

Lieveǡ
Hetisweerwarmaanhetwordenendaardoordaaltdemotivatieomvanjereetaftekomenen
nuttigedingentegaandoen.
GelukkigisernogdeWP,wantditbladkanjeookbuitenlezen!Ideaaldusalsjelekkerinhet
zonnetjeziteniemandroeptdathetweertijdisomnaardelestegaan.
ZoeenWPisheelerghandig,nietalleenvoorstudieontwijkendgedrag.
AlsjedeWPleestdanwordtjevrolijk.
AlsjedeWPleestwordtjebeterinlezen(bestlogisch).
AlsjedeWPleestgaatjevermogenomlogischteredenerenomhoog(rekenjebrakmethak).
AlsjegeenwcpapierhebtdankandeWPprimatijdverdrijfzijntotiemandwcpapierkomtbrengen.
Alsjejemurenopnieuwwiltbehangenhebjealleen10WP’seneenzwembadnodig,ditgeld
overigensookvoorjevloer.
JealgemenekennisovernuttelozedingenneemttoebijhetlezenvandeWP.
AlsjeontzettendveelzinhebtomeenWPgevechttehoudendanbrengteenWPuitkomst.
EnzozijnervastnogveelmeerpositievedingenwatjemeteenWPkuntdoen.
IndezeWPvaltervanallestelezenoverwaterkomendkwartaalistedoen,watjevorigkwartaal
gemisthebt,grappigedingen,ietsmindergrappigmaartochnogsteedsbestwelgrappigedingenen
nogmeerdingen.
VoordemensendienogsteedsnietwetenwatdeWPnoupreciesis:DeWPishetledenbladvan
NOVAenwordtelkkwartaaluitgebracht(alshetgoedis).Alslidkrijgjeditblad.
DeWPspreekjeuitalsWééPééenhetstaatvoorWordPervert.
EnnuevenietsgekopieerduiteenvorigeWP,ditomdatheteenhelemooieomschrijvingisvanwat
ditledenbladpreciesinhoudt:
NOVAishetmooistwatjeopschoolkuntvinden.Altijdgezellig,gekke,rarefeestjesenmensenwaar
jeslaptegenkuntouwehoerenalsjealletweedronkenaandebarzit.Natuurlijkkunjenietaltijd
dronkenaandebarzitten,erisookeenmomentwaarjethuisbent,waargeenNOVAis.Opzulke
momentenkunjedeWPpakkenenmeteenbiertjeinjeanderehanddesfeervanNOVAbijjouthuis
brengen.
WijhopendatdezeWPweervoorvrolijkegezichtjesgaatzorgen.
ErzijnditkwartaalookweergenoegleukeevenementenbijNOVAdieookvoorblijemensengaan
zorgen,komdusgezelliglangs!
ToTSooS,
DeWPCommissie,
Sjoerd,FiekeenPinguin





WordPervert

1


LieveWPlezertjes,..................................................................................................................................1
Inhoudsopgave........................................................................................................................................2
Lieveleden,..............................................................................................................................................3
De90'sSooS............................................................................................................................................4
Dispuutsflits12010/2011.......................................................................................................................6
Hangplaats.............................................................................................................................................10
NOVAlive...............................................................................................................................................11
Pinguïnpost...........................................................................................................................................12
BesteWplezers,....................................................................................................................................14
Zooiweetjesoverpinguin.....................................................................................................................15
Vorigekeren,brachtikdezeavondheelandersdoor..........................................................................16
Aankomendeevenemeten....................................................................................................................17
TechniekVerhaal...................................................................................................................................17
DelftDance............................................................................................................................................20
SpeciaalbierenSooS...............................................................................................................................22
InterviewDougrendundvonvelsenendenozem..............................................................................23
Hoeoverleefiksquirten?......................................................................................................................26
EenLeukverhaal,Ofietsanders…alshetmaarleukis........................................................................28
MaffiaSooS............................................................................................................................................29
Bijvoorbaatexcuses..............................................................................................................................30
Eunhelehelehelemoueilijkepuzzel....................................................................................................34
Foodforthought...................................................................................................................................35
Colofon..................................................................................................................................................36





WordPervert

2

ǡ
Hetblokziterweerop.Nogmaar1tegaanendanzithetjaareralweeropenkomtonsjaarten
einde.DatisnatuurlijkeenbeetjepessimistischwantwehebbennogheelwatactiviteitenenSooSen
voordeboeg.WijdenkendanaaneenBBQOPenNOVAweekend.EnelkeandereSooSop
donderdagwaarwijonzezielenzaligheidinzullenstoppenomzegezelligtemaken.Maargenoeg
overaankomendeactiviteiten.Hoegaathetmetonshetbestuur.
julliezijnnatuurlijkallemaalbenieuwthoehetgaatmetonsalsbestuurzijnde.Daarzullenweeven
opinzoomen.Wehebbenhetditblokerggezelliggehad,metenkelehoogtepuntende
JunglefeverSooS,NovaliveennatuurlijkdespeciaalbierenSooS.DitzijnzomaarwatSooSenwaarwij
alsbestuurergvangenotenhebben,zo’nmomentdataljevoorbereidingenenaankledingworden
gewaardeerddoormensendieheterechttofuitvindenzien.Ditgebeurtnatuurlijkverrevanalleen
doorhetbestuureniedereendieheeftgeholpendezefeestenneertezetten.
NatuurlijkmagdeWISPOooknietvergetenworden.DitwaseenWISPOomtoetevoegenaanhet
rijtjemetlegendarischNOVAactiviteiten.DeluxeversievanhetWISPOverhaalvindtjeverderopin
dezeWP.WijalsbestuurhebbenenormgenotenvandeWISPOensommigedingendromenwenog
steedsovereninsommigegevallenzijnhetnachtmerriesdenkaanbepaaldeverkledenpersonenin
vrouwenpakjes.Wijwillennatuurlijkdecommissiebedankendieditallemaalmogelijkheeft
gemaakt.DeantiWISPOgangersnatuurlijkookvoordeprimaverzorgdeterugkomst.
Ditallesiswerdnogopgevolgddoor
eenwelheelgezelligeavond.Dit
gaatal24jaardoorhetlevenalsde
NOVAjaarnach,Erisdoorde
SooSbaasallezeilenbijgezetom
eeneetbaretaartteproduceren
nadatditgedaanwasdoorde
schimmeluitdejamtevissen.Nadit
allesgedaanwasendetaarteetbaar
verklaartwasisereenprachtiglogo
aangebrachtopeenNOVAgele
achtergrond,hierstondduidelijk
NOVAingeschrevenmetzwarte
letters.Nadetoespraakvanonzegeliefdevoorzitsterwerdergevraagdom5secondenomde
microfoonwegteleggenhelaasditmochtalnietmeerbaten.Iedereenstondopscherpnade
toespraaktaartindeaanslag,de5secondenwerdenafgeteld.Opde2detelwaseralgeensprake
meervanenigevormvandisciplineofonderlingeafsprakenomnietteopelkaartegooien.Taart
vloogenraakteiedereengeengenade28+kilotaartinenkelesecondengebruiktopzijnbest.
Endatwarensnelwatnoemenswaardigeavondenwaarwijergvangenotenhebben.Devolledige
versiesofwaterindebuurtvankomtstaatallemaalindezeWP.
NamenshetbestuurdersvNOVA, 





TotSooS!
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Ah...De90's.Degoedeoudetijd.Detijdwaarindeguldennogbestondenernoggeencrisiswas.De
tijdwaarinweallemaalgraagzoudenwillenblijven.Maarhelaasisdietijdalweervoorbij...Deenige
manierwaaropwedietijdnogkunnenherinnerenzijneenpaarvergeeldepolaroidseneendoos
stoffigevideobanden.Maartochkunnenwijnogeenkeergenietenvande90'smetde90'sSooS!
EndatwasnietzomaareenSooS!Maareen90'sthemaverkleedSooS.Iedereenhadzijneigen90's
personagediehijofzijmoestvoorstellen.Maarnietalleendemensenwarenverkleed.Nee,ookde
SooSzelfwasstevigonderhandengenomen.Zowasdebeameruitdekastgehaaldenwerdener
gedurendedeheleavondverschillendetvprogramma'svande90'sgedraaid.VanAlfredjodocus
kwaktotRembo&RembototGabberPietmetzijnmegahitHakkenenZagen.Naasthetscherm
warenookeenaantalobjectenuitdekastgetoverdomdeSooSteversieren.Zowasernatuurlijkeen
Commodore64tevindenenlagereenhelestapeloudeNokia'stevindendieuitvoeriggetestzijnof
zedaadwerkelijkonverwoestbaarzijn.Enhoewelzezeerstevigzijnenbijnanietkapottekrijgenzijn,
ishettochgeluktzeallemaalinkleinestukjesNokiatekrijgen.Maarnatuurlijkiseenfeestniets
zondergepasteslingers...Dus
zijnereenhelezooiaan
videobandenkundiguitelkaar
gehaaldomdetapedoorde
heleSooStehangen.
Maarhetechtehoogtepunt
vandeavondblijven
natuurlijkdemensendiezich
verkleedhadden.Nietalleen
kregenzijeengratisbiertje,
maarmaaktezijookkansop
deglorieuzehoofdprijsvande
kostuumwedstrijd.
Enerwareneenhelehoop
genomineerde!Zowaren
Kayleigh,Fieke,Jennifer,Esmé,MarloesdeSpiceGirlsdieeenverbazingwekkendgoedoptreden
hebbenneergezet.OokishetfeestnietcompleetzonderBritneySpears(alhoewelzeietsvervroegd
haarhoofdhadkaalgeschoren).Omnogeveninhetmuziekthemateblijven:SjonalsKurtCobainen
MarkalsAndreHazeswarennatuurlijknietbuitengesloten.Enwatzijnde90'szonderhardstyle?!
DaaromwasnatuurlijkGabberPiet,dievertegenwoordigdwerddoorPinguïn,ookaanwezig.
Maargenoegoverdejaren90muziek.Wantookvoordekinderenwareneenheleboelgeweldige
figurenaanwezig.ZostonddeenehelftvanRembo(Wally)&Rembo(Ary)tedraaienaanheteindvan
deavondenstondRonalsBoesBoesvrolijkmeetederock'nrollensambatedansen.Envoorde
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ietsouderekinderenhaddenSjoerdenArnozichalsKennyenKylevanSouthParkaangekleed.Die
armeKennyisvolgensmijwel38vermoordin1avondtijd.
AlseenechtefilmsterliepAustinPowers(Gideon)natuurlijkookronddeSooSmeteenzeer
overwelvendehoeveelheidborsthaar.Tetriswasnatuurlijknietwegtedenkeninde90'sendaarom
heeftStefaneenprachtigTetrisblokmetgepatenteerdebierhoudergeklust.
MaardebestedriekostuumskwamentochzekervanHassink,BelgenJosse.Belgdievolledigblauw
geschminktalsSmurfrondliep.Jossehadzijnpotgeluitkastgehaaldenliepalseenengrealistische
BobdeRooyrondzijn''popkes''tevermaken.Hassinkwasvollediginhetpaars,natuurlijkook
volledigpaarsgeschminkt,alsPurnodePurnorond.Hassinkwasookzekereenterechtwinnaarvan
dekostuumwedstrijddiemetbehulpvaneendecibelmeterwerdbeslist.
Maardatwasnietdeenigewedstrijdvandeavond.Wantalsjeeenecht90'sfeestwilgevenmoeter
natuurlijkuitvoerigwordengehakt!Endatgebeurdeook!Dehakwedstrijdwasookzekereengroot
succes.
Maarvoordaterfatsoenlijkgehaktkanwordenmoetjeeersteenechtgabberworden.Enecht
gabbershebbennatuurlijkgeenhaar.Duswaserookeenkaalscheerwedstrijd.Diegewonnenis
doorNOVA'senigeechtgabber:Jeroen!!Medeomdathijdeenigedeelnemerwas.Maardatzeggen
weergewoonnietbij.
EenSooSisnatuurlijkgeenSooSalsernietopz'nminst1drankspelgespeeldwordt...Endusisaan
heteindnogevensneldebierpongtafeltevoorschijngehaaldvooreenprachtigeafsluitingvande
90'sSooS
Thijs
Bekkers
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DitstukjegaatoverdedisputenvanNOVA,watzegedaanhebbenennatuurlijkwateendispuutisen
hoejeer1opricht.Alleouwelullenkennenditnatuurlijkaldusdiekunnendeeerstealineaskippen.

ZoalselkeeerstedispuutflitszullenweevenquotenwateendispuutisvolgensdeDikkevanDale.

dispuut(het~,puten)
1. Theoretischediscussie=>redetwist,twistgesprek.
2. Studentengezelschapvoorstudieendiscussie
3. Onderafdelingvaneenstudentenvereniging.

InNovabetekentditeenhechtegroepvriend(inn)endieelkaarbijNOVAlerenkennenendie
gezamenlijk,naastonderlingheteenenandertedoen.OokvoorNOVAklaarstaanomtehelpen
wanneernodigenafentoeeenfeestjegeven.

Indedispuutsflitswordendeactiefstebesproken.Nietteminhierbijeenlijstvanalledisputenvan
NOVA.

x ABoriGines
x PrimusConventys
x Mercurius
x ComplexioVinolentus
x Dadaspuut
x APrimaVista
x RatioIncognito
x ProcionLoctor
x Peccavi
x OrdinisAbsurdum
x Necessitas
x Droezjba
x ConcorderInterPcula
x Callisto
x Ambrosius
x Dionysos
x L.E.F.!
x Andolupia
x Sinlooz
x XX
x ZuriMbahari
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Dionysos
DeherenvanDionysoszijneenweekendjeweg
geweest.Erwordenookgeheimeplannenen
complottenverzonnenwaarnieteensiedereenin
huneigendispuuthetfijnevanweet.Komended
day(quote)“zullensommigemisschienaanwezig
zijnsommigemisschienafwezig”.Anniedurfdena
dezeuitspraakgeeninformatiemeertegevendus
werderzomaaropgehangen.Gelukkigzijnerextra
bronnen.Tacesheeftweertijdvoorzelfreflectieen
zijn10jarenplanvoorzijnhuisverbouwingisweer
opgepakthoeweldatvolgensvrouwelijkaanhang
vandebronmaar5jaargaatduren.VerderheeftTacesheeftinhetOostblokeenfabriekhelpen
opzetten.
EnopeenofanderemanierhebbendezeherenietsmethuizenwantStefheeftdezijnebijnaaf.
Koosiszijnhuisweeraanhetverbeterenmaaronduidelijkoverhoeveeljarenhijdaarovergaat
doen.YoeriisinBelgenlandopdeknieëngegaanvoorzijnmeisjeFemke.Enondertussenisook
MartinmetJoycegetrouwd.

Androlupia
InAndrolandishetrustigzeerrustig.Zehebbenwel
eenvalentijnslunchgehadinUtrechtwattraditieis.
Heidiheefteensleutelvanhaarnieuwehuis
gekregen.
AndrolupiaiszeertrotsdatdeDiasgekozenhadvoor
eenandroplupiathemavandementoren.Visisaan
hetafstuderenalslaatstevandegoddinnenzonen.
HetwordtverwachtdatVisdeenigezalzijnbijde
aankomendDday.




Sinlooz
Deherenvanzinloozhebbeneengoedtijdsbesef
wantzehebbeneennieuwjaarsborrelinmaart
gehoudenenvolgensdetheorieishetinderdaadnog
hetnieuwejaar.Carolienheefteendochterte
gekregendieamberwordtgenoemd.Erkunnenniet
veelzinnigeuitsprakengedaanworden.Zinloosgaat
verjaardagvierenaankomendweekendin
limbabwelanddiedantijdelijkonveiligwordt
gemaakt.Aryheefteenbaan
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XX
Hierzijnduidelijkeworstelingeninhetdispuut.HetisNOG
steedsonduidelijkwieerzwangerismaardebronbevestigddat
eriemandzwangeris.Verderwerderiemandvanditdispuut
hardgenegeerdennietvermeldindevorigewpdiedooreen
anderXXlidwasgeschreven.XXheefthunValentijnsdinerwel
overleefdzonderalteveelkleerscheuren.Marleineiszelfs
weerweggejaagduitoverzeeselandenenisterugnaaronskikkerlandjegekomen.DeDames
hebbengeheelophuneigenkrachteneendispuutSooSproberenvoortebereidenmaardatiszonder
dekrachtvandeherenjammerlijkmislukt.Zehebbenookweereenweekendjeweggeplandmaar
hebbenalleendedatumvastgelegd.XXisbezigmetdeDdaydusdatgaatspannendwordenmaar
wehebbenvolledigvertrouwenindatdedamesditgaatlukken.



ZuriMbahari
Yarrrzeeboncken,wijzeebonckenzijnnogwelhetmeestindeSooSte
vindenenwetenookwaardedispuutschatvoordientomtegebruiken
natuurlijk.(ditintegenstellingtothetstofdatverzameldwordtinsommige
schatten)Erzijnhardnekkigegeruchtendatdeadmiraalenandere
bonckendingenaanhetlerenzijnenbezigzijnmethunschoolcarriere
maardatisallemaaluitdeduimgezogenwanteenadmiraalweetallesal.
Zoalsvelevanjulliemisschienalwetenisnietalleenonsdispuutnoemens
waarigmaarookonzekistheeftalmenigpersoonwetentevellen.Verder
zijndeherenookbezigenvretenteplannen.(dinerisnietzeebonck
genoeg).Erzijnookverhalendatdepenningmeesterzichlaatbindenaan
eenvrouw.Ditwashetalweerentotvolgendekeer.





Datwarenwelzo’nbeetjedeDisputen.Ookgeïnteresseerdomeendispuutopterichten?Leesdan
devolgendealineaergaandachtigenvolghettotdeletter.

1. Zorgdatjewatgoedevriend(inn)enomjeheenhebt.

2. Gagoedaandebarzittenenbesteleenzorgvuldigafgemetenhoeveelheidenmeters
bier/jilz/wijn/enalshetpersemoetCola.

3. Hetbeginiseral.Schrijfmetdenetvernieuwdeinspiratieeenzooiregelsopwaarjijals
dispuutvoorstaatenwatvoorregelsjullieonderlinghebben..ditzijnjestatuten…
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4. Drinkwatmeer

5. Schrijfinjestatutenwieerinzittenookmoetereengepastehoeveelheidonzininstaanwant
andersklopthetvangeenkanten.

6. Drinknogwatmoedin

7. LeverjestatuteninbijhetbestuurvanNOVA.

8. Grotekansdatjehetweerterugkrijgtomteverbeteren.

9. Drinknogwatmeerenneemdeverbeteringenopindestatuten.

10. Meteenbeetjemazzelwordendiegoedgekeurdenzaljegeïnaugureerdworden.Ditis
gewooneengezelligedagwaarjegaatdrinkenenactiviteitendoendieeenanderdispuut
heeftverzonnen.

11. Jebentklaarjebentgoedgekeurdenkuntgezelligmeedoenmetdedispuutsactiviteitenin
deSooS.

JekanaltijddeStatutenopvragenvandeoudedisputenenkijkenhoehetmoet.

NogmaalseenDispuutiserggezelligenjeblijftooklangnajeafstuderensamendingendoenmet
elkaarenmetNOVA.
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Ofhetaandeopvoedingvandeoudersligt,ofdatdejeugdvantegenwoordigwelgoedisopgevoed,
maarerweinigmeeheeftgedaanisnogonduidelijk.DaaromindezeWPeenstukjeopwelkemanier
jehetbestjejasentasindeSooSkuntlaten,zonderdatheelNOVAdaarlastvanheeft.Eenstukje
opvoedingwaarjewataanhebt.Eenaantaltipswaardoordewereldeenkleinbeetjebetervan
wordt.Misschienmaarbeginnenditstukgereedschaptebenoemen:
kapstokde;mkenvoorwerpomerkledingaantehangen
Ja,jullielieveleesvinkjes,jullielezenhetgoed.Eenkapstok,eenhangplaatsvoorjassen,een
bewaarplaatsvoorkleren,eenjassenstandaard,eenmantelstok,eenkledingrek,eenjassenhanger.
Metanderewoorden;ditsimpelstukgereedschapisnietsmeerdaneenhaakjemeestalbijeen
voordeurofinganggeplaatstwaarjespullenaankuntophangen.Dithaakjekanvelevormenen
matenhebbenzoveralsdeartistiekevrijheidvandekapstokkenontwerperreikt.Zehebbenwel
allemaaldezelfdefunctie.Jouwjas/tas/anderekledingstukoptehangen,opeenmanierenlocatie
datnietvooranderenindeweghangt.
Watleertdeervaringons
Intheorieklinkthetallemaalzomooi,binnenNOVAhebbenwe
meerdangenoegplaatsenomjespullenkwijttekunnen.In
praktijkgooitnogsteedsiedereenzijnspullenopbarkrukken,
tafelsofzelfsdebar.
Daaromwordthierondernogsteedsevenspeciaalbenadrukt
waardeverschillendegelegenhedenzijnomalleteringzooite
droppen.
Onderdetrap

Voorkantoor

Onderdebar

Bijdeeetuitgifte


Iedereenkanzijnjassenonderdetrapkwijt,aandekapstokdiehelemaaluitRijswijkismeeverhuisd.
Ooktassenkunjedaarkwijt.Wiljeeenmooiplekkievoorjetas,watmeerinhetzichtkunjejetas
bijdeeetuitgifteineenkastgooien.
Verderzijnernogonderdebarhaakjesgemaaktomjejasentasoptehangen.Dusofjejelaptop,
rubberboot,driedeligpak,oftruiwiltophangen,onthoudtdevierfoto’shierboven,zoekindeSooS
deplekdiedaarhetmeestoplijk,enhangdaarallesneer.
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DewoensdagavondvoorNOVAlivewasdeMentorenSelectieAvond.Eenmooiegelegenheidomeen
flinkbiertjetedrinken,envervolgensmetdeSooSbaasnahetavondetennaardeMakrotefietsen.
BijNOVAlivehoortinmiddelstraditiegetrouwgratisvoeralspromovoordeavond.Datmoetook
gekochtworden,ennaeenslootbierisallesleuker.
NaflinkrondkarrenindeMakro,bierinhetrestaurant
drinkenwashetbijnasluitingstijd.Toeneenmaalde
voorraadnaardekassawerdgeredendoordeMakro
medewerkerswatweallemaalhaddenbesteldvoorde
gratisbroodjesbraadworstwashettochevenschrikken.
Eenkarvol,ennogeenhelerolcontainervol.Enwijwaren
meteenbakfiets…
NaflinkwatstapelkunstenzijnwetochnaardeSooSteruggekomen.Nogeensnelbiertje,allesinde
keukenzettenendeavondwasvoorbij.Snelnaarhuis,wantdevolgendedagginghetwekkertje
alweervroeg.
HetwasdedonderdagvanNOVAlive.7:30stondendeeerstemensenalindeSooS.SneldeSooS
aanzetten,eenbakkiedoenenbeginnenmethetopbouwenvanNOVAlive.Voorhetgemakiser
gekozenomhetDJbootaandeanderekantvandeSooStebouwen,hetpodiumafteschermen,en
aandeanderekanteennieuwpodiumtebouwen.Erwareneenhoopmensenom8:00uitgenodigd
ommeetehelpenaanhetopbouwenvanNOVAlive,endiewarenookbijnaallemaalgekomen.Nog
nooitisNOVAlivezosnelenzovroegopgebouwd.Erhingeenheerlijkesfeer,eniedereenwashard
aanhetwerken.Heteindresultaatwasgeweldig.
Rond16:00werdendeeerste(stok)broodjesbraadworstmetzuurkoolenauthentiekeunoxsaus
uitgeserveerd.Demiddagbegonrustig.Pluk,Josse,LeenenRonstondenindekeukenals
ongeorganiseerdeenzeeronprofessionelesnackcommissie.Naarmatedeavonddichterbijkwam
werdhetbuitenkouder,ensteedsgezelligerindeSooS.
Rondhetavondetenbegonheteerstebandjete
spelen.HeerlijkelivemuziekindeSooS.DeSooS
stondvoleniedereenwasaanhetgenietenvanhet
optreden.TussendoorhebbenSjon,BelgenEsmé
bewezendatjenietechtgoedhoefttezijn,zolang
jepubliekmaardronkengenoegis.Laterkwam
CynthiaJanusnogeenpaarliedjeszingenom
vervolgenshetpubliekoptewarmenvoorde
coverbandBadObsession.
HetwasweereenheerlijkeSooSavond,iedereen
heeftzichtbaargenotenendevolgendedagbijdekoffiewashetheerlijkrustig.Eenmooitekenvan
eengeslaagdeSooSavond.
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LieveNOVAleden,
Hetisalweereventjesgeledendatjulliemijngeweldigeavonturenhebverteld,maarzoalsaltijdheb
ik er weer flink wat meegemaakt en zijn er weer velen in aantocht. Het eerste dat ik jullie wil
vertellenisdatikdelaatstetijdmeervanmijnsoortgenotenhebontmoet.Enwijflinkwatrituelen
zijn begonnen. De leukste is dat ik mijn soortgenoten de wave heb geleerd en natuurlijk veel heb
bijgebrachtvandeculturendieikhebopgedaaninmijnzoektocht.
Hierdanookeenplaatjewaarikmijnvrienden
verdedig.Jezietnatuurlijkmeteenwieikbenen
ikhoefdatookverdernietuitteleggen.
NatuurlijkbenikookditkeermetdeWISPOde
koude sneeuw op gaan zoeken, en wel in het
mooie Brianon. Na heel wat avonturen en
mooiesprongenhebikhetmaarafgezienindat
gekke land, tenminste, binnenkort moet ik er
weer naar terug. Maar dat wordt een heel
ander avontuur en dat zal ik jullie ook zeker
vertellen.
De week na de WISPO ben ik uiteraard in het altijd gezellige Delft gebleven om bij te komen en
mezelfalvastvoortebereidenopde24ejaarlijkseNOVAjaarnach.Watdaargebeurdhoefjegeenlid
meertevertellen,wantdaarmoetiedereengewoonbijgeweestzijn!Naastdegeweldigetaartdieik
enmijnSooScommetwathulpvananderenhebbengemaakt,werdernatuurlijkweervolopgefeest.
Natuurlijkbenikookweeropreisgeweestditblok!
Zo op de helft van het jaar krijg ik vaak heimwee
naardeSooS.Wantzo’ngeweldigthuisishetbeste
wateenpinguïnzichkanwensen.Desalniettermin
beviel het whisky beschonken Schotland me zeker.
Zozijnernatuurlijkvelegavefeestengeweest,maar
ook heerlijke proeverijen bij de vele whisky
distilleerderijen die Schotland kent. Maar zoals in
eigenlijk heel Engeland houden ze wel van een
fanatiek potje voetbal, waar het vaak niet eens om
voetballengaat,maarmeeromhetknokken.Zozie
je mij hiernaast in het zwartwit tegen de
tegenstander. Ook hier hoef ik natuurlijk niet te uit
teleggenwieikben…
Na een gewel(da)dige 2 weken in Schotland ben ik terug gekomen naar Delft, waar ik weer bij
NOVAlivevandepartijwas.Zoalsaltijdliepdezemooieavondweerbeschonkenafenbenikdeweek
ernamaarweerinDelftgebleven.WanttoengingheelNOVAverkleednaarde’90party!Natuurlijk


WordPervert

12

washetvoormijnietzomoeilijkomverkleedtekomen.Ookhierhebikweerzeergenotenvande
velekostuumsendegeweldigeaankledingvandeSooS!
De dag erna ben ik vlug maar vertrokken naar het
warme Spanje, waar ik erg heb genoten voor het
warmeweer.Wantalkunjedatsomsnietgeloven
indelentetijdensregenenwind.Zohebjeookde
momenten in de lente dat het zo’n 25 graden kan
worden en ik het toch aardig heet heb in mijn
zwartetuxedo(ziefotovorigeWP).Aandespaanse
costa’s kun je zelfs eind maart al genieten van de
beachparty’sendemooievrouwtjes.
Maaromdathetmooistefeestvanhetkwartaalnogmoestkomenbenikdedagervoormaarsnel
weer terug gekomen. De week na de ’90 party, je raad het al, de speciaal bierenSooS. Voor geen
goud te missen en zeker deze keer niet! Want in tegenstelling tot eerdere speciaal bierenSooSen
warenerveleverschillendebierenoptapenfles.Zohebikvooreenkleinbedrageenkaartgekocht
metallebierenerop,enzewarenHEERLIJK!Vanveelmomentenvandezeavondkanikmijnogvrij
weinig herinneren, wat twee dingen kan betekenen: 1 Ik was erg dronken; 2 Ik was erg dronken.
Oftewel,hetwaseenzeergeslaagdeengezelligeavond.
NaastdewekelijksefeestenhebiksamenmetdeSooSbaasweertweenieuweSooScommertjesaan
de haak geslagen. Na vertrek van de vorige trouwe SooScommer was het nodig aangesterkt te
worden.Deéénalactiefgeweestinanderecommissiesendeanderisooknogbestuurvanzijneigen
vereniging. Het schijnt zelfs dat een van de twee al is voorgesteld in de vorige WP in de
W.D.F.B.J.N.W.katern.NaaanstellingvandietweezietdetoekomstvandeSooSendeSooScomer
weervoorspoediguit!Endaarwilikgraagmeeafsluiten,duswensikiedereenalvasteengoedbegin
vanblok4.
TotSooS,
MeneerPinguïn
ErelidSooScomders.v.NOVA
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Ǧǡ
Aangezienwelaatsteengeslaagde
MentorenSelectieAvondhebben
gehoudenmoetikhierduseenstukjevoor
schrijven.Latenwealseerstbeginnenmet
wieikben.IkbenDanielEnthoven,
MentorenManager2012.Bennu2ejaars
natuurkundestudent.MijnDiaservaringen
begonnenalsdeelnemer.Ditvondikzo
leuknatuurlijkdatikmentorbengeworden
=D.Hiernawerdikgevraagdvoorbestuur.
Mijnfunctiealsmentorenmanagerisnatuurlijkomgezelligementorentezoekenvoorde
Dias.Ditisnaarmijnzeggengoedgelukt!Op14maarthieldenweindesoosdementoren
avond.Vantevorenwarenernatuurlijkwelzenuwenofallesgoedverliepmaardit
verdweengelukkigtijdensdeavondvanzelf.Naarmijnmeningisallesgoedenvlekkeloos
verlopenenwehopenommethetgekozenteameenleuketijdaantegaan!
Ikhoopdatderestookallemaalvlekkeloosverloopt.Alsditgebeurtbenikerheiligvan
overtuigtdatditeenvandebestgeorganiseerdeDiaswordtvandelaatstetijd.Bijdezenheb
ikdusookeendoelgelegdbijderestvanhetbestuur!SuccesThijsandersishetjouwschuld
dathetslechtisverlopen=PIkhoopdatditstukjelanggenoegisenanderspechJeroen
blaauw=D
Met
vriendelijke
Groet,
Daniel
Enthoven






WordPervert

14


OmdatdepinguïnHETgezichtvandeSooScomisenikopeenofanderemanierzelfookveel
affiniteithebmetdezeedeledieren.
Wistjijdat?
Desnelstepinguïn26km/ukanzwemmenentoteendieptevan535meterduikt?
Alspinguïnsdiepduiken,datzedannietdeduikersziekte(zooibelletjesinjebloed)krijgendoordat,
zehunlichaamstemperatuurlatendalenenzoweinigzuurstofnodighebben?
Eenpinguïnzeertrouwis?Hetkomtmaarzeldenvoordateenpinguineenanderepartnerkiest,
tenzijdeanderopgegetenwordt.
Hetpinguïnkoppeltjeindewintermaandenelkaarnietziet?Pasalsdehormonenweergaan
trommelenkomenallepinguïnsweerbijelkaarineengrotekolonieenvindendedierenelkaardoor
teschreeuwen(HE?!?)
Sommigepinguïnsonderdebedreigdediersoortenvallen?Ziejeduseenpinguin,schroomdanniet
omjemethemvoortteplanten(ditgeldtoverigensalleenvoorvrouwelijkelezers).
Er19pinguïnsoortenzijn?
Dekleinstepinguïnsoortwordt40cmgroot(galapagospinguïn),degrootstewordt100cm(keizers
pinguïn).
Inhetwildwordenpinguïnsgemiddeld20jaaroud,ingevangenschapkanditeenheelstuklanger
duren.
ErvroegerookpinguïnsinNederlandwoonde?Nuloopternogmaar1vrijrond.
Pinguïnsspecialeklierenhebbenomzoutwatertekunnendrinken?Hetzoutwordterineensoort
vanvloeistofweeruitgegooiddoordesnavel.
Pinguïnswaggelenomdatzeophunhurkenlopen?Hunkniegewrichtenzittenhogerdanhun
heupgewrichtenalszenormaalaanhetwandelenzijn.
DePinguïnheetzoomdateenvanhunvooroudersPenGwengenoemdwerd.Ditbetekendwitte
kop.Ditbeesthadeengrotewittevlekopzebakkes.
datbroedendeChinstrapenAdéliepinguïnshetvertikkenomvanhunnestaftekomen?Zelfsals
zemoetenpoepen.Zetillendanhunstaartopomvervolgenshunpoepafteschieten,gewoonlijk
komtdit40cmver!Ditbetekenddatdedrukinhetlichaamvaneenpinguïnweltot60kilopascalkan
oplopen.Maarhetkannoggekker,ziehetonderstaandestukjegekopieerduiteenkrant:
Pinguïns poepen op toeschouwers panda
De dierentuin in het Schotse Edinburgh heeft nieuwe bewoners: een paar reuzenpanda's. De panda's
die deze maand uit China zijn overgebracht kunnen op veel bezoekers rekenen, maar daar is niet
iedereen blij mee. De pinguïns van het naastgelegen verblijf laten hun ongenoegen blijken door hun
behoefte te deponeren op de bezoekers die in de rij staan om de panda's te bezichtigen. De
Edinburgh Zoo voelt zich genoodzaakt om extra glazen platen te plaatsen, nadat meerdere bezoekers
met pinguïn-uitwerpselen besmeurd raakten. Zo kreeg een 41-jarige man een 'enorme en walgelijke
drol op zijn jas', die volgens hem naar vis stonk en olieachtig was. Volgens de BBC houden de
geelkuifpinguïns het verblijf van de panda's constant in de gaten en lijden ze aan een ernstige vorm
van jaloezie.
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ǡ Ǥ
IkdronkbieropdebankenverteldeaaniedereenwaarJoodiezichbevond,zodatiedereen
hemkonafknallen.Derestvandeavondhieldmebezigmethetspelenopdekastder
kasten,MediëvalMadness!
Ditismijheelgoedbevallen.Maartochhadikbeslotenomditkeermemeerintelevenin
dewereldvandegamers.Naalleupdatesendefragmentatiesvanmijnlaptoptehebben
doorlopen,washettijdomtegaangamen.
Maarvoorgamenhebjeblijkbaarook
spelletjesnodig,maarhetenigespeldat
opmijnlaptopstondwasRollerCoaster
Tycoon.Maarhierwashelemaalaan
gedachtdoordeVinnie,onzeITman.
Dezehadeenheusnetwerkcenter
ingericht,meteenserver,eenmega
switchenbeeldschermenomalhet
dataverkeerindegatentehouden.Op
dezeserverhadhijspellengezet,die
elkegamerooitgespeeldmoethebben,
andersmaghijzichnietindewereld
vandegamerswanen.Nadezespellen(EnemyTerritoryenUT)tehebbengedownloadvan
dezeservereneenmuis,toetsenboard,beeldschermenheadsettehebbenaangeslotenop
mijnlaptop.Wasikerhelemaalklaarvoor.
Nuginghetechtbeginnenendeeerstekomen
binnen,metzulkeslagschepenvancomputersen
beeldschermen,datzezelfsgroterzijndande
persoonzelf.Iedereenwasdrukbezigmetelkaaraf
teschieten,enalgauwmerkteikdatersommige
mensenniettegenhunverlieskunnen.Ennietmeer
hetverschilwistentussenspelletjeenecht.
Maarhetbegonsteedsdrukkerteworden,dater
zelfseenextratafeluithetcommissiehokmoest
komenomplektebiedenaanaldezemensen.De
energydrankjesvlogenoverdebar,maargelukkig
zijnerindezetijdenookmensen,diedannog
steedshetgoudenvochtblijvendrinkendatBIER
heet.Voorderestwasheteengelukdatdeze
avondgeen“ChelseaDagger”aangingenalhet
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apparatuurheelbleef.Ikhebmedenachtwelvermaaktmethetspelenvandiespellen.Hoe
simpelook(IPcurve).Engelukkigwaservoordehardcoremensen,devolgendeochtend
eenlekkerontbijt.
Allesbijelkaarvondikheteengezelligeavond,voor1keerdan,enzalvolgendejaarweerop
debankzitteniedereenvertellenwaarJoodiezichbevind.IkwilVinniebedankenvoorhet
regelenvandespullenenRonvoorhetgeweldigeontbijt.


Aankomendeevenemeten
10MeiSooScomSooS
DezeavondwordtgeorganiseerddoordeSooScom,hetthemaisnognietbekend.

17MeihemelvaartSchooldicht
Jadichtdus

24MeiDecibelSooS
Deschaalvanrichterzalbehoorlijkuitslaanopdezeavond,verschillendedj’skomenlangsdiede
verschillendegenresonderdehardereDancestijlengaandraaien,vanFrenchtektothardcore.

31MeiSVZwembadSooS
DezeSvwordtgeorganiseerddooralleSV’s,erkomteenbeukerzwembadbuitenenleuke
dingentedoen.Incl.buitenbarenBBQ

8JuniBBQOP
Ditisdeafsluitingvanhetjaar,verschillendebandjeskomenoptredenophetonwijze
podiumwatoptelletubbielandisgeplaatst
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Alweereenkwartaalverder..ennogsteedsrustigintechniekland.

SindsdelaatsteWPisereenLanSooSgeweest.Delaatstekeerisdatsamenmeteenstudievereniging
georganiseerd.Ditgingprima,wareneenbergmensen,100Mbswitchesenuiteraardgenoegstroomviaeen
kleinekerncentrale.
DezeLanSooSisietsandersgegaan,desvheeftnietmeergereageerdendaaromheeftNOVAzelfdit
evenementopgepaktenuitgevoerd,totgrootsucces.
Dedinsdagervoor,nadelunchbegonneneraltafelsinelkaargezetteworden,paddenstoelnaardezaal,
serveropdetafelenhetzojuistbinnengekomencadeautjenaareencentralepositie.Cadeautje?ja!geziener
geenswitchgeregeldwasenwelievernietafhankelijkzijnvanexternenhebikinoverlegmethetbestuureen
leuk2dehandsswitchjebesteld.een3Com48poortGigabitmanagedswitch.Meteentotalebackplane
capaciteitvan96Gigabitkanelkepoortfullduplexopgigabitsnelheidwerken.Mochterdaniemandhet
100Mbinternetlijntjevanschoolleegtrekkeniseriniedergevalvoorderestvandebezoekersgenoeg
bandbreedteomtegamen(eniddonzepenningmeesterwasleukaanhetdownloaden).
MijnoudeDualP31,26GHzmet2,3GBgeheugenzoemderustig2avondenlangomiedereenvaninternette
voorzienenomWolfesteinETtehosten.Opdedagzelfkwamenwesneltotdeconclusiedatwenietgenoeg
ruimtehadden...eenstukof35gamerswasdemax.Geziennietiedereeneen10mutpkabelbijzichhadlager
ooknogeen12poort100Mbswitch,diezathelemaalvol,derestzatindeGigabitswitch.Hetwaseengeniale
avond/nachtenochtendmetlekkerontbijt!Overdegeheledagzijner75devicesaanhet(draadloze)netwerk
gekoppeldgeweest.Mooiewasweldatereenstukof18mantegelijkETspeeldeenm'nservertjeditallemaal
primaverging.
VerderisdeweekernaNOVALivegeweest.Dezewasextraspannendomdatweeenleukideehaddendezaal
tespiegelen,podiumaandeanderekant,GeluidtafelookandersendeavondervoordeMSAvandeDIAS.Poe
dieochtendmeteenflinkeclubom08.00uurbegonnenmetopbouwen,hoopwerk..maaruiteindelijkgelukt
(allexlrkabelswareningebruik..).Om16.00uurlagenerookbroodjesbraadworstklaar.Erwaren3bandjes,
waarvan1zelfseenGuns'nRosestributeband.Diehaddenzelfseigenlichtengeluidtechnicus‘n
meegenomen,duskondenKriseniklekkerrelaxen,lachen,gierenenbrullen.Toenhetfeesteenmaalvoorbij
washebiknogwatFrenchtekenhardstyleaangezetenvooraleenhoopherriegemaakt,sorrydaarvoormaar
wasnodig.
Deweekernawaseen90'spartymetverplichtethemakleding.Wasgeniaalbedacht.Hetfeestzelfweetikniet
zoveelvan,wasnietmijnding.
DeweekdaarnawasereenSpeciaalBierSooS,10bierenoptapennogeenbergopfles.Zoalsgebruikelijk
ontfermdeikmijoverdetechnischekantvanditevenement.zorgendatde4bierkoelingenen3koelkasten
allemaalblijvendraaien.Erwasookeenhaardvuurgemaakt,meteen50"plasmascherm,dushierkwameen
speakerbijvoorhetgeknetter.Eenhelemooieavond,eenpijnlijkeochtend...

DitisffallemaalgaafikwilookeenVinnieworden!Datkan,maarisnietmakkelijk.
Deverenigingheeftregelmatigeenactieftechniekcom'ernodig.Eenlampjeverhangenkunnenweallemaal,
sommigelukthetooknogwelomdelampenaantekrijgenenteregelen.Alsjedanineenseenmicrofoon
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nodighebtishetallastiger,eneenlaptopoppodiumaandebeamerengeluidovereenDI,daarhebjeeen
actievetechniekcom'ervoornodig.Techniekcomisdusnietalleenafentoewatdoen.Hetisbijnadagelijks
werk.HetopruimenenonderhoudvandeDJBoothmoetvakerdanjedenkt.Eengemiddeldpersoondieinde
DJBootkomtenergensaanzitzalditnietopruimen.Engeziendetechniekcomgraagspullennetjesbewaard
omdathetallemaalduurismoetjedusregelmatigrommelvananderenopruimen.
ZoishetveleklussendatindeSooSgebeurdookeentaakwaartechniekcombijkomtkijken,nietomtezagen
maaromtecontrolerendatdestofbeschermersweloverdedureapparatuurligt,krakendeenkapottefaders
kosteneenhoopgeld,enzoalsnualblijktookeenhooptijd(wewachtenalmaanden).Ditmoetdetechniek
comallemaalzientevoorkomen.Endatallemaalzelfstandig.
Gaatjoudatlukken,kandangezelliglangsindeSooStussenjevakkendoor,bijdekoffie,najevakkenenzo
eindigjevanzelfalseenactieflid.

Vinnie

Zoekde10
verschillen





WordPervert

19

 
Begin2011isergestartmeteenidentiteitstraject.EenvandeuitkomstenwasDance.Ditwerddoor
deacademiedirecteuralseenprofileringskansvoordeschoolopdecampusgezien.DitomdatDance
ietsisvanelkestudentendusverbindtdaarnaastzithetbinnendeDancevolvandetechnologische
innovaties.Danceistechniek,techniekisDelftdusDanceisDelftzoisDelftDancegeboren!Ooitin
eengrijsverledenismeninLeidenbegonnenmethetcreërenvaneenpodiumvoorgrappenmakers,
beterbekendalshetLeidscabaretfestival.DitheeftDelftnuookalleendanmetdanceenDJ’s.
SamenmetBlauw/pinguïnen“grote”ChrisvanDanceFXhebbenwetijdensdeOWEEop
Sport&Cultuureeneerstekennismakinggeorganiseerd.Aankomendestudentenmaaktekennisvan
detechniekenkregendekansomteproevenaandedjbootenhierzelfeventedraaien.Deeerste
geïnteresseerdenhebbenzichtoendirectaangemeld.
Ermoestdusechtwatgebeurenwanterwaseenduidelijkdraagvlak.Inmiddelszijnwealweereen
stukwegvandeOWEEenkomtdevolgendeerbijnaweeraan.Indetussentijdisernietstilgezeten.
DestichtingDelftDanceisopgerichtmeteenbestuurbestaanduitEsmé,ArnoenChris.Nieuwe
bestuursledenmeldenzichaanenerisplaatsvoormeermensenenactiviteiten.
NaasthetbestuurisereenRaadvanAdvies.Hierinzittenmensenwelkeeenpositievebijdrage
leverenaanDelftDance.Dehuidigebezettingbestaatuit:
NinaVoetsvanDanceclubCiccionina
MinkeEringavanSport&CultuurTUDelft
SandervanIpenburgGrijpmaacademiedirecteurHHSDelft
Leukallemaalmaarwathebbenwijalsstudentenhieraan??Noubehoorlijkwat.DelftDanceheeft
eeneigenwebsitewww.delftdance.nl.Vinnieismomenteelhardaanhetwerkomdezevolledig
operationeeltekrijgenengevuldmetdebelangrijksteinformatie.Dezeinfobestaatuit:
EenagendaWaaropalleDancefeesten,eendatabasemetdebesteDelftsedj’s.
Deambitieisduidelijk.DebesteDJ’skomenuitDelftmaarooktechnologischeontwikkelingen
wordenmadeinDelft!
DeJaarlijkseDJcontestop4meiinCiccioninavoorhetzomerfestivalvandeTUDelft(speciale
lustrumeditie)wordtheteersteselectiemomentvoorDJ’somopdewebsitetekomen.Chriszit
namensonsindejury.NaastdatChrisindejuryzitzullen2vandeDeelnemendedj’saandedj
cursuseengooidoennaardetitel.Daaromzouhetookwelfantastischzijnalsjullieallendeze
“NOVA”dj’skomensupportentijdensdecontest.
Mochtjeditnoutochookwelheelinteressantvindenenzeggen:noudatdjdingetjelijktmijwelwat
endaarhebikookwelaanlegvoorofikwilhetgewoonkunnen.MeldtjedanaanvoordeDJlessen.
Dewordengegevenopdewoensdagavond(omdeweek)doorChris(€50/10lessen,
koopje).DaarnaastishetbelangrijkdatjealsDJgewoonje“vlieguurtjes”maakt.NOVAstelthundj
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bootbeschikbaaropdi,woenvrijdagtussen1618uur.DaarnaastwordtdebootBinnenkort
gerestyled.Kortomerstaatveeltegebeuren.
HetmagduidelijkzijndatnetwerkenensamenwerkenessentieelisVoordj’suitDelftenomonze
ambitietekunnenverwezenlijken.
Ondertussenwordtookgewerktaaneenonderwijsenonderzoekslijn“livinglabDance”.Eenliving
labwatsamenmetIndustrieelOntwerpenvanTUDwordtopgericht.Mogelijkehoofdpartnerwordt
ID&T.Eenvandedoelenvanhetlivinglabisdatdoorstudentenontwikkeldetechnologieënstraksin
eenclubwordengetest.Optermijnkomendezeontwikkelingensamenengaanzeelkaarversterken.
DanisduidelijkvoortechnologierondDanceendeDJ’smoetjeinDelftzijn.Novawashiervanhet
eersteuurbijenheefthetprojectüberhaupteenkansgegeven.Nuiswachtenophetmomentdat
allepuzzelstukjesophunplaatsvallenenheteersteNovaDancefeestopdekalenderkomtmetechte
bijNOVAopgeleidenDelftseDj’s.
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Ukenthetwel.Jewiltgraagbierdrinken,maardatgewonepilsbenjenuookwelzat.Endatseizoen
biertjeopdiewisseltapisookwelleuk,maardathebbenwena2maandenookwelgezien.Endan
komterzoeenSooSbaasjevertellendatdatgewoondelimietenvanhetassortimentzijn.Maardat
ismaareenexcuus.Maarikwilgeenexcuses,ikwilbier!Speciaalbiervooral!Enookwatvoordie
vrouwendaaro,diemoetenookdronkenworden!Daarom,deSpeciaalbierenSooS.
Ookdezekeerwashetweereengrootsucces.Deaankledingmoestweerserieusaangepaktworden.
AllereerstwaserbijdeingangeengrotepoortomdeSooSbezoekerdeindruktegevendathijofzij
eenabdijbinnenloopt.Ofeenandersoortgebouwmeteen(nep)stenenpoort.Ookhingenerdode
dierenaandemuren,zodatdeSooSbezoekerzichineenabdijwaant.Ofeenandersoortgebouw
metdodedierenaandemuur.Lampenhadmennognietindetijdendatabdijenpopulaire
biergelegenhedenwaren,dushetlichtwerdverzorgddooreenauthentiekeGrolsch
beugelkroonluchtereneenechtnep50”haardvuur.Ookhingenerschilderijenaandemuur,dit
warenoriginelereplica’svanbekendeklassiekeschilderingen,lichtelijkaangepastmetdebeeltenis
vanprominenteNOVApersonenzoalshetbestuur,Joodie,deRaad,WalterKuijper,enMa
Mastenbroek.Omhetgeheelaftemakenwerdalhetbierookuitgeserveerddoorechte
nepmonniken.
OmdatdeSpeciaalbierenSooSnietcompleetiszonder,
hadGrolschspeciaalvooronsweerdeMultidraftuit
dewaardevolleenwoestopwindendespullenikwil
hethebbennuNU!kluisgehaald.Hetwasduidelijk
dathetapparaatonsnetzoerggemisthadalswij
hem.Haar.Het.Nukonerweernaarhartenlustallerlei
soortenspeciaalbiergetaptworden.
Langgeleden,diepindegeschiedenisvandevernieuwdeSpeciaalbierenSooSen,waserookeen
probleemdatdemannenallemaaldronkenwaren,endevrouwennietzo.Ditstondergindeweg
vandelosbandigheidenz.Datwaszeerongewenst.Laterkwamenerdanookspecialevrouwen
bierkaartenmetalleendelichterebiertjeserop.Ditwashetooknogniethelemaalwantsommige
vrouwen,vrouwelijkalszijzijn,willengraagdathun“bier”naarcassisofzurekersensmaakt.Maar
demannenniet.Tochmoestendezegroepenbeidengelukkiggesteldworden,maarhoe?HOE?!Met
eenspecialeversievrouwen“bier”kaart,waargrotendeelsexclusievevrouwendranken,dieinde
volksmondvoorbierdoorgaan,opstonden.Diedemannenniethoefdentedrinken.Wantdie
stondennietopdemannenbierkaart.Daarstondalleenbierop.Echtbier.Speciaalbier.Zodat
iedereen,willekeurigwelkgeslacht,aanheteindevandeavondzodronkenkonzijnalshijofzij
wilde.Inclusiefonverstandigebeslissingenendetoffegevolgendaarvan.Envoormensendierdan
hongerkrijgenwarenerookKaas/worstplankjes,pinda’s,endegezonde,vullende,heerlijkemaaltijd
vandeheerJeucken.
SpeciaalbierenSooS,déoplossingvooriedereendienognietdronkenisendaarwelbehoefteaan
heeft.
TotSooS,Hassink
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Onderinvloedvanveeldrankenjulliemuziekheefteenbepaaldpersoonvannovadetrapbesmeurd
metpoepwatvindenjulliedaarvan…
Ikhebjouwpoeperafpist,smerigwateendrol,viesbah
Wieheeftergezoendmethetmeisjemetdebeugel?Enwatzegtze.
keeshadeenbeugel,wegaannietzoenenmeteenmeisjemeteenbeugelmoetjenooitdoenstraks
zitjeeraanvast.
jemoetmeffrijden,wantmebrommerdieisstik
Benjenogineenbepaaldetoestandalsjedeliedjesschrijft
Hetiswelaltoideentoestand,weverkerenineeninspiratielozetoestand
Heyoberheyobermebierisopheyober
Waarbedenkenjulliedeliedjes
Inmehoofdalshetstomklinkt,klinkthetgoed
Watheeftdebijtebetekenen?
Niks,vondenwegewoongrappiginhetbegin.elkoptredenzatenweopverschillendevoorwerpen
zoalsplaypot,bloemenperkie,kubskistendaarnabedachtiemandvlakvoorhetreleasevanhet
eerstealbumdebij.Endatvondenwijeenskoftiglogovoorophetalbum.
Watvindenjullievannova?
Diepezucht,idioten,mooivolk,stelletjegekken,zehebbenwelverstandalleengebruikenzehet
niet.
Heyoberheyobermebierisopheyober
Wiewaserverliefdopleenie?
Weetnie
Julliezijnalberuchtenberoemdopwervershoofseenonderdoiksekermiswezijnalheelwat
gewendvanjulliemaarWatisjulliemooistedronkenactie?
IncafedebakinZwaagdijk,wewareneralom5uurs’middagsmaarmoestenpasom10uurspele
westondenaandebar3pilsdemanwegtetikkentoteenuurtjeof9daarnagingenweoveropde
smirnofice.ToenBennewegaanspelemetalleenlichtslangenominhetdonker,zonderte
stemmen,na5minspelebrakkeeszijnsnaaromdatikzodronkenwasdeediker10minoveromde
snaareraftehalen,endaarnahebikmijngitaarafgestemdopdenieuwesnaarwaardooralles
ontstemdwas,metalsgevolgdatdezaalleegliep,maarwijvondheteengeweldigoptreden.
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Devolgendedagmoestenweonzespullennogophalen,maarwevoeldenhetaleenbeetje
aankomenhetwasniethelemaalgoedgegaannaeenpaarrondjestehebbengeredenopderotonde
dachtenlaatdietroepmaarstaanwekopewelnieuwe.UiteindelijkBennewetochmaarlangs
gegaanengevraagdwatzeervoorwildegeven(wantzemoestenonsnogbetalen)bamdeurging
dichtmaargelukkighaddenweonzespullenwelterug.
Waarommoetnovanaarvlietpoptoekomen…5.augustus
Vanonshoevenzeniet,uitDelftvandaanishetlastigvaren
Hoewasjullieeersteontmoetingmetnova
Goed,ikweetnie,wasdronken,idioten
Heyoberheyobermebierisopheyober
Gaanjullienogmeernovaknallersmakenzoalsleenszejassie,enspelejulliedieookweleensals
novaernietbijis
Neealleenalsnovaeris,meerideeënvanuitdesoos,opzoutenmetdietroep,altijdvriendelijk
bloiven
Watdoenjullienaeenavondjezuipen
Tebed,shoarmaeten 
Watisdeidealemidnightsnackvolgensjullie
3Truffels(tim)bittergarnituur(kees)shoarmauitdelftvandaan(frank,keesentim) 
Wanneerisjulliedebuutopdezwartecross
Wijgaanhetiniedergevalnietregelen(handtekeningenactie)
Heyoberheyobermebierisopheyober
Veelbekendenartiestenmakeneenkerstplaatwanneerkunnenwedievanjullieverwachten?
Metdekerst,ofmetsinterklaasofsintmaarten
Wieishetmeestlamtijdensoptreden
Allemaalevenlaminclchauffeur,wantandersspelewenietindemaat
Watwillenjulliewordenalsjullielatergrootzijn.
Sinterklaas,1,83vacuümverpakt
Komenjullieopopenpodium8juni
Alleenalswelangeralsvorigjaarophetpodiummogenstaan.
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Wewillenjulliegraagbedankenvoorhetinterview,
x
x
x
x

enomdatiknooitmeernormaalchampignonenenbruinebonensoepkaneten,
ofdatiktegenwoordigmeteenhekelnaarpinoaanhetkijkenben,
datikaltijdmoetlachenalsikeenmeisjemeteenbeugelzieendatikdanbangbendathet
speekselomdeorenvliegt,ofdatikeraanvastblijfplakken.
Voordekoffieenbier

Belangrijkomteonthouden
Alshetgoedweeris5augustusvlietpop
8septemberkermisonderdoik
Volgendjaar15jarigebestaan

Ps.IkbenbloiddatjeuitdekastbengekomenRonGroetjesDou

GroetjesSjorsenSjimmie
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ǫ


Tja,hoetebeginnen..

Allereerstmetwatachtergrondinformatieoverhetonderwerpenwaaromditineensinde
wpverschijnt.Tijdenseengezelligpraatjeaandebarkomthetonderwerpsquirtenaanbod,
watvooriedereenbehalvemijzelfeenbekendfenomeenwas.Naeenroodhoofdenvele
ongelovigegezichtenomdatiknietwistwatditwas,kreegikhiernatuurlijkuitgebreiduitleg
over.Wantja,novaledenzijnderotsteniet.Nawatindrukwekkendefilmpjesvanmeiden
diehetaardigonderdekniehaddenwildeiknatuurlijkwetenhoeditmoest.

Trouwensvoorallelezersdieeigenlijkooknietwetenwathetiszalikditnogevenuitleggen,
squirtenwatjeuitspreektalssqwurten(jekanhierbijdenkenaaneeneekhoorntje)isals
eenvrouwtijdensdeseksvochtspuitenditgebeurtmeestallosvanhetklaarkomen.
Officieelgezegdishet;debenamingvoorhetuitstotenvanvochtuitdeparaurethrale
klieren,lijkendopdeejaculatiebijdeman.Het“vocht”schijntofuitdeblaastekomenofuit
debaarmoedermaarisgeenurine.

Geenvandenovameidendieopdatmomentindesooswarenhaddenervaringmet
squirtenofwistenhoehetmoest.Welkregenwedetipvaneenvandemannenom,ennou
komthet……..eenelektrischetandenborstelhardopdeklittedrukkentotdatjeklaarkwam.
Hoeaantrekkelijkditookklonkvondmijnmoederhetnietgoedalsikhaartandenborstel
hiervoorleende.

OpInternetzijnverschillendemanierenbekendomhet
squirtentebereiken.Vooriedereendieookopinternet
gaatzoeken,hiervoorzouikbepaaldebronnenniet
gebruiken.Bronnenmetbeschrijving,klikhier!!endit
geilesletjelaathaarkalekutspuiten,zijnnieterg
betrouwbaar.
Demeestebetrouwbarebronlijktmeze.nlditiseen
sitevoorvrouwenmetallerleionderwerpenwaarvan
seksereenis.Zijzeggen;Omdaadwerkelijkeen
ejaculerendorgasmetebereikenmoetdevrouwelijke
prostaatkliergeprikkeldworden.Ditbereikjeweerdoor
deGspot(eenribbeligstukje,zo'nvijfcentimeterinde
vagina)testimuleren.Ziehetplaatjevoordeplekvan
degspot.

Andereforumsopinternetzijnookerginteressant,allerleivrouwendelenhunervaringen
metsquirten.Watikuitdezeverhalenhebopgemaaktisdathetvooralbelangrijkisdatje
ergontspannenbentenjezelflatengaan.Alsjealevenbezigbentmethetstimulerenvanje
gspotzoujehetgevoelkrijgendatjemoetplassen,ditwordtdansteedserger.Ookmannen
zijnactiefopditforumenvindendatsquirtenhetmeestegeilsteiswatjekanoverkomen,ze
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vindenhetlekkeralsvrouweninhungezichtsquirten.Ikzelfkanmehiervanweinig
voorstellen.

Verderishetnietduidelijkofelkevrouwdegaveheeftomtekunnensquirten.Sommige
websiteszeggendathetbijongeveer10%vandevrouwenbijnastandaardgebeurtende
restvandevrouwenhetwelkanmaargoedmoetoefenen.Anderesiteszeggendatniet
iedereenhetkan.Zelfdenkikweldatiedereenhetzoumoetenkunnen,netalsdatalle
mannenhetookkunnen.Misschienzalhetbijdeeenwatmoeilijkergaanalsbijdeander.

Waarschijnlijkvragenjulliejenuafofikhetookkan.Ikmoetjulliehelaasteleurstellenwant
ikkannognietsquirten.Ikzeghierbijwelnognietaangezieniknogmaar21jaarbenennog
eenheellevenvoormehebwaarinikkanlerenomtesquirten.Hetgevoeldatjemoet
plassenkenikwel,hetiswelhetgevoeldatjemoetplassenmaartocheenandergevoeldan
datjeechtplastopdewc.Ikonderdrukditgevoelaltijdomdatikbangmetandersechtde
heleboelonderplas.Veelverderedetailsovermijnsekslevengaiknietgevenaangeziende
wpnaarmijnweteneenoplageheeftvan500blaadjeseniknahetafstuderenooknogeen
baanwilvinden.

Welschijntsquirtenjesekslevenstukkenteverbeteren,dustegendetijddatikditecht
nodighebzalikmijnplasgevoelnietmeeronderdrukkenenallesopzijnlooplaten.Hopelijk
datikdannietallesonderplas.Alshetsquirtenechtgeluktiszalikjulliedaarnatuurlijkvan
opdehoogtebrengen!!

Ikwensallemeidenvannovaveelsuccesalszeookwillenproberenomtesquirten,enalde
mannenwensiknatuurlijkookveelsuccesomdatzijhierinookeenrolkunnenspelen.

GroetjesKayleigh
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ǡǥǤ
(Hetleeddatkindersurpriseeiheet)
Hetismaandagavondeenuurtjeof7,“topchefs”isnetbegonnenenmijntelefoongaat.Inmijn4,3"
SuperAMOLEDPlusuberduberschermpjestaatdeSooSendatkanmaartweedingenbetekenenof
er is iemand dronken die even zijn verhaal kwijt wil of iemand is dronken en wil zijn verhaal even
kwijt…Nublijkterookeenderdeoptiemogelijktezijn!DeWPcommissiesteldedevraagofikeen
leuk verhaal, of iets anders, als het maar leuk is wil typen. Uiteraard kon ik daar geen nee tegen
zeggen.Ikhaderooknogeensdetijdvoor,aangezienik“topchefs”aanhetkijkenwas,endatdoeje
alsjeechtnikstedoenhebt.Nuikhetbovenstaandealskleineinleidinghebverteldmoethetleuke
verhaalnogkomen…Endaaromgaikjullieietsvertellenover,hetverzamelenvanspeeltjesuitde
kindersurpriseeieren. Er zijndus mensenop deze wereld die heelveelvan dezespeeltjeshebben,
dezemensenhetenkindersurpriseeiverzamelaars.Nuvolgteenkortverhaaloverhetspeeltje,de
verzamelaarendevervalsers.
SindshetontstaanvanhetKindersurpriseeiin1974,heeftFerrero(deproducentvandeeitjesmet
speeltjes er in) de collectie van de surprisefiguren uitgebreid. Van tientallen speeltjes per jaar tot
meer dan honderdveertig verschillende ontwerpen in 2006 zijn er nu in 2012 totaal al meer dan
19000 verschillende speeltjes. Dat is nog exclusief de diverse aanverwante verzamelobjecten zoals
bijsluiters, verpakkingen, wikkels en extra edities, die voor de fanatieke verzamelaars minstens zo
belangrijk zijn, en die de ruilhandel onder liefhebbers in verschillende continenten nog eens
versterken.Omalseerstedecomplete,nieuwstecollectiefigureninbezittehebben,wordenillegale
praktijken soms niet geschuwd. Fanatieke verzamelaars maken bijvoorbeeld gebruik van geheime
contactenbinnendefabriek,diehendenieuwsteseriesurprisesleveren,maandenvoordatdieopde
markt komen. Er zijn zelfs mensen die de speeltjes als echte kunst beschouwen. En net zoals bij
'echtekunst'wordendefiguurtjesnagemaaktenisvervalseneenlucratievebezigheidgeworden.De
verschillen tussen 'echt' en 'nep' zijn minimaal. Zeker nu de vervalsers afgelopen jaren hun
technieken hebben verbeterd, waardoor een nagemaakt figuurtje nauwelijks van het origineel te
onderscheidenvalt.
Ik denk: iedereen zo zijn eigen hobby’s en bezigheden. Jullie vragen jullie natuurlijk af zijn dit dan
kinderendieditverzamelen?Neehetzijnvoornamelijkmannenenvrouwendiezichmiddeninhun
midlifecrisisbevinden.Numoetikzelfookwelbekennendatikopbepaaldemomenteenzwakvoor
de eitjes heb. Meestal gebeurd dit op het moment dat ik een aantal biertjes heb gedronken en
boodschappenaanhetdoenbenineensupermarkt,maarhetobsessiefverzamelenvandespeeltjes
gaat mij dan net weer even iets te ver! Daarnaast is het de vraag natuurlijk zijn deze eitjes wel zo
onschuldig als ze lijken? Volgens de Amerikaanse autoriteiten is het speelgoed, dat verpakt is met
een chocoladeomhulsel, niet veilig voor kinderen onder de 3,8 jaar. Het zou niet voldoen aan de
minimale grootte dat speelgoed moet hebben om voor jonge kinderen veilig te zijn. Eind januari
kreeg een 38+10 jarige Amerikaanse burger tijdens een willekeurige inspectie bij de oversteek van
Manitoba(Canada)naarMinnesotatehorendatzijhetKindersurpriseeiniethetlandbinnenmocht
smokkelen.Waardoorheteitjehaarintotaal33836dollarheeftgekost.
Totslotnogditspreekwoord
Betereenhalfei,daneenlegedop.
(beterGrolsch,danhelemaalgeenalcoholhoudendgerstenat)
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MaffiaSooS
Afgelopendonderdag19AprilhaddenNovaenFibonaccisamendeMaffiaSoosgeorganiseerd.De
opkomstwasgrootwatzorgdevooreensupergezelligeavond.
BijdeMaffiaSooshorenbehalveBlackJack,Rouletteenpokertafels,ookechteluxekroonluchtersen
pistolen.Fibonaccigingdaaromdedagzelfvolgoedemoedoppad,ommetzijntweëen,omdatte
regelen.Algauwbleekditmetietswatovermoedbedacht,wantdetweeprachtigekroonluchters
blekennietintweeboodschappentassentepassen.Metéénkroonluchterineenikeatasende
anderinuitgescheurdeboodschappentasvastgebondenmettapeluktehettochomzetevervoeren.
BijNovastondenaleenpaarsterkemannenSVFibonaccioptewachtenomdekroonluchterseen
mooieplektegeven.OndertussenhadNovadepokersetsuitdekastgehaaldenbegonnendeleden
teoefenen.
NalangwachtenkregenweeindelijkeenlekkereMarrokaansemaaltijdbereidtdoordedirecteur
SandersamenmetdocentJoep,waarnahetpokerenkonbeginnen.Voordestudentendienietmee
wildepokeren,waserookeenluxefilmhoekwaaronderanderedefilm‘ThegodfatherSaga’werd
gedraaid.
Naarmatedeavondvorderde,werdermeergedronkenenbetergespeeld.Opeengegevenmoment
washetzogezelligdatzelfsdefichesenkaarteninhetrondvlogen.
Groeten,SVFibonacci
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voorstukkendieontbrekenofnietkloppendzijn.Dooronbekenderedenenzijnereenaantal
momentenvandezegeweldigeWispo‘12nietinonsgeheugenblijvenzitten.Uiteraardzullenwij
dezezwarteplekkenkleurrijkopvullen.Dusindienbelevenissendoorjouandersbeleefdzijnhoefje
nietinpaniekraken.“Erisgeenenkele
redentotpaniek”,hetisdusnietnodigom
Annemiektebellen.

Paniek?BelAnnemiek!

Wezullenmaarisbeginnenbij10februari,dedagvanvertrek.DeSooSwasalweervroeggeopend
doorJoodiezodatiedereenzijnspullenneerkonzetten,endefelgeleWISPOtruiinontvangstkon
nemen.Aangezienomtweeuuriedereendorstbegontekrijgenisdetapvanwegeovermachtmaar
opengezet.Vooreenzachtprijsjevan€7,50konjepulonbeperktgevuldwordenmetbier.DeSooS
begonaardigvoltelopen,enindeze3urenvoordatdebuskwamwashetalmooigezelligmet
menseningeletruien,eneenpaarrodetruientussendoorwaarindecommissiewasgehuld.Ook
waserdezewispoeengroenetruimeegebracht.Dezegroenetruikanverdiendwordendooreen
genialeactie.Opdevertrekdagwerddezetoegekendaanopa,omdathijnadeZ.J.D.T.I.V.D.WSooS
nietgeheellineairinzijnbedterechtisgekomen.
Opeengegevenmomentkwambus1aan.Nietheelveellaterkwamookbus2“isgay”“enMaree
gaatnietmee”aan.Nubegondestressomtezorgendatiedereensspullenindiebussenkwamen.
Nadatiedereenzijnkofferindebushadgeplantmoestdecommissiezonodignog38
voedselpakkettenaanboordslepenook,Volgensdebuschauffeurwasernuwelredentotpaniek,
maarnajarenlangeervaringennaintensiefspeurwerkkonertochnogeenplekjegevondenworden
voorhetnoodrantsoen.EnvoorzesuurwarenbeidebussentochechtvertrokkennaarBriançon.
Omdatwijbeideninbus2zatendoenweeventjesnetalsofbus1nietbestaat.Debuswasnogniet
vertrokkenofde“vriendelijk”vrouwelijkbuschauffeurhaderalspijtvandatzedieochtendwas
opgestaan.Hetwasdanooknietgekdatvoordekilometertellerde38hadaangetiktdebusalaande
kantgezetwerd.“Jongens,magikheelevenjullieaandacht?”“Wijwillennietdatergestaanof
gelopenwordtindebusalsergeredenwordt.UiteraardgafdeNOVAdelegatiehiergeengehooraan
enblevengewoondoorgaanmetfeestenindebus.Alsnelwarenwebijhetavondetenstopopeen
ofandereparkeerplaatsmeteenBurgerking,met100maningeletruienHamburgersmetkorting
zingenisbesteenaanrader.Indebuswerdenverderwatmooiefilmpjesgetoond,JossesJoligeBingo
werdgehouden.Endebiervoorraaddiedebuschauffeursmeehaddengenomenwasbinnen
aanzienbaretijdop.Tegeneenuurbegonnenmensenslaperigteworden,enrond6uurgingende
laatsteviertochmaareventjesstilliggen.Mochtjenoudenkendatdebuschauffeursklaarzijnmet
zeurendathetnietnaarhunwensverloopthebbiehettochechtfout.Wemochtennieteensinhet
gangpadslapen.Eenmaalinbergenaangekomenhaddenweeenpauzewaareenbakkiekoffie
gedronkenkonworden.Sommigenvondenhetnodigomdesneeuweenanderkleurtjetegeven,de
geleNovakleur…Delaatstekilometersdoordebergenwarenhetzwaarst,omdatzonbusna14uur
en65NOVAledentocheenbeetjebegontestinken.Degroenetruiistevenstijdensdebusreis
uitgereiktaanBrokkie,omdathijalvoorMaastrichtzijnmaaginhoudwisttetonen.
Toenweeindelijkbijonzeeindbestemmingaangekomenwarenwasdeanderebusalaanwezig.
Helaasmoesternogeenpaaruurgewachtwordenvoordatwedekamersinkonden.Gelukkigwas
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dekroegalwelopen.Sommigemensenhoordendebergenalroepen,gelukkighadAnnemiek
dagkaartjesomteverkopen,zodat
debergaldoordeeerstemensen
verkentkonworden.Ditisniet
helemaalgoedgegaan,vanwege
eenietstefanatiekeboarder,
gelukkigvallenbananenopeen
bergonderdeverzekeringofzo.
Aangezienhetplafondvande
kroegnogvieswasvandevorige
groepwerdonsgevraagdhet
plafondschoontemaken.
Uiteraardwildenwijditweldoen,
maardanwelopdeNovamanier.
Hiernaasthetresultaatvaneen
minuutjeChelseaDagger.
DitnummerhebbenwedusnietmeergehoordderestvandeWispo…Naeenaantaluurwachten
mochtiedereendekamersinwaarnaer38klachtenzijnbinnengekomenvandeontbrekende
koffiezetapparaten.Inéénvandekamerswasereeninnovatiefideehoezo’nprobleemeenvoudig
opgelostkanworden.Hetmakenvaneenkoffiezetapparaatvantweecolaflessen…



Geenredentotpaniek

Naeenminikamerrondekon
hetbarpersoneelvandekroeg
zichgaanopmakenvoordetot
dantoedruksteavondvanhetjaar.Heteerstefeeststondnamelijkopdeplanning.De“Soyouthink
youcandrink”avond.Hierbijkonvooriederbiertjedatgeatwerdeenstickerverdiendworden
waarbijheteencompetitiewerdzoveelmogelijkstickersteverzamelen.

Devolgendeochtend,nadateenaantalmensendelichteoverdrukindebovenkamerhadden
weggewerktgingeneenheleboelmensendebergop.Uiteraardwarenerookserieuzemensenmee
diehetonzinvindenomopeenstukjehoutdebergafteglijden,hetbierteam.Diekomendetijd
doordoormiddelvanopeenterrasjezitten,bierdrinken.Niettevergetenheteerstebierteamuitje
dat3,8uurheeftgeduurd,hetzogenaamdeboodschappendoenmetalstussenstopdeMcDonalds.
OmvieruurwareneenheleboelmensenweerindeViebartevindenvoordedagelijkseHappyHour.
Onderhetmotto,tweehalenéénbetalen.
Sommigemensengingenopwintersportomookechttewintersporten,opecht38metervanons
gebouwbevondzicheengondelliftdiejebovenaandebergkonbrengen.Dankonjekiezenomweer
naarbenedentegaanovereenrodepiste,methierendaarwatstukjeszwart,ofjekondeoverige
250kmvanhetgebiedingaan.AfentoekwamjeeenanderNOVAlidtegen,maarvooralveelFranse
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mensen,dikkekinderendieeenskileraarachtervolgden,enafentoeeenverdwaaldeDuitser.Veel
mensenwarenomeenuurtjeof4alweeruitgegledenenbevondenzichindekroegvoordehappy
hour.Anderenzatenopdebergtotzeerafgetrokkenwerden,entoengingiedereendekamertjes
opomhunkookboektegebruiken,wantelkekamerhadeenbergaanetenswarengehaduitde
voedselpakketen.En’savondswashetnatuurlijkweertijdvooreenfeestje!

Ookdezeavondwarenerweerveel
mensenindekroegtevindenvooreen
Duitseavond.Nadatdemuziekde
eersteavonddooreen“DJ”verzorgd
wasdiehetblijkbaarnodigvondom
clubmuziektedraaienineenskigebied
verzorgdedetweedeavondonzeenige
eigenDJAryvoordemuziek.Deeenna
deanderemegafouteDuitsehitkwam
voorbij,watuiteraardzeertoepasselijk
wasopdeDuitseavond.Ookwasereen
filmcrewvanVIEaanwezig,ombeelden
teschietenvooreenVIEpromofilmpjedietegenwoordigopYoutubetevindenis.Naeentijdje
schijntdie“DJ”vandeeersteavondineenhoekjetehebbengehuildwaardoorhijweerdemuziek
mochtgaanregelen.Deze“DJ”zoudevolgendedaggelukkignaareenpaardorpjesverderopachter
kogelwerendglasmogendraaien.
Maandagwerderweervolopgewintersport,engeëpibreerd.’sAvondshaddenweeenonwijze
carnavalavond.DeDJvandevorigeavondenwasdusweggestuurd.Wijkregenhiervoorterugeen
helebarreventdieooknogisprimaplaatjekondraaien.Ookmooiwas
dathetbarpersoneeldoorbegontekrijgendatdethema’sdiedeVIEbar
hanteerdenietechtnagevolgdwerden,dusdathetwelleukerwasom
zichaanonzethema’stehouden.Opdezeavondbleekookdatiedereenveelteveelducttape
meegenomenhad,dusmoestdeheerThijsR.Maareensceremonieelaandebarverbondenworden,
zoalshettechnischestudentenbetaamd.

Hè?


Opdedinsdagochtendzijnookweerdingengebeurd.Ofzoschijnthet…opmerkelijkwaswelhet
“Bierteameffect”,naarmatedeweekvorderdewerdhetbierteamsteedsuitgebreider,enniet
alleendoordeenormemaaltijdeninkamer38.Dezedagwashet14februari,dustijdvooreen
Valentijnsfeest!DegroenetruiwasopdezedagverdienddoordeheerThijsBekkers,optochwelde
meestmemorabelewijze.Hijwasrustigaanhetskiënineenbananenpak,toenhijdezeevengoed
woudoenbijzijnkruiskwamzijnstokindesneeuwterecht.Degemiddeldepersoonzounazo’n
actiegecastreerdzijn,ofvoortaandoorhetlevengaanalseneKelly,maaronzeThijsheeftgewoon
eenskistokgekromdmetzijnnoten.Bijongeloofisdezeskistoktegenwoordigtebewondereninde
Soos.Erwordtnogwelgetwijfeldaanzijnvaardigheidomkinderentekrijgen.
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Deavondenwerdenverdergevuldmetde

volgendethema’s:Hollandseavond,de


pyjamapartyenhetmooistefeestvande
Wispo:“BenjeGeelofwiljeeenKoekje?”
terechtopdedonderdagavond.dezeavond
draaideAryweer.Omiedereenindejuiste
stemmingtekrijgenheeftJoodietweegratis
fustenleeggetaptzodatdesfeereralsnel
inzatbijiedereen.

Opdevertrekdagteldehetbierteamongeveer25personen,dekroegwasweerdeheledagopen
voorons,dusgezelligheidwerderwelgemaakt.Inhetrestaurantwerdgedineerd,entoenstonden
debussenalweervooronsklaar.Tussendoorhebbenwenogeveneengroepsfotogemaakt,waar
nietiedereenopstaatwantsommigemensenstondentedouchen.Tijdenshetnemenvande
groepsfotowerdenereenaantalliederengezongendoordemeestevanons.Maartochwarener
eenaantalmensendienietmeezongen.Vandaardathierondertochnogdetekstvaneenveel
gezongenliedstaatzodatinhetvervolgiedereenmeekanzingen.
ZiegindskomtdestoombootuitSpanjeweeraan.
HijbrengtonsSintNicolaas,ikziehemalstaan.
Hoehuppeltzijnpaardjehetdekopenneer.
Hoewaaiendewimpelsalheenenalweer.

Zijnknechtstaattelachenenroeptonsreedstoe:
wiezoetiskrijgtlekkers,wiestoutisderoe.
Oh,lieveSintNicolaas,ohkomookbijmij!
Enrijddannietstilletjesonshuisjevoorbij.

Hè?

Deterugreiswaseenstukjemindergezelligdandeheenreis,erwerdalsnelgeslapen,vooraldoorde
commissiewantdiehaddenvoorheteerstin10dageneenmomentjerust.Debuschauffeursvande
terugreiswareneenstukjevriendelijker,endetijdvloogdanookvoorbij,deantiwispowachtteons
weereensopindelft,enhetwaseenzeergastvrijonthaal.
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Zeggenze
EriseenhardnekkiggeruchtgaandedatonderstaandepuzzeldooronzegroteGod,AlbertEinstein,
gemaaktis.Hijzoudezepuzzelhebbenverzonnenomvanstinkendekutstudentenaftekomendie
hemomadviesvroegen.Anyway,zezeggendatmaarliefst98%vanallemensenopdezeaardkloot
nietinstaatisomdezepuzzeloptelossen.Uiteraardhebikerhetvolstevertrouwenindaterbij
Novaalleenmaarmensenuitdeandere2%rondlopen.


Goed,depuzzel(inenigszinsaangepastevorm):
Latenweaannemendatdealienszijnbinnengevallenenonseenhandjehebbengeholpendoorde
volgendelocatieshandigopéénrijtjetezetten:deSooS,THRijswijk,Delftcentraal,Teletubbieland
endeHHS.Helaashebbenzeernietbijverteldopwelkevolgorde(daarisdezepuzzelvoor,stomkop).
VerderisopelkelocatieeenvanNova’sledenaanwezig:Hassink,Josse,Ron,BelgofWally.Deze
ledenhebbenelkéénvandevolgendemerkenalshunfavorietebier:Grolsch,Heineken,Amstel,
HertogJanofJupiler.DitbierdrinkenzehetliefstophunfavorieteNovaeventdievoorelklideen
anderisenvalttekiezenuit:Wispo,NovaWeekend,BBQOpenPodium,SpeciaalBierenSoosofCode
Geel.Natuurlijkzijndezemannennergenszonderhunstudie,samendoenzedeze5studies:E,TN,W,
TBKenTI,maaruiteraarddoenzeerallemaalhooguitéén.
Indeloopdertijdisdevolgende,zeerbetrouwbare,infouitdeWPnaarvorengekomen:
1.
2.
3.
4.

JosseisopDelftStation
RondrinkthetliefstAmstel
HassinksfavorieteeventisdeSpeciaalBierenSooS
IndezewereldligtdeTHRijswijknetlinksnaastTeletubbieland
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

HetNovaliddatopdeTHRijswijkis,gaathetliefstopNovaWeekend
DeTBKerdrinkthetliefstGrolsch
DegenedieopdeHHSverblijftdoetWiskunde
DegenediezichpreciesinhetmiddenvanallesbevindtgaathetliefstnaarBBQOpenPodium
Belgbevindtzichopdeeerstelocatievanhetrijtje
DeElektrostudentbevindtzichnaastdegenediehetliefstHeinekendrinkt
DeTechnischeNatuurkundestudentgaathetliefstopWispo
JupilerwordthetliefstgedronkendoordegenediezichnaastdeWiskundigebevindt
WallydoetgekgenoegTechnischeInformatica
BelgheefthetnietgetroffenwantdiebevindtzichdirectnaastdeSooS
HetNovaliddatElektrostudeertbevindtzichnaastdegenediehetliefstnaarCodeGeel
gaat.

NuisdeGrotevraagWiedrinkterHertogJan?
Dezevraagismetbehulpvanzuiverelogicatebeantwoordenvanuit15waarhedenuitdeWP.Let
op:bestaandekennisuitdeechtewereldheefttotaalgeenrelevantie.
Stuurjeantwoordnaarwp@svnova.nlenwieweet.


Alleenbediscussieerbaaraandebar,metveelbier
WellichtkennendemeesteTNersonderstaandraadselal,maarvoorderestvandewereldis
onderstaandeeenmooievoedingsbodemvoorvergaandediscussiesaandebar.
Steljevoordatereenpaarmongolenzijndie’snachts,toenniemandzatopteletten,allestartbanen
vanSchipholhebbenvervangendoorlopendebanden.Delopendebandenzijnzoontworpendatze
altijdexactdezelfdesnelheidhebbenalsdewielenvanhetvliegtuigdateropstaat,maardanin
tegengestelderichting.


Devraagis,kunjenogmethetvliegtuigopvakantienaarIbiza?
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Correspondentieadres
StudentenverenigingNOVA
Rotterdamseweg137
2628ALDelftZH
0152606227

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

Oplage
500gedrukteexemplaren
150digitaleexemplaren

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

DegeplaatsteadvertentiesinditbladkunnenterpromotievanNOVA
activiteitenzijnofreclameboodschappenvanNOVAsponsorenzijn.

WiljeookeenstukjeschrijvenindeWPstuurdituiterlijkeindlesweek7vanhetbetreffendeblok
doornaarwp@svnova.nl

Uitschrijvenbijdevereniginggaatelkjaarper1juli,maar:
Denkhiereerstgoedoverna.
Helptditniet:
Komnogeenslangss’morgensbijhetgratiskoffie/thee/limouurtjeofs’avondsna4oftijdenseen
SooSvooreenbiertje.
Heeftditnogsteedsnietgeholpen.
Stuureenmailnaarinfo@svnova.nlmethetverzoekomuitschrijvingenjegegevens,diendit
verzoekinvoor1julivanhetbetreffendejaar.Indienjegeenbevestigingvanuitschrijvenontvangt
neemnogmaalscontactop.

Metdankaan:
Vinnie,Bonnie,RvC,Ferdi,Nico,Anthony,DIAS,John,Lotte,Ron,Hassink,XX,Joodie,Vis,alleouwe
lullen,Pinguin,deDirc,iedereendienietgenoemdwilworden,iedereendievergeteniseniedereen
dieietsnuttigsheeftgedaan.

NamensdeWPcommissie:Sjoerd
IkhoopdatjullieweergenotenhebbenvandezenieuweWP.Enalweeruitziennaardekomende
edities.EnhopenjullieweersnelindeSooStezien.

TotSooS,HetBestuur
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