanmeldingen�van�de�disputen�was�wat�
magertjes.�Vooral�Sinlooz�was�aanwezig�toen�Dionysos�(Taces)�met�
de�biermeter�van�Zuri�Mbahari�aan�kwam�zetten.�De�regel�is�
duidelijk;�wie�zijn�dispuutsmeter�niet�goed�opruimt�kan�hem�‘licht�
aangepast’�terug�verwachten.�Alle�biergaten�waren�dicht�gemaakt�
met�houten�blokjes,�het�heeft�nog�best�lang�geduurd�voordat�de�
heren�zeeboncken�hun�meter�weer�in�oude�staat�hadden.�Ze�hebben�
nog�geluk�gehad�dat�Taces�niet�genoeg�tijd�had;�het�originele�plan�was�een�ton�staal�eraan�te�lassen…�

Laten�we�dit�dan�maar�als�een�flinke�waarschuwing�zien!��
�
Nog�niet�iedereen�had�zich�gemeld,�Rood�miste�Annie�en�Groen�
miste�zichzelf.�Uiteindelijk�is�het�programma�toch�gestart.��
XX�en�ZM�hadden�een�vossentocht�uitgezet�door�Delft,�de�
disputen�kregen�een�oude�kaart�van�Delft�waarop�4�punten�
aangegeven�waren�met�een�paar�hints�waar�de�vossen�zich�
bevonden.�Het�is�de�disputen�gelukt�wel�1�heel�punt�te�bereiken�
van�de�4!�De�tocht�is�voortijdig�afgebroken�omdat�er�een�boete�

voor�drinken�in�het�openbaar�was�binnen�gehaald!��
Eenmaal�terug�in�de�SooS�werd�de�BBQ�aangezet�nadat�het�met�een�potje�touwtrekken�duidelijk�
werd�dat�de�vrouwen�van�alle�mannen�(disputen)�winnen.�Of�zou�dit�komen�door�de�groene�joker?��
�
Het�werd�duidelijk�dat�levend�schaken�na�het�doen�van�een�biertje�steeds�moeilijk�wordt,�vooral�de�
koning�kon�erg�moeilijk�binnen�zijn�vakje�blijven�staan!�Paarden�werden�opeens�pionnen�en�lopers�
liepen�onaangekondigd�het�veld�uit.��
�
Om�de�strijd�tussen�XX�en�ZM�nog�een�beetje�op�te�voeren�
werden�de�Delfsblauwe�Heineken�pullen�gevuld�met�bier�
en�wederom�lieten�de�vrouwen�zich�niet�kennen�door�de�
mannen�eruit�te�drinken.��
Ondertussen�zijn�er�al�weer�plannen�gesmeed�voor�een�
volgende�D�day…�We�kijken�uit�naar�wat�vers�disputen�
bloed�dus�zoek�een�paar�mensen�bij�elkaar,�schrijf�notulen�
en�zorg�dat�het�bestuur�deze�goedkeurt!���
�
Hieronder�de�kaart�die�de�disputen�kregen�voor�de�vossentocht;�wie�weet�welke�punten�we�
bedoelen?�
�

� De�wegen�liepen�hier�vroeger�anders�
� Heden�ten�daegsch�worden�hier�den�nieuwen�bouwsels�bedacht�

� Daegscherlijk�kwam�men�hier�via�het�oosten�binnen�
� Duizend�bommen�en�granaten�werden�hier�opgeslagen�

� De�Neerlandsche�prinsessen�vond�in�den�ouden�tijden�hier�hun�prinsen��
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38�

Het�getal�38�is�binnen�NOVA�natuurlijk�een�geweldig�begrip,�al�weten�de�meeste�niet�waar�het�
vandaan�komt.�Elk�jaar�komen�er�weer�mooie�38�borden�binnen�en�vooral�met�de�wintersport�zijn�
het�verzamelobjecten.�
Nu�blijkt�dat�er�heel�wat�leuke�dingen�zijn�waar�38�mee�te�maken�heeft.�
Dus�daarom�volgen�er�nu�een�zooi�nutteloze�weetjes�over�38.�

1. Ergens�is�een�man�bevriend�met�38�leeuwen�(hij�leeft�nog�steeds).�
2. Maar�10%�van�de�vrouwen�wilt�maatje�38�passen,�de�meeste�hebben�liever�een�

zandloperfiguur.�
3. De�gemiddelde�dinosaurus�had�een�ideale�lichaamstemperatuur�van�38�graden.�
4. 38%�van�de�belgische�mannen�wist�geregeld�zijn�internetgeschiedenis.�Dit�komt�omdat�ze�

dingen�als�gokken,�porno�en�vreemdgaan�liever�niet�aan�hun�naasten�willen�tonen.�
5. Shakespear�had�38�toneelstukken�verzonnen,�ze�zijn�trouwens�ook�in�38�talen�uitgevoerd.�
6. De�grootste�parachute�ooit�hoorde�bij�het�ruimtevaartuig�X�38.�De�diameter�was�43,6�meter.�
7. De�grootste�groep�hyena’s�die�tegelijk�van�een�groot�dier�aten:�38�hyena’s.�
8. Het�grootste�bedrag�ooit�neergelegd�voor�een�setje�medailles�was�$346,335.�Dit�was�

uitgereikt�aan�een�militair�die�tijdens�WO2�38�vijandige�vliegtuigen�uit�de�lucht�schoot.�
9. 38�mensen�tegelijk�met�dezelfde�2�touwtjes�aan�het�touwtjespringen,�dit�is�het�all�time�

record�touwtjespringen.�
10. Het�meest�voorkomende�getal�binnen�studentenvereniging�NOVA�is�38.�
11. De�vrouw�met�de�smalste�taille�heeft�een�taille�van�38�cm.�
12. De�grootste�duizendpoot�die�ooit�is�gevonden�is�38,7cm�lang.�
13. Neptunus�heeft�een�maan�met�een�omtrek�van�38km.�
14. Het�wereldrecord�zwaardslikken�staat�op�naam�van�een�vrouw,�ze�stak�13�zwaarden�tegelijk�

in�haar�keel.�Het�kleinste�zwaard�was�38�cm.�(Ik�ben�jaloers�op�haar�vriendje)�
15. De�oudste�kat�ooit�is�38�jaar�en�3�dagen�oud�geworden.�
16. Het�wereldrecord�overgooien�met�zalmen�is�38�zalmen�in�1�minuut.�
17. De�oudste�map�van�de�sterren�is�38000�jaar�oud.�De�botten�van�een�mammoet�waren�in�de�

vorm�van�het�stelsel�Orion�gelegd.�
18. De�langste�handstand�op�een�bewegend�snowskateboard�heeft�4,38�seconden�geduurd.�
19. De�LHC�in�Genève�weegt�38000�ton.�
20. Het�record�scuba�duiken�met�1�duikfles�is�8�uur�20�minuten�en�38�seconden.�
21. Ary�kan�onder�water�bier�drinken,�maar�dit�is�wel�heel�bijzonder:�het�record�hoelahoepen�

onder�water�is�2�minuten�en�38�seconden.�
22. De�breedste�boom�ooit:�Er�is�eens�een�fossiel�gevonden�van�een�boom�met�een�diameter�van�

38m.�
23. De�langste�afstand�‘een�tafel�dragen�met�alleen�je�tanden’�is�38ft�en�8�inch.�Ik�weet�het,�een�

beetje�slap�om�het�met�feet�en�inch�te�doen,�maar�ik�vond�de�prestatie�grappig.�
24. De�grootste�cowboylaars�ooit�gemaakt�is�2,5m�hoog�en�2,38m�lang.�
25. Het�record�behangen�van�een�oppervlakte�van�16m2�is�6�minuten�en�38�seconden.�
26. Het�zwaarste�voertuig�getrokken�door�een�doorgeslikt�zwaard�was�een�audy�A4.�De�afstand�

was�6,38m.�
27. Het�zwaarste�vliegtuig�ooit�getrokken�door�een�team�invaliden�was�er�eentje�van�65,17�ton.�

Dit�werd�gedaan�door�38�mensen�in�rolstoelen.�
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28. De�langste�indoor�hockey�wedstrijd�duurde�26�uur�en�38�minuten.�
29. De�grootste�winkeltas�is�83,82�meter�hoog�en�38,1m�breed.�
30. Er�kwamen�eens�een�paar�mensen�met�een�gigantisch�goed�idee,�ze�gingen�de�grootste�

Kerstmannenmuts�maken.�3�maanden�later�kwamen�ze�met�het�resultaat:�een�muts�van�38�
bij�3�meter.�

31. Wel�eens�iemand�gezien�die�een�voetbal�op�ze�hoofd�balanceerd?�Er�is�natuurlijk�ook�een�
record�mee�gehaald.�Een�man�heeft�2�uur�en�38�minuten�onafgebroken�met�een�voetbal�op�
zijn�hoofd�gebalanceerd�en�een�afstand�van�11,129km�afgelegd�terwijl�hij�dit�deed.�

32. De�grootste�ijssculptuur�van�een�lolly�is�3,38�meter�hoog.�
33. De�snelste�tijd�om�te�ontsnappen�aan�3�handboeien�onderwater�is�38,69�seconden.�
34. Het�record�oesters�openen�in�1�minuut�is�38�oesters.�
35. De�oudste�DJ�is�Ruth�Flowers.�Deze�DJ�heeft�in�2010�op�38�grote�podia�gestaan�terwijl�ze�69�

was.�
36. De�langste�afstand�‘limbo�skaten�onder�auto’s�door’�is�38,68�meter.�
37. De�snelste�marathon�ooit�gelopen�door�iemand�verkleed�als�een�mr.�Patatoe�head�is�4�uur�17�

minuten�en�38�seconden.�
38. De�grootste�voet�van�een�persoon�is�38,1cm.�

�
Dit�was�het�prachtige�38�stukje�in�maar�liefst�738�woorden.�

� �

Geenstijl,�het�antwoord�op�alles�is�38!
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Colofon�
��
Correspondentieadres�
Studentenvereniging�NOVA�
Rotterdamseweg�137�
2628�AL�Delft�ZH�
0152606227�
��
Internet�
��
Site�http://www.sv�nova.nl�
Mail:�bestuur@sv�nova.nl�
��
Oplage�
500�gedrukte�exemplaren�
650�digitale�exemplaren�
��
Doelstelling�
De�Word�Pervert�is�het�blad�van�studentenvereniging�NOVA,�door�en�voor�
haar�leden.�Het�blad�informeert�over�bestuurlijke�aangelegenheden,�
over�(aankomende)�evenementen�en�verdere�NOVA�activiteiten.�Verder�
heeft�de�WP�als�doel�haar�lezers�te�vermaken.�Een�aantal�terugkerende�
elementen�zijn:�Novalender,�Dispuutsflits�en�WDFBJNW.�
��
De�geplaatste�advertenties�in�dit�blad�kunnen�ter�promotie�van�NOVA�
activiteiten�zijn�of�reclameboodschappen�van�NOVA�sponsoren�zijn.�
��
��
Met�dank�aan:�
Ferdi,�Nico,�het�bestuur,�XX,�Joodie,�Mega�Maudy,�AKB,�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�afgelopen�jaar�erg�genoten�hebben�van�alle�WP’s�die�uitgebracht�zijn.�Wij�zijn�
benieuwd�wie�er�volgend�jaar�deze�commissie�willen�runnen.�Mocht�jij�interesse�hebben�om�deze�
commissie�te�doen,�kan�jij�je�melden�bij�het�AKB�na�de�zomervakantie.�
�
Tot�SooS,�
�
Pinguin,�Belg,�Lotte,�Ron�en�Josse 
�






