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Het�is�weer�warm�aan�het�worden�en�daardoor�daalt�de�motivatie�om�van�je�reet�af�te�komen�en�
nuttige�dingen�te�gaan�doen.�
Gelukkig�is�er�nog�de�WP,�want�dit�blad�kan�je�ook�buiten�lezen!�Ideaal�dus�als�je�lekker�in�het�
zonnetje�zit�en�iemand�roept�dat�het�weer�tijd�is�om�naar�de�les�te�gaan.�

Zo�een�WP�is�heel�erg�handig,�niet�alleen�voor�studieontwijkend�gedrag.�
Als�je�de�WP�leest�dan�wordt�je�vrolijk.�
Als�je�de�WP�leest�wordt�je�beter�in�lezen�(best�logisch).�
Als�je�de�WP�leest�gaat�je�vermogen�om�logisch�te�redeneren�omhoog�(reken�je�brak�met�hak).�
Als�je�geen�wc�papier�hebt�dan�kan�de�WP�prima�tijdverdrijf�zijn�tot�iemand�wc�papier�komt�brengen.�
Als�je�je�muren�opnieuw�wilt�behangen�heb�je�alleen�10�WP’s�en�een�zwembad�nodig,�dit�geld�
overigens�ook�voor�je�vloer.�
Je�algemene�kennis�over�nutteloze�dingen�neemt�toe�bij�het�lezen�van�de�WP.�
Als�je�ontzettend�veel�zin�hebt�om�een�WP�gevecht�te�houden�dan�brengt�een�WP�uitkomst.�
En�zo�zijn�er�vast�nog�veel�meer�positieve�dingen�wat�je�met�een�WP�kunt�doen.�

In�deze�WP�valt�er�van�alles�te�lezen�over�wat�er�komend�kwartaal�is�te�doen,�wat�je�vorig�kwartaal�
gemist�hebt,�grappige�dingen,�iets�minder�grappig�maar�toch�nog�steeds�best�wel�grappige�dingen�en�
nog�meer�dingen.�

Voor�de�mensen�die�nog�steeds�niet�weten�wat�de�WP�nou�precies�is:�De�WP�is�het�ledenblad�van�
NOVA�en�wordt�elk�kwartaal�uitgebracht�(als�het�goed�is).�Als�lid�krijg�je�dit�blad.�
De�WP�spreek�je�uit�als�WééPéé�en�het�staat�voor�Word�Pervert.�

En�nu�even�iets�gekopieerd�uit�een�vorige�WP,�dit�omdat�het�een�hele�mooie�omschrijving�is�van�wat�
dit�ledenblad�precies�inhoudt:�
NOVA�is�het�mooist�wat�je�op�school�kunt�vinden.�Altijd�gezellig,�gekke�,rare�feestjes�en�mensen�waar�
je�slap�tegen�kunt�ouwehoeren�als�je�alle�twee�dronken�aan�de�bar�zit.�Natuurlijk�kun�je�niet�altijd�
dronken�aan�de�bar�zitten,�er�is�ook�een�moment�waar�je�thuis�bent,�waar�geen�NOVA�is.�Op�zulke�
momenten�kun�je�de�WP�pakken�en�met�een�biertje�in�je�andere�hand�de�sfeer�van�NOVA�bij�jou�thuis�
brengen.�

Wij�hopen�dat�deze�WP�weer�voor�vrolijke�gezichtjes�gaat�zorgen.�
Er�zijn�dit�kwartaal�ook�weer�genoeg�leuke�evenementen�bij�NOVA�die�ook�voor�blije�mensen�gaan�
zorgen,�kom�dus�gezellig�langs!�

ToT�SooS,�

De�WP�Commissie,�
Sjoerd,�Fieke�en�Pinguin�
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Het�blok�zit�er�weer�op.�Nog�maar�1�te�gaan�en�dan�zit�het�jaar�er�al�weer�op�en�komt�ons�jaar�ten�
einde.�Dat�is�natuurlijk�een�beetje�pessimistisch�want�we�hebben�nog�heel�wat�activiteiten�en�SooSen�
voor�de�boeg.�Wij�denken�dan�aan�een�BBQ�OP�en�NOVA�weekend.�En�elke�andere�SooS�op�
donderdag�waar�wij�onze�ziel�en�zaligheid�in�zullen�stoppen�om�ze�gezellig�te�maken.��Maar�genoeg�
over�aankomende�activiteiten.�Hoe�gaat�het�met�ons�het�bestuur.�

jullie�zijn�natuurlijk�allemaal�benieuwt�hoe�het�gaat�met�ons�als�bestuur�zijnde.�Daar�zullen�we�even�
op�in�zoomen.��We�hebben�het�dit�blok�erg�gezellig�gehad,�met�enkele�hoogte�punten�de�
JunglefeverSooS,�Novalive�en�natuurlijk�de�speciaalbierenSooS.�Dit�zijn�zo�maar�wat�SooSen�waar�wij�
als�bestuur�erg�van�genoten�hebben,�zo’n�moment�dat�al�je�voorbereidingen�en�aankleding�worden�
gewaardeerd�door�mensen�die�het�er�echt�tof�uit�vinden�zien.�Dit�gebeurt�natuurlijk�verre�van�alleen�
door�het�bestuur�en�iedereen�die�heeft�geholpen�deze�feesten�neer�te�zetten.�

Natuurlijk�mag�de�WISPO�ook�niet�vergeten�worden.�Dit�was�een�WISPO�om�toe�te�voegen�aan�het�
rijtje�met�legendarisch�NOVA�activiteiten.�De�luxe�versie�van�het�WISPO�verhaal�vindt�je�verderop�in�
deze�WP.�Wij�als�bestuur�hebben�enorm�genoten�van�de�WISPO�en�sommige�dingen�dromen�we�nog�
steeds�over�en�in�sommige�gevallen�zijn�het�nachtmerries�denk�aan�bepaalde�verkleden�personen�in�
vrouwen�pakjes.�Wij�willen�natuurlijk�de�commissie�bedanken�die�dit�allemaal�mogelijk�heeft�
gemaakt.�De�anti�WISPO�gangers�natuurlijk�ook�voor�de�prima�verzorgde�terugkomst.�

Dit�alles�is�werd�nog�opgevolgd�door�
een�wel�heel�gezellige�avond.�Dit�
gaat�al�24�jaar�door�het�leven�als�de�
NOVAjaarnach,�Er�is�door�de�
SooSbaas�alle�zeilen�bij�gezet�om�
een�eetbare�taart�te�produceren�
nadat�dit�gedaan�was�door�de�
schimmel�uit�de�jam�te�vissen.�Na�dit�
alles�gedaan�was�en�de�taart�eetbaar�
verklaart�was�is�er�een�prachtig�logo�
aangebracht�op�een�NOVA�gele�
achtergrond,�hier�stond�duidelijk�
NOVA�in�geschreven�met�zwarte�
letters.�Na�de�toespraak�van�onze�geliefde�voorzitster�werd�er�gevraagd�om�5�seconden�om�de�
microfoon�weg�te�leggen�helaas�dit�mocht�al�niet�meer�baten.�Iedereen�stond�op�scherp�na�de�
toespraak�taart�in�de�aanslag,�de�5�seconden�werden�afgeteld.�Op�de�2�de�tel�was�er�al�geen�sprake�
meer�van�enige�vorm�van�discipline�of�onderlinge�afspraken�om�niet�te�op�elkaar�te�gooien.�Taart�
vloog�en�raakte�iedereen�geen�genade�28+�kilo�taart�in�enkele�seconden�gebruikt�op�zijn�best.�

En�dat�waren�snel�wat�noemenswaardige�avonden�waar�wij�erg�van�genoten�hebben.�De�volledige�
versies�of�wat�er�in�de�buurt�van�komt�staat�allemaal�in�deze�WP.�

Namens�het�bestuur�der�sv�NOVA,������ � � � Tot�SooS!�
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Ah...�De�90's.�De�goede�oude�tijd.�De�tijd�waarin�de�gulden�nog�bestond�en�er�nog�geen�crisis�was.�De�
tijd�waarin�we�allemaal�graag�zouden�willen�blijven.�Maar�helaas�is�die�tijd�al�weer�voorbij...�De�enige�
manier�waarop�we�die�tijd�nog�kunnen�herinneren�zijn�een�paar�vergeelde�polaroids�en�een�doos�
stoffige�videobanden.�Maar�toch�kunnen�wij�nog�een�keer�genieten�van�de�90's�met�de�90's�SooS!�

En�dat�was�niet�zomaar�een�SooS!�Maar�een�90's�thema�verkleed�SooS.�Iedereen�had�zijn�eigen�90's�
personage�die�hij�of�zij�moest�voorstellen.�Maar�niet�alleen�de�mensen�waren�verkleed.�Nee,�ook�de�
SooS�zelf�was�stevig�onder�handen�genomen.�Zo�was�de�beamer�uit�de�kast�gehaald�en�werden�er�
gedurende�de�hele�avond�verschillende�tv�programma's�van�de�90's�gedraaid.�Van�Alfred�jodocus�
kwak�tot�Rembo�&�Rembo�tot�Gabber�Piet�met�zijn�megahit�Hakken�en�Zagen.�Naast�het�scherm�
waren�ook�een�aantal�objecten�uit�de�kast�getoverd�om�de�SooS�te�versieren.�Zo�was�er�natuurlijk�een�
Commodore�64�te�vinden�en�lag�er�een�hele�stapel�oude�Nokia's�te�vinden�die�uitvoerig�getest�zijn�of�
ze�daadwerkelijk�onverwoestbaar�zijn.�En�hoewel�ze�zeer�stevig�zijn�en�bijna�niet�kapot�te�krijgen�zijn,�
is�het�toch�gelukt�ze�allemaal�in�kleine�stukjes�Nokia�te�krijgen.�Maar�natuurlijk�is�een�feest�niets�

zonder�gepaste�slingers...�Dus�
zijn�er�een�hele�zooi�aan�
videobanden�kundig�uit�elkaar�
gehaald�om�de�tape�door�de�
hele�SooS�te�hangen.��

Maar�het�echte�hoogtepunt�
van�de�avond�blijven�
natuurlijk�de�mensen�die�zich�
verkleed�hadden.�Niet�alleen�
kregen�zij�een�gratis�biertje,�
maar�maakte�zij�ook�kans�op�
de�glorieuze�hoofdprijs�van�de�
kostuumwedstrijd.��

En�er�waren�een�hele�hoop�
genomineerde!�Zo�waren�

Kayleigh,�Fieke,�Jennifer,�Esmé,�Marloes�de�Spice�Girls�die�een�verbazingwekkend�goed�optreden�
hebben�neer�gezet.�Ook�is�het�feest�niet�compleet�zonder�Britney�Spears(alhoewel�ze�iets�vervroegd�
haar�hoofd�had�kaal�geschoren).�Om�nog�even�in�het�muziek�thema�te�blijven:�Sjon�als�Kurt�Cobain�en�
Mark�als�Andre�Hazes�waren�natuurlijk�niet�buitengesloten.�En�wat�zijn�de�90's�zonder�hardstyle?!�
Daarom�was�natuurlijk�Gabber�Piet,�die�vertegenwoordigd�werd�door�Pinguïn,��ook�aanwezig.��

Maar�genoeg�over�de�jaren�90�muziek.�Want�ook�voor�de�kinderen�waren�een�heleboel�geweldige�
figuren�aanwezig.�Zo�stond�de�ene�helft�van�Rembo(Wally)�&�Rembo(Ary)�te�draaien�aan�het�eind�van�
de�avond�en�stond�Ron�als�Boes�Boes�vrolijk�mee�te�de�rock�'n�roll�en�samba�te�dansen.�En�voor�de�
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iets�oudere�kinderen�hadden�Sjoerd�en�Arno�zich�als�Kenny�en�Kyle�van�South�Park�aangekleed.�Die�
arme�Kenny�is�volgens�mij�wel�38�vermoord�in�1�avond�tijd.��

Als�een�echte�filmster�liep�Austin�Powers(Gideon)�natuurlijk�ook�rond�de�SooS�met�een�zeer�
overwelvende�hoeveelheid�borsthaar.�Tetris�was�natuurlijk�niet�weg�te�denken�in�de�90's�en�daarom�
heeft�Stefan�een�prachtig�Tetrisblok�met�gepatenteerde�bierhouder�geklust.�

Maar�de�beste�drie�kostuums�kwamen�toch�zeker�van�Hassink,�Belg�en�Josse.�Belg�die�volledig�blauw�
geschminkt�als�Smurf�rondliep.�Josse�had�zijn�pot�gel�uit�kast�gehaald�en�liep�als�een�eng�realistische�
Bob�de�Rooy�rond�zijn�''popkes''�te�vermaken.�Hassink�was�volledig�in�het�paars,�natuurlijk�ook�
volledig�paars�geschminkt,�als�Purno�de�Purno�rond.�Hassink�was�ook�zeker�een�terecht�winnaar�van�
de�kostuumwedstrijd�die�met�behulp�van�een�decibelmeter�werd�beslist.��

Maar�dat�was�niet�de�enige�wedstrijd�van�de�avond.�Want�als�je�een�echt�90's�feest�wil�geven�moet�er�
natuurlijk�uitvoerig�worden�gehakt!�En�dat�gebeurde�ook!�De�hakwedstrijd�was�ook�zeker�een�groot�
succes.��

Maar�voordat�er�fatsoenlijk�gehakt�kan�worden�moet�je�eerst�een�echt�gabber�worden.�En�echt�
gabbers�hebben�natuurlijk�geen�haar.�Dus�was�er�ook�een�kaalscheerwedstrijd.��Die�gewonnen�is�
door�NOVA's�enige�echt�gabber:�Jeroen!!�Mede�omdat�hij�de�enige�deelnemer�was.�Maar�dat�zeggen�
we�er�gewoon�niet�bij.��

Een�SooS�is�natuurlijk�geen�SooS�als�er�niet�op�z'n�minst�1�drankspel�gespeeld�wordt...�En�dus�is�aan�
het�eind�nog�even�snel�de�bier�pong�tafel�tevoorschijn�gehaald�voor�een�prachtige�afsluiting�van�de�
90's�SooS�

�Thijs�
Bekkers�

�

�
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Dit�stukje�gaat�over�de�disputen�van�NOVA,�wat�ze�gedaan�hebben�en�natuurlijk�wat�een�dispuut�is�en�
hoe�je�er��1�opricht.�Alle�ouwe�lullen�kennen�dit�natuurlijk�al�dus�die�kunnen�de�eerste�alinea�skippen.�
�
Zoals�elke�eerste�dispuutflits�zullen�we�even�quoten�wat�een�dispuut�is�volgens�de�Dikke�van�Dale.�
�

dis�puut�(het~,�puten)�
1. Theoretische�discussie=>�redetwist,�twistgesprek.�
2. Studentengezelschap�voor�studie�en�discussie�
3. Onderafdeling�van�een�studentenvereniging.�

�
In�Nova�betekent�dit�een�hechte�groep�vriend(inn)en�die�elkaar�bij�NOVA�leren�kennen�en�die�
gezamenlijk,�naast�onderling�het�een�en�ander�te�doen.�Ook�voor�NOVA�klaar�staan�om�te�helpen�
wanneer�nodig�en�af�en�toe�een�feestje�geven.�
�
In�de�dispuutsflits�worden�de�actiefste�besproken.�Niet�te�min�hierbij�een�lijst�van�alle�disputen�van�
NOVA.�
�

� A�Bori�Gines�

� Primus�Conventys�

� Mercurius�

� Complexio�Vinolentus�

� Dadaspuut�

� A�Prima�Vista�

� Ratio�Incognito�

� Procion�Loctor�

� Peccavi�

� Ordinis�Absurdum�

� Necessitas�

� Droezjba�

� Concorder�Inter�Pcula�

� Callisto�

� Ambrosius�

� Dionysos�

� L.E.F.!�

� Andolupia�

� Sinlooz�

� XX�

� Zuri�Mbahari�
�
�
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Dionysos�
De�heren�van�Dionysos�zijn�een�weekendje�weg�
geweest.�Er�worden�ook�geheime�plannen�en�
complotten�verzonnen�waar�niet�eens�iedereen�in�
hun�eigen�dispuut�het�fijne�van�weet.�Komende�d�
day�(quote)�“zullen�sommige�misschien�aanwezig�
zijn�sommige�misschien�afwezig”.�Annie�durfde��na�
deze�uitspraak�geen�informatie�meer�te�geven�dus�
werd�er�zomaar�opgehangen.�Gelukkig�zijn�er�extra�
bronnen.�Taces�heeft�weer�tijd�voor�zelfreflectie�en�
zijn�10�jaren�plan�voor�zijn�huisverbouwing�is�weer�
opgepakt�hoewel�dat�volgens�vrouwelijk�aanhang�
van�de�bron�maar�5�jaar�gaat�duren.��Verder�heeft�Taces�heeft�in�het�Oostblok�een�fabriek�helpen�
opzetten.�
En�op�een�of�andere�manier�hebben�deze�heren�iets�met�huizen�want�Stef�heeft�de�zijne�bijna�af.�
Koos�is�zijn�huis�weer�aan�het�verbeteren��maar�onduidelijk�over�hoeveel�jaren�hij�daar�over�gaat�
doen.�Yoeri�is�in�Belgenland�op�de�knieën�gegaan�voor�zijn�meisje�Femke.�En�ondertussen�is�ook�
Martin�met�Joyce�getrouwd.�

�
Androlupia�
In�Androland�is�het�rustig�zeer�rustig.�Ze�hebben�wel�
een�valentijns�lunch�gehad�in�Utrecht�wat�traditie�is.�
Heidi�heeft�een�sleutel�van�haar�nieuwe�huis�
gekregen.�
Androlupia�is�zeer�trots�dat�de�Dias�gekozen�had�voor�
een�androplupia�thema�van�de�mentoren.��Vis�is�aan�
het�afstuderen�als�laatste�van�de�goddinnenzonen.�
Het�wordt�verwacht�dat�Vis�de�enige�zal�zijn�bij�de�
aankomend�D�day.�
�

�
�
�
Sinlooz�
De�heren�van�zinlooz�hebben�een�goed�tijdsbesef�
want�ze�hebben�een�nieuwjaarsborrel�in�maart�
gehouden�en�volgens�de�theorie�is�het�inderdaad�nog�
het�nieuwe�jaar.�Carolien�heeft�een�dochterte�
gekregen�die�amber�wordt�genoemd.�Er�kunnen�niet�
veel�zinnige�uitspraken�gedaan�worden.�Zinloos�gaat�
verjaardag�vieren�aankomend�weekend�in�
limbabweland�die�dan�tijdelijk�onveilig�wordt�
gemaakt.�Ary�heeft��een�baan�
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XX�
Hier�zijn�duidelijke�worstelingen�in�het�dispuut.�Het�is�NOG�
steeds�onduidelijk�wie�er�zwanger�is�maar�de�bron�bevestigd�dat�
er�iemand�zwanger�is.�Verder�werd�er�iemand�van�dit�dispuut�
hard�genegeerd�en�niet�vermeld�in�de�vorige�wp�die�door�een�
ander�XX�lid�was�geschreven.�XX�heeft�hun�Valentijns�diner�wel�
overleefd�zonder�al�te�veel�kleerscheuren.�Marleine�is�zelfs�
weer�weggejaagd�uit�overzeese�landen�en�is�terug�naar�ons�kikkerlandje�gekomen.��De�Dames�
hebben�geheel�op�hun�eigen�krachten�een�dispuutSooS�proberen�voor�te�bereiden�maar�dat�is�zonder�
de�kracht�van�de�heren�jammerlijk�mislukt.�Ze�hebben�ook�weer�een�weekendje�weg�gepland�maar�
hebben�alleen�de�datum�vast�gelegd.�XX�is�bezig�met�de�D�day�dus�dat�gaat�spannend�worden�maar�
we�hebben�volledig�vertrouwen�in�dat�de�dames�dit�gaat�lukken.�
�
�
�

Zuri�Mbahari�
Yarrr�zeeboncken,�wij�zeeboncken�zijn�nog�wel�het�meest�in�de�SooS�te�
vinden�en�weten�ook�waar�de�dispuutschat�voor�dient�om�te�gebruiken�
natuurlijk.�(dit�in�tegenstelling�tot�het�stof�dat�verzameld�wordt�in�sommige�
schatten)�Er�zijn�hardnekkige�geruchten�dat�de�admiraal�en�andere�
boncken�dingen�aan�het�lerenzijn�en�bezig�zijn�met�hun�school�carriere�
maar�dat�is�allemaal�uit�de�duim�gezogen�want�een�admiraal�weet�alles�al.�
Zoals�vele�van�jullie�misschien�al�weten�is�niet�alleen�ons�dispuut�noemens�
waarig�maar�ook�onze�kist�heeft�al�menig�persoon�weten�te�vellen.��Verder�
zijn�de�heren�ook�bezig�en�vreten�te�plannen.�(diner�is�niet�zeebonck�
genoeg).�Er�zijn�ook�verhalen�dat�de�penningmeester�zich�laat�binden�aan�

een�vrouw.�Dit�was�het�al�weer�en�tot�volgende�keer.�
�
�
�
��
�
Dat�waren�wel�zo’n�beetje�de�Disputen.�Ook�geïnteresseerd�om�een�dispuut�op�te�richten?�Lees�dan�
de�volgende�alinea�erg�aandachtig�en�volg�het�tot�de�letter.��
�

1. Zorg�dat�je�wat�goede�vriend(inn)en�om�je�heen�hebt.�
�

2. Ga�goed�aan�de�bar�zitten�en�bestel�een�zorgvuldig�afgemeten�hoeveelheiden�meters�
bier/jilz/wijn/enalshetpersemoetCola.��
�

3. Het�begin�is�er�al.�Schrijf�met�de�net�vernieuwde�inspiratie�een�zooi�regels�op�waar�jij�als�
dispuut�voor�staat�en�wat�voor�regels�jullie�onderling�hebben..�dit�zijn�je�statuten…�
�
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4. Drink�wat�meer�
�

5. Schrijf�in�je�statuten�wie�erin�zitten�ook�moet�er�een�gepaste�hoeveelheid�onzin�in�staan�want�
anders�klopt�het�van�geen�kanten.�
�

6. Drink�nog�wat�moed�in�
�

7. Lever�je�statuten�in�bij�het�bestuur�van�NOVA.�
�

8. Grote�kans�dat�je�het�weer�terugkrijgt�om�te�verbeteren.�
�

9. Drink�nog�wat�meer�en�neem�de�verbeteringen�op�in�de�statuten.�
�

10. Met�een�beetje�mazzel�worden�die�goedgekeurd�en�zal�je�geïnaugureerd�worden.�Dit�is�
gewoon�een�gezellige�dag�waar�je�gaat�drinken�en�activiteiten�doen�die�een�ander�dispuut�
heeft�verzonnen.���
�

11. Je�bent�klaar�je�bent�goedgekeurd�en�kunt�gezellig�meedoen�met�de�dispuuts�activiteiten�in�
de�SooS.�

�
Je�kan�altijd�de�Statuten�opvragen�van�de�oude�disputen�en�kijken�hoe�het�moet.�
�
Nogmaals�een�Dispuut�is�erg�gezellig�en�je�blijft�ook�lang�na�je�afstuderen�samen�dingen�doen�met�
elkaar�en�met�NOVA.���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� �
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Of�het�aan�de�opvoeding�van�de�ouders�ligt,�of�dat�de�jeugd�van�tegenwoordig�wel�goed�is�opgevoed,�
maar�er�weinig�mee�heeft�gedaan�is�nog�onduidelijk.�Daarom�in�deze�WP�een�stukje�op�welke�manier�
je�het�best�je�jas�en�tas�in�de�SooS�kunt�laten,�zonder�dat�heel�NOVA�daar�last�van�heeft.�Een�stukje�
opvoeding�waar�je�wat�aan�hebt.�Een�aantal�tips�waardoor�de�wereld�een�klein�beetje�beter�van�
wordt.�Misschien�maar�beginnen�dit�stuk�gereedschap�te�benoemen:�

kap�stok�de;�m��ken�voorwerp�om�er�kleding�aan�te�hangen�

Ja,�jullie�lieve�leesvinkjes,�jullie�lezen�het�goed.�Een�kapstok,�een�hangplaats�voor�jassen,�een�
bewaarplaats�voor�kleren,�een�jassenstandaard,�een�mantelstok,�een�kledingrek,�een�jassenhanger.�
Met�andere�woorden;�dit�simpel�stuk�gereedschap�is�niets�meer�dan�een�haakje�meestal�bij�een�
voordeur�of�ingang�geplaatst�waar�je�spullen�aan�kunt�ophangen.�Dit�haakje�kan�vele�vormen�en�
maten�hebben�zover�als�de�artistieke�vrijheid�van�de�kapstokken�ontwerper�reikt.�Ze�hebben�wel�
allemaal�dezelfde�functie.�Jouw�jas/tas/�andere�kledingstuk�op�te�hangen,�op�een�manier�en�locatie�
dat�niet�voor�anderen�in�de�weg�hangt.�

Wat�leert�de�ervaring�ons�
In�theorie�klinkt�het�allemaal�zo�mooi,�binnen�NOVA�hebben�we�
meer�dan�genoeg�plaatsen�om�je�spullen�kwijt�te�kunnen.�In�
praktijk�gooit�nog�steeds�iedereen�zijn�spullen�op�barkrukken,�
tafels�of�zelfs�de�bar.��

Daarom�wordt�hieronder�nog�steeds�even�speciaal�benadrukt�
waar�de�verschillende�gelegenheden�zijn�om�alle�teringzooi�te�
droppen.�

Onder�de�trap� Voor�kantoor� Onder�de�bar� Bij�de�eet�uitgifte�

�

Iedereen�kan�zijn�jassen�onder�de�trap�kwijt,�aan�de�kapstok�die�helemaal�uit�Rijswijk�is�meeverhuisd.�
Ook�tassen�kun�je�daar�kwijt.�Wil�je�een�mooi�plekkie�voor�je�tas,�wat�meer�in�het�zicht�kun�je�je�tas�
bij�de�eetuitgifte�in�een�kast�gooien.��

Verder�zijn�er�nog�onder�de�bar�haakjes�gemaakt�om�je�jas�en�tas�op�te�hangen.�Dus�of�je�je�laptop,�
rubberboot,�driedelig�pak,�of�trui�wilt�ophangen,�onthoudt�de�vier�foto’s�hierboven,�zoek�in�de�SooS�
de�plek�die�daar�het�meest�op�lijk,�en�hang�daar�alles�neer.�

�
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De�woensdagavond�voor�NOVAlive�was�de�Mentoren�Selectie�Avond.�Een�mooie�gelegenheid�om�een�
flink�biertje�te�drinken,�en�vervolgens�met�de�SooSbaas�na�het�avondeten�naar�de�Makro�te�fietsen.�
Bij�NOVAlive�hoort�inmiddels�traditiegetrouw�gratis�voer�als��promo�voor�de�avond.�Dat�moet�ook�
gekocht�worden,�en�na�een�sloot�bier�is�alles�leuker.�

Na�flink�rondkarren�in�de�Makro,�bier�in�het�restaurant�
drinken�was�het�bijna�sluitingstijd.�Toen�eenmaal�de�
voorraad�naar�de�kassa�werd�gereden�door�de�Makro�
medewerkers�wat�we�allemaal�hadden�besteld�voor�de�
gratis�broodjes�braadworst�was�het�toch�even�schrikken.�
Een�kar�vol,�en�nog�een�hele�rolcontainer�vol.�En�wij�waren�
met�een�bakfiets…�

Na�flink�wat�stapelkunsten�zijn�we�toch�naar�de�SooS�terug�gekomen.�Nog�een�snel�biertje,�alles�in�de�
keuken�zetten�en�de�avond�was�voorbij.�Snel�naar�huis,�want�de�volgende�dag�ging�het�wekkertje�
alweer�vroeg.�

Het�was�de�donderdag�van�NOVAlive.�7:30�stonden�de�eerste�mensen�al�in�de�SooS.�Snel�de�SooS�
aanzetten,�een�bakkie�doen�en�beginnen�met�het�opbouwen�van�NOVAlive.�Voor�het�gemak�is�er�
gekozen�om�het�DJ�boot�aan�de�andere�kant�van�de�SooS�te�bouwen,�het�podium�af�te�schermen,�en�
aan�de�andere�kant�een�nieuw�podium�te�bouwen.�Er�waren�een�hoop�mensen�om�8:00�uitgenodigd�
om�mee�te�helpen�aan�het�opbouwen�van�NOVAlive,�en�die�waren�ook�bijna�allemaal�gekomen.�Nog�
nooit�is�NOVAlive�zo�snel�en�zo�vroeg�opgebouwd.�Er�hing�een�heerlijke�sfeer,�en�iedereen�was�hard�
aan�het�werken.�Het�eindresultaat�was�geweldig.�

Rond�16:00�werden�de�eerste�(stok)broodjes�braadworst�met�zuurkool�en�authentieke�unox�saus�
uitgeserveerd.�De�middag�begon�rustig.�Pluk,�Josse,�Leen�en�Ron�stonden�in�de�keuken�als�
ongeorganiseerde�en�zeer�onprofessionele�snack�commissie.�Naarmate�de�avond�dichterbij�kwam�
werd�het�buiten�kouder,�en�steeds�gezelliger�in�de�SooS.�

Rond�het�avondeten�begon�het�eerste�bandje�te�
spelen.�Heerlijke�live�muziek�in�de�SooS.�De�SooS�
stond�vol�en�iedereen�was�aan�het�genieten�van�het�
optreden.�Tussendoor�hebben�Sjon,�Belg�en�Esmé�
bewezen�dat�je�niet�echt�goed�hoeft�te�zijn,�zolang�
je�publiek�maar�dronken�genoeg�is.�Later�kwam�
Cynthia�Janus�nog�een�paar�liedjes�zingen�om�
vervolgens�het�publiek�op�te�warmen�voor�de�
coverband�Bad�Obsession.��

Het�was�weer�een�heerlijke�SooSavond,�iedereen�
heeft�zichtbaar�genoten�en�de�volgende�dag�bij�de�koffie�was�het�heerlijk�rustig.�Een�mooi�teken�van�
een�geslaagde�SooSavond.�

�
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Lieve�NOVA�leden,�

Het�is�al�weer�eventjes�geleden�dat�jullie�mijn�geweldige�avonturen�heb�verteld,�maar�zoals�altijd�heb�
ik� er� weer� flink� wat� meegemaakt� en� zijn� er� weer� velen� in� aantocht.� Het� eerste� dat� ik� jullie� wil�
vertellen�is�dat�ik�de�laatste�tijd�meer�van�mijn�soortgenoten�heb�ontmoet.�En�wij�flink�wat�rituelen�
zijn�begonnen.�De� leukste� is� dat� ik�mijn� soortgenoten�de�wave�heb�geleerd� en�natuurlijk� veel� heb�
bijgebracht�van�de�culturen�die�ik�heb�opgedaan�in�mijn�zoektocht.�

Hier�dan�ook�een�plaatje�waar� ik�mijn�vrienden�
verdedig.�Je�ziet�natuurlijk�meteen�wie�ik�ben�en�
ik�hoef�dat�ook�verder�niet�uit�te�leggen.�

Natuurlijk�ben�ik�ook�dit�keer�met�de�WISPO�de�
koude� sneeuw� op� gaan� zoeken,� en� wel� in� het�
mooie� Brian�on.� Na� heel� wat� avonturen� en�
mooie�sprongen�heb�ik�het�maar�afgezien�in�dat�
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�
mezelf�alvast�voor�te�bereiden�op�de�24e�jaarlijkse�NOVAjaarnach.�Wat�daar�gebeurd�hoef�je�geen�lid�
meer�te�vertellen,�want�daar�moet�iedereen�gewoon�bij�geweest�zijn!�Naast�de�geweldige�taart�die�ik�
en�mijn�SooScom�met�wat�hulp�van�anderen�hebben�gemaakt,�werd�er�natuurlijk�weer�volop�gefeest.��

Natuurlijk�ben�ik�ook�weer�op�reis�geweest�dit�blok!�
Zo� op� de� helft� van� het� jaar� krijg� ik� vaak� heimwee�
naar�de�SooS.�Want�zo’n�geweldig�thuis� is�het�beste�
wat�een�pinguïn�zich�kan�wensen.�Des�al�niet�ter�min�
beviel� het� whisky� beschonken� Schotland�me� zeker.�
Zo�zijn�er�natuurlijk�vele�gave�feesten�geweest,�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�
voetballen�gaat,�maar�meer�om�het�knokken.�Zo�zie�
je� mij� hiernaast� in� het� zwart�wit� tegen� de�
tegenstander.�Ook�hier�hoef� ik�natuurlijk�niet� te�uit�
te�leggen�wie�ik�ben…�

Na� een� gewel(da)dige� 2� weken� in� Schotland� ben� ik� terug� gekomen� naar� Delft,� waar� ik� weer� bij�
NOVAlive�van�de�partij�was.�Zoals�altijd�liep�deze�mooie�avond�weer�beschonken�af�en�ben�ik�de�week�
erna�maar�weer�in�Delft�gebleven.�Want�toen�ging�heel�NOVA�verkleed�naar�de�’90�party!�Natuurlijk�



�

Word�Pervert� 13

was�het�voor�mij�niet�zo�moeilijk�om�verkleed�te�komen.�Ook�hier�heb�ik�weer�zeer�genoten�van�de�
vele�kostuums�en�de�geweldige�aankleding�van�de�SooS!�

De�dag� erna� ben� ik� vlug�maar� vertrokken�naar� het�
warme� Spanje,� waar� ik� erg� heb� genoten� voor� het�
warme�weer.�Want�al�kun�je�dat�soms�niet�geloven�
in�de�lente�tijdens�regen�en�wind.�Zo�heb�je�ook�de�
momenten� in� de� lente�dat� het� zo’n� 25� graden� kan�
worden� en� ik� het� toch� aardig� heet� heb� in� mijn�
zwarte�tuxedo�(zie�foto�vorige�WP).�Aan�de�spaanse�
costa’s� kun� je� zelfs� eind�maart� al� genieten� van� de�
beachparty’s�en�de�mooie�vrouwtjes.�

Maar�omdat�het�mooiste�feest�van�het�kwartaal�nog�moest�komen�ben�ik�de�dag�ervoor�maar�snel�
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�
waren�er�vele�verschillende�bieren�op�tap�en�fles.�Zo�heb�ik�voor�een�klein�bedrag�een�kaart�gekocht�
met�alle�bieren�erop,�en�ze�waren�HEERLIJK!��Van�veel�momenten�van�deze�avond�kan�ik�mij�nog�vrij�
weinig� herinneren,�wat� twee� dingen� kan� betekenen:� 1� Ik�was� erg� dronken;� 2� Ik�was� erg� dronken.�
Oftewel,�het�was�een�zeer�geslaagde�en�gezellige�avond.�

Naast�de�wekelijkse�feesten�heb�ik�samen�met�de�SooSbaas�weer�twee�nieuwe�SooScommertjes�aan�
de� haak� geslagen.� Na� vertrek� van� de� vorige� trouwe� SooScommer� was� het� nodig� aangesterkt� te�
worden.�De�één�al�actief�geweest�in�andere�commissies�en�de�ander�is�ook�nog�bestuur�van�zijn�eigen�
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.�Na�aanstelling�van�die�twee�ziet�de�toekomst�van�de�SooS�en�de�SooScom�er�
weer�voorspoedig�uit!�En�daar�wil�ik�graag�mee�afsluiten,�dus�wens�ik�iedereen�alvast�een�goed�begin�
van�blok�4.�

Tot�SooS,�

Meneer�Pinguïn�

Erelid�SooScom�der�s.v.�NOVA�

�

� �
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Aangezien�we�laatst�een�geslaagde�
Mentoren�Selectie�Avond�hebben�
gehouden�moet�ik�hier�dus�een�stukje�voor�
schrijven.�Laten�we�als�eerst�beginnen�met�
wie�ik�ben.�Ik�ben�Daniel�Enthoven,�
Mentoren�Manager�2012.�Ben�nu�2e�jaars�
natuurkunde�student.�Mijn�Dias�ervaringen�
begonnen�als�deelnemer.�Dit�vond�ik�zo�
leuk�natuurlijk�dat�ik�mentor�ben�geworden�
=D.�Hierna�werd�ik�gevraagd�voor�bestuur.��

Mijn�functie�als�mentoren�manager�is�natuurlijk�om�gezellige�mentoren�te�zoeken�voor�de�
Dias.�Dit�is�naar�mijn�zeggen�goed�gelukt!�Op�14�maart�hielden�we�in�de�soos�de�mentoren�
avond.�Van�te�voren�waren�er�natuurlijk�wel�zenuwen�of�alles�goed�verliep�maar�dit�
verdween�gelukkig�tijdens�de�avond�vanzelf.�Naar�mijn�mening�is�alles�goed�en�vlekkeloos�
verlopen�en�we�hopen�om�met�het�gekozen�team�een�leuke�tijd�aan�te�gaan�!��

Ik�hoop�dat�de�rest�ook�allemaal�vlekkeloos�verloopt.�Als�dit�gebeurt�ben�ik�er�heilig�van�
overtuigt�dat�dit�een�van�de�best�georganiseerde�Dias�wordt�van�de�laatste�tijd.�Bij�dezen�heb�
ik�dus�ook�een�doel�gelegd�bij�de�rest�van�het�bestuur!�Succes�Thijs�anders�is�het�jouw�schuld�
dat�het�slecht�is�verlopen�=P�Ik�hoop�dat�dit�stukje�lang�genoeg�is�en�anders�pech�Jeroen�
blaauw�=D��

Met�
vriendelijke�
Groet,�

Daniel�
Enthoven�

�

� �
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Omdat�de�pinguïn�HET�gezicht�van�de�SooScom�is�en�ik�op�een�of�andere�manier�zelf�ook�veel�
affiniteit�heb�met�deze�edele�dieren.�

Wist�jij�dat?�
�De�snelste�pinguïn�26km/u�kan�zwemmen�en�tot�een�diepte�van�535�meter�duikt?�
�Als�pinguïns�diep�duiken,�dat�ze�dan�niet�de�duikersziekte�(zooi�belletjes�in�je�bloed)�krijgen�doordat,�
ze�hun�lichaamstemperatuur�laten�dalen�en�zo�weinig�zuurstof�nodig�hebben?�
�Een�pinguïn�zeer�trouw�is?�Het�komt�maar�zelden�voor�dat�een�pinguin�een�andere�partner�kiest,�
tenzij�de�ander�opgegeten�wordt.�
�Het�pinguïn�koppeltje�in�de�wintermaanden�elkaar�niet�ziet?�Pas�als�de�hormonen�weer�gaan�
trommelen�komen�alle�pinguïns�weer�bij�elkaar�in�een�grote�kolonie�en�vinden�de�dieren�elkaar�door�
te�schreeuwen�(HE?!?)�
�Sommige�pinguïns�onder�de�bedreigde�diersoorten�vallen?�Zie�je�dus�een�pinguin,�schroom�dan�niet�
om�je�met�hem�voort�te�planten�(dit�geldt�overigens�alleen�voor�vrouwelijke�lezers).�
�Er�19�pinguïn�soorten�zijn?��
�De�kleinste�pinguïn�soort�wordt�40cm�groot�(galapagos�pinguïn),�de�grootste�wordt�100cm�(keizers�
pinguïn).�
�In�het�wild�worden�pinguïns�gemiddeld�20�jaar�oud,�in�gevangenschap�kan�dit�een�heel�stuk�langer�
duren.�
�Er�vroeger�ook�pinguïns�in�Nederland�woonde?�Nu�loopt�er�nog�maar�1�vrij�rond.�
�Pinguïns�speciale�klieren�hebben�om�zout�water�te�kunnen�drinken?�Het�zout�wordt�er�in�een�soort�
van�vloeistof�weer�uitgegooid�door�de�snavel.�
�Pinguïns�waggelen�omdat�ze�op�hun�hurken�lopen?�Hun�kniegewrichten�zitten�hoger�dan�hun�
heupgewrichten�als�ze�normaal�aan�het�wandelen�zijn.�
�De�Pinguïn�heet�zo�omdat�een�van�hun�voorouders�Pen�Gwen�genoemd�werd.�Dit�betekend�witte�
kop.�Dit�beest�had�een�grote�witte�vlek�op�ze�bakkes.�
�dat�broedende�Chinstrap��en�Adélie��pinguïns�het�vertikken�om�van�hun�nest�af�te�komen?�Zelfs�als�
ze�moeten�poepen.�Ze�tillen�dan�hun�staart�op�om�vervolgens�hun�poep�af�te�schieten,�gewoonlijk�
komt�dit�40cm�ver!�Dit�betekend�dat�de�druk�in�het�lichaam�van�een�pinguïn�wel�tot�60�kilopascal�kan�
oplopen.�Maar�het�kan�nog�gekker,�zie�het�onderstaande�stukje�gekopieerd�uit�een�krant:�

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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Ik�dronk�bier�op�de�bank�en�vertelde�aan�iedereen�waar�Joodie�zich�bevond,�zodat�iedereen�
hem�kon�afknallen.�De�rest�van�de�avond�hield�me�bezig�met�het�spelen�op�de�kast�der�
kasten,�Mediëval�Madness!��

Dit�is�mij�heel�goed�bevallen.�Maar�toch�had�ik�besloten�om�dit�keer�me�meer�in�te�leven�in�
de�wereld�van�de�gamers.�Na�alle�updates�en�defragmentaties�van�mijn�laptop�te�hebben�
doorlopen,�was�het�tijd�om�te�gaan�gamen.��

Maar�voor�gamen�heb�je�blijkbaar�ook�
spelletjes�nodig,�maar�het�enige�spel�dat�
op�mijn�laptop�stond�was�RollerCoaster�
Tycoon.�Maar�hier�was�helemaal�aan�
gedacht�door�de�Vinnie,�onze�IT�man.�
Deze�had�een�heus�netwerk�center�
ingericht,�met�een�server,�een�mega�
switch�en�beeldschermen�om�al�het�
data�verkeer�in�de�gaten�te�houden.�Op�
deze�server�had�hij�spellen�gezet,�die�
elke�gamer�ooit�gespeeld�moet�hebben,�
anders�mag�hij�zich�niet�in�de�wereld�

van�de�gamers�wanen.�Na�deze�spellen�(Enemy�Territory�en�UT)�te�hebben�gedownload�van�
deze�server�en�een�muis,�toetsenboard,�beeldscherm�en�headset�te�hebben�aangesloten�op�
mijn�laptop.�Was�ik�er�helemaal�klaar�voor.�

Nu�ging�het�echt�beginnen�en�de�eerste�komen�
binnen,�met�zulke�slagschepen�van�computers�en�
beeldschermen,�dat�ze�zelfs�groter�zijn�dan�de�
persoon�zelf.�Iedereen�was�druk�bezig�met�elkaar�af�
te�schieten,�en�al�gauw�merkte�ik�dat�er�sommige�
mensen�niet�tegen�hun�verlies�kunnen.�En�niet�meer�
het�verschil�wisten�tussen�spelletje�en�echt.�

Maar�het�begon�steeds�drukker�te�worden,�dat�er�
zelfs�een�extra�tafel�uit�het�commissie�hok�moest�
komen�om�plek�te�bieden�aan�al�deze�mensen.�De�
energy�drankjes�vlogen�over�de�bar,�maar�gelukkig�
zijn�er�in�deze�tijden�ook�mensen,�die�dan�nog�
steeds�het�gouden�vocht�blijven�drinken�dat�BIER�
heet.�Voor�de�rest�was�het�een�geluk�dat�deze�
avond�geen�“Chelsea�Dagger”�aanging�en�al�het�
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apparatuur�heel�bleef.�Ik�heb�me�de�nacht�wel�vermaakt�met�het�spelen�van�die�spellen.�Hoe�
simpel�ook�(IP�curve).�En�gelukkig�was�er�voor�de�hardcore�mensen,�de�volgende�ochtend�
een�lekker�ontbijt.��

Alles�bij�elkaar�vond�ik�het�een�gezellige�avond,�voor�1�keer�dan,�en�zal�volgende�jaar�weer�op�
de�bank�zitten�iedereen�vertellen�waar�Joodie�zich�bevind.�Ik�wil�Vinnie�bedanken�voor�het�
regelen�van�de�spullen�en�Ron�voor�het�geweldige�ontbijt.�

�

Aankomende�evenemeten�

10�Mei�SooScomSooS�
Deze�avond�wordt�georganiseerd�door�de�SooScom,�het�thema�is�nog�niet�bekend.�

17�Mei�hemelvaart�School�dicht�
Ja�dicht�dus�

24�Mei�DecibelSooS�
De�schaal�van�richter�zal�behoorlijk�uitslaan�op�deze�avond,�verschillende�dj’s�komen�langs�die�de�
verschillende�genres�onder�de�hardere�Dance�stijlen�gaan�draaien,�van�French�tek�tot�hardcore.�

31�Mei�SVZwembadSooS�
Deze�Sv�wordt�georganiseerd�door�alle�SV’s,�er�komt�een�beuker�zwembad�buiten�en�leuke�
dingen�te�doen.�Incl.�buitenbar�en�BBQ�
�
8�Juni�BBQ�OP�
Dit�is�de�afsluiting�van�het�jaar,�verschillende�bandjes�komen�optreden�op�het�onwijze�
podium�wat�op�telletubbieland�is�geplaatst�
�
�
�
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Alweer�een�kwartaal�verder..�en�nog�steeds�rustig�in�techniek�land.�

�

Sinds�de�laatste�WP�is�er�een�Lan�SooS�geweest.�De�laatste�keer�is�dat�samen�met�een�studievereniging�
georganiseerd.�Dit�ging�prima,�waren�een�berg�mensen,�100Mb�switches�en�uiteraard�genoeg�stroom�via�een�
kleine�kerncentrale.�

Deze�Lan�SooS�is�iets�anders�gegaan,�de�sv�heeft�niet�meer�gereageerd�en�daarom�heeft�NOVA�zelf�dit�
evenement�opgepakt�en�uitgevoerd,�tot�groot�succes.�

De�dinsdag�ervoor,�na�de�lunch�begonnen�er�al�tafels�in�elkaar�gezet�te�worden,�paddenstoel�naar�de�zaal,�
server�op�de�tafel�en�het�zojuist�binnengekomen�cadeautje�naar�een�centrale�positie.�Cadeautje?�ja!�gezien�er�
geen�switch�geregeld�was�en�we�liever�niet�afhankelijk�zijn�van�externen�heb�ik�in�overleg�met�het�bestuur�een�
leuk�2dehands�switchje�besteld.�een�3Com�48�poort�Gigabit�managed�switch.�Met�een�totale�backplane�
capaciteit�van�96Gigabit�kan�elke�poort�full�duplex�op�gigabit�snelheid�werken.�Mocht�er�dan�iemand�het�
100Mb�internet�lijntje�van�school�leegtrekken�is�er�in�ieder�geval�voor�de�rest�van�de�bezoekers�genoeg�
bandbreedte�om�te�gamen�(en�idd�onze�penningmeester�was�leuk�aan�het�downloaden).�

Mijn�oude�Dual�P3�1,26GHz�met�2,3GB�geheugen�zoemde�rustig�2�avonden�lang�om�iedereen�van�internet�te�
voorzien�en�om�Wolfestein�ET�te�hosten.�Op�de�dag�zelf�kwamen�we�snel�tot�de�conclusie�dat�we�niet�genoeg�
ruimte�hadden...�een�stuk�of�35�gamers�was�de�max.�Gezien�niet�iedereen�een�10m�utp�kabel�bij�zich�had�lag�er�
ook�nog�een�12poort�100Mb�switch,�die�zat�helemaal�vol,�de�rest�zat�in�de�Gigabit�switch.�Het�was�een�geniale�
avond/nacht�en�ochtend�met�lekker�ontbijt!�Over�de�gehele�dag�zijn�er�75�devices�aan�het�(draadloze)netwerk�
gekoppeld�geweest.�Mooie�was�wel�dat�er�een�stuk�of�18�man�tegelijk�ET�speelde�en�m'n�servertje�dit�allemaal�
prima�verging.�

Verder�is�de�week�erna�NOVA�Live�geweest.�Deze�was�extra�spannend�omdat�we�een�leuk�idee�hadden�de�zaal�
te�spiegelen,�podium�aan�de�andere�kant,�Geluidtafel�ook�anders�en�de�avond�ervoor�de�MSA�van�de�DIAS.�Poe�
die�ochtend�met�een�flinke�club�om�08.00�uur�begonnen�met�opbouwen,�hoop�werk..�maar�uiteindelijk�gelukt�
(alle�xlr�kabels�waren�in�gebruik..).�Om�16.00uur�lagen�er�ook�broodjes�braadworst�klaar.�Er�waren�3�bandjes,�
waarvan�1�zelfs�een�Guns�'n�Roses�tribute�band.�Die�hadden�zelfs�eigen�licht�en�geluid�technicus�‘n�
meegenomen,�dus�konden�Kris�en�ik�lekker�relaxen,�lachen,�gieren�en�brullen.�Toen�het�feest�eenmaal�voorbij�
was�heb�ik�nog�wat�French�tek�en�hardstyle�aangezet�en�vooral�een�hoop�herrie�gemaakt,�sorry�daarvoor�maar�
was�nodig.�

De�week�erna�was�een�90's�party�met�verplichte�thema�kleding.�Was�geniaal�bedacht.�Het�feest�zelf�weet�ik�niet�
zoveel�van,�was�niet�mijn�ding.�

De�week�daarna�was�er�een�Speciaal�Bier�SooS,�10�bieren�op�tap�en�nog�een�berg�op�fles.�Zoals�gebruikelijk�
ontfermde�ik�mij�over�de�technische�kant�van�dit�evenement.�zorgen�dat�de�4�bier�koelingen�en�3�koelkasten�
allemaal�blijven�draaien.�Er�was�ook�een�haardvuur�gemaakt,�met�een�50"�plasma�scherm,�dus�hier�kwam�een�
speaker�bij�voor�het�geknetter.�Een�hele�mooie�avond,�een�pijnlijke�ochtend...�

�

Dit�is�ff�allemaal�gaaf�ik�wil�ook�een�Vinnie�worden!�Dat�kan,�maar�is�niet�makkelijk.�

De�vereniging�heeft�regelmatig�een�actief�techniek�com'er�nodig.�Een�lampje�verhangen�kunnen�we�allemaal,�
sommige�lukt�het�ook�nog�wel�om�de�lampen�aan�te�krijgen�en�te�regelen.�Als�je�dan�ineens�een�microfoon�
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nodig�hebt�is�het�al�lastiger,�en�een�laptop�op�podium�aan�de�beamer�en�geluid�over�een�DI,�daar�heb�je�een�
actieve�techniek�com'er�voor�nodig.�Techniek�com�is�dus�niet�alleen�af�en�toe�wat�doen.�Het�is�bijna�dagelijks�
werk.�Het�opruimen�en�onderhoud�van�de�DJ�Booth�moet�vaker�dan�je�denkt.�Een�gemiddeld�persoon�die�in�de�
DJ�Boot�komt�en�ergens�aanzit�zal�dit�niet�opruimen.�En�gezien�de�techniek�com�graag�spullen�netjes�bewaard�
omdat�het�allemaal�duur�is�moet�je�dus�regelmatig�rommel�van�anderen�opruimen.�

Zo�is�het�vele�klussen�dat�in�de�SooS�gebeurd�ook�een�taak�waar�techniek�com�bij�komt�kijken,�niet�om�te�zagen�
maar�om�te�controleren�dat�de�stof�beschermers�wel�over�de�dure�apparatuur�ligt,�krakende�en�kapotte�faders�
kosten�een�hoop�geld,�en�zoals�nu�al�blijkt�ook�een�hoop�tijd�(we�wachten�al�maanden).�Dit�moet�de�techniek�
com�allemaal�zien�te�voorkomen.�En�dat�allemaal�zelfstandig.�

Gaat�jou�dat�lukken,�kan�dan�gezellig�langs�in�de�SooS�tussen�je�vakken�door,�bij�de�koffie,�na�je�vakken�en�zo�
eindig�je�vanzelf�als�een�actief�lid.�

�

Vinnie�

�

Zoek�de�10�
verschillen�

�

�
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Begin�2011�is�er�gestart�met�een�identiteitstraject.�Een�van�de�uitkomsten�was�Dance.�Dit�werd�door�
de�academiedirecteur�als�een�profileringskans�voor�de�school�op�de�campus�gezien.�Dit�omdat�Dance�
iets�is�van�elke�student�en�dus�verbindt�daarnaast�zit�het�binnen�de�Dance�vol�van�de�technologische�
innovaties.�Dance�is�techniek,�techniek�is�Delft�dus�Dance�is�Delft�zo�is�Delft�Dance�geboren!�Ooit�in�
een�grijs�verleden�is�men�in�Leiden�begonnen�met�het�creëren�van�een�podium�voor�grappenmakers,�
beter�bekend�als�het�Leids�cabaret�festival.�Dit�heeft�Delft�nu�ook�alleen�dan�met�dance�en�DJ’s.�

Samen�met�Blauw/pinguïn�en�“grote”�Chris�van�DanceFX�hebben�we�tijdens�de�OWEE�op�
Sport&Cultuur�een�eerste�kennismaking�georganiseerd.�Aankomende�studenten�maakte�kennis�van�
de�techniek�en�kregen�de�kans�om�te�proeven�aan�de�dj�boot�en�hier�zelf�even�te�draaien.�De�eerste�
geïnteresseerden�hebben�zich�toen�direct�aangemeld.��

Er�moest�dus�echt�wat�gebeuren�want�er�was�een�duidelijk�draagvlak.�Inmiddels�zijn�we�alweer�een�
stuk�weg�van�de�OWEE�en�komt�de�volgende�er�bijna�weer�aan.�In�de�tussentijd�is�er�niet�stilgezeten.�
De�stichting�Delft�Dance�is�opgericht�met�een�bestuur�bestaand�uit�Esmé,�Arno�en�Chris.�Nieuwe�
bestuursleden�melden�zich�aan�en�er�is�plaats�voor�meer�mensen�en�activiteiten.�

Naast�het�bestuur�is�er�een�Raad�van�Advies.�Hierin�zitten�mensen�welke�een�positieve�bijdrage�
leveren�aan�Delft�Dance.�De�huidige�bezetting�bestaat�uit:��

�����������Nina�Voets�van�Danceclub�Ciccionina�

�����������Minke�Eringa�van�Sport&�Cultuur�TU�Delft�

�����������Sander�van�Ipenburg�Grijpma�academiedirecteur�HHS�Delft�

Leuk�allemaal�maar�wat�hebben�wij�als�studenten�hieraan??�Nou�behoorlijk�wat.�Delft�Dance�heeft�
een�eigen�websitewww.delftdance.nl.�Vinnie�is�momenteel�hard�aan�het�werk�om�deze�volledig�
operationeel�te�krijgen�en�gevuld�met�de�belangrijkste�informatie.�Deze�info�bestaat�uit:�

Een�agenda�Waarop�alle�Dancefeesten,�een�database�met��de�beste�Delftse�dj’s.��

De�ambitie�is�duidelijk.�De�beste�DJ’s�komen�uit�Delft�maar�ook�technologische�ontwikkelingen�
worden�made�in�Delft!�

De�Jaarlijkse��DJ�contest�op�4�mei�in�Ciccionina�voor�het�zomerfestival�van�de�TU�Delft�(speciale�
lustrum�editie)�wordt�het�eerste�selectiemoment�voor�DJ’s�om�op�de�website�te�komen.�Chris�zit�
namens�ons�in�de�jury.�Naast�dat�Chris�in�de�jury�zit�zullen�2�van�de�Deelnemende�dj’s�aan�de�dj�
cursus�een�gooi�doen�naar�de�titel.�Daarom�zou�het�ook�wel�fantastisch�zijn�als�jullie�allen�deze�
“NOVA”�dj’s�komen�supporten�tijdens�de�contest.�

Mocht�je�dit�nou�toch�ook�wel�heel�interessant�vinden�en�zeggen:�nou�dat�dj�dingetje�lijkt�mij�wel�wat�
en�daar�heb�ik�ook�wel�aanleg�voor�of�ik�wil�het�gewoon�kunnen.�Meldt�je�dan�aan�voor�de�DJ�lessen.�
De�worden�gegeven�op�de�woensdagavond�(om�de�week)�door�Chris�(€50/10lessen,�
koopje).Daarnaast�is�het�belangrijk�dat�je�als�DJ�gewoon�je�“vlieguurtjes”�maakt.�NOVA�stelt�hun�dj�
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boot�beschikbaar�op�di,�wo�en�vrijdag�tussen�16�18�uur.�Daarnaast�wordt�de�boot�Binnenkort�
gerestyled.�Kortom�er�staat�veel�te�gebeuren.�

Het�mag�duidelijk�zijn�dat�netwerken�en�samenwerken�essentieel�is�Voor�dj’s�uit�Delft�en�om�onze�
ambitie�te�kunnen�verwezenlijken.�

Ondertussen�wordt�ook�gewerkt�aan�een�onderwijs�en�onderzoekslijn�“living�lab�Dance”.�Een�living�
lab�wat�samen�met�Industrieel�Ontwerpen�van�TUD�wordt�opgericht.�Mogelijke�hoofdpartner�wordt�
ID&T.�Een�van�de�doelen�van�het�living�lab�is�dat�door�studenten�ontwikkelde�technologieën�straks�in�
een�club�worden�getest.�Op�termijn�komen�deze�ontwikkelingen�samen�en�gaan�ze�elkaar�versterken.�
Dan�is�duidelijk�voor�technologie�rond�Dance�en�de�DJ’s�moet�je�in�Delft�zijn.�Nova�was�hier�van�het�
eerste�uur�bij�en�heeft�het�project�überhaupt�een�kans�gegeven.�Nu�is�wachten�op�het�moment�dat�
alle�puzzelstukjes�op�hun�plaats�vallen�en�het�eerste�Nova�Dancefeest�op�de�kalender�komt�met�echte�
bij�NOVA�opgeleiden�Delftse�Dj’s.�

� �
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U�kent�het�wel.�Je�wilt�graag�bier�drinken,�maar�dat�gewone�pils�ben�je�nu�ook�wel�zat.�En�dat�seizoen�
biertje�op�die�wisseltap�is�ook�wel�leuk,�maar�dat�hebben�we�na�2�maanden�ook�wel�gezien.�En�dan�
komt�er�zo�een�SooSbaas�je�vertellen�dat�dat�gewoon�de�limieten�van�het�assortiment�zijn.�Maar�dat�
is�maar�een�excuus.�Maar�ik�wil�geen�excuses,�ik�wil�bier!�Speciaal�bier�vooral!�En�ook�wat�voor�die�
vrouwen�daaro,�die�moeten�ook�dronken�worden!�Daarom,�de�SpeciaalbierenSooS.�

Ook�deze�keer�was�het�weer�een�groot�succes.�De�aankleding�moest�weer�serieus�aangepakt�worden.�
Allereerst�was�er�bij�de�ingang�een�grote�poort�om�de�SooS�bezoeker�de�indruk�te�geven�dat�hij�of�zij�
een�abdij�binnenloopt.�Of�een�ander�soort�gebouw�met�een�(nep)stenen�poort.�Ook�hingen�er�dode�
dieren�aan�de�muren,�zodat�de�SooS�bezoeker�zich�in�een�abdij�waant.�Of�een�ander�soort�gebouw�
met�dode�dieren�aan�de�muur.�Lampen�had�men�nog�niet�in�de�tijden�dat�abdijen�populaire�
biergelegenheden�waren,�dus�het�licht�werd�verzorgd�door�een�authentieke�Grolsch�
beugelkroonluchter�en�een�echt�nep�50”�haardvuur.�Ook�hingen�er�schilderijen�aan�de�muur,�dit�
waren�originele�replica’s�van�bekende�klassieke�schilderingen,�lichtelijk�aangepast�met�de�beeltenis�
van�prominente�NOVA�personen�zoals�het�bestuur,�Joodie,�de�Raad,�Walter�Kuijper,�en�Ma�
Mastenbroek.�Om�het�geheel�af�te�maken�werd�al�het�bier�ook�uitgeserveerd�door�echte�
nepmonniken.�

Omdat�de�SpeciaalbierenSooS�niet�compleet�is�zonder,�
had�Grolsch�speciaal�voor�ons�weer�de�Multidraft�uit�
de�waardevolle�en�woest�opwindende�spullen�ik�wil�
het�hebben�nu�NU!�kluis�gehaald.�Het�was�duidelijk�
dat�het�apparaat�ons�net�zo�erg�gemist�had�als�wij�
hem.�Haar.�Het.�Nu�kon�er�weer�naar�hartenlust�allerlei�
soorten�speciaal�bier�getapt�worden.��

Lang�geleden,�diep�in�de�geschiedenis�van�de�vernieuwde�SpeciaalbierenSooSen,�was�er�ook�een�
probleem�dat�de�mannen�allemaal�dronken�waren,�en�de�vrouwen�niet�zo.�Dit�stond�erg�in�de�weg�
van�de�losbandigheid�enz.�Dat�was�zeer�ongewenst.�Later�kwamen�er�dan�ook�speciale�vrouwen�
bierkaarten�met�alleen�de�lichtere�biertjes�erop.�Dit�was�het�ook�nog�niet�helemaal�want�sommige�
vrouwen,�vrouwelijk�als�zij�zijn,�willen�graag�dat�hun�“bier”�naar�cassis�of�zure�kersen�smaakt.�Maar�
de�mannen�niet.�Toch�moesten�deze�groepen�beiden�gelukkig�gesteld�worden,�maar�hoe?�HOE?!�Met�
een�speciale�versie�vrouwen�“bier”�kaart,�waar�grotendeels�exclusieve�vrouwendranken,�die�in�de�
volksmond�voor�bier�doorgaan,�op�stonden.�Die�de�mannen�niet�hoefden�te�drinken.�Want�die�
stonden�niet�op�de�mannen�bierkaart.�Daar�stond�alleen�bier�op.�Echt�bier.�Speciaal�bier.�Zodat�
iedereen,�willekeurig�welk�geslacht,�aan�het�einde�van�de�avond�zo�dronken�kon�zijn�als�hij�of�zij�
wilde.�Inclusief�onverstandige�beslissingen�en�de�toffe�gevolgen�daarvan.�En�voor�mensen�dier�dan�
honger�krijgen�waren�er�ook�Kaas/worstplankjes,�pinda’s,�en�de�gezonde,�vullende,�heerlijke�maaltijd�
van�de�heer�Jeucken.�

SpeciaalbierenSooS,�dé�oplossing�voor�iedereen�die�nog�niet�dronken�is�en�daar�wel�behoefte�aan�
heeft.�

Tot�SooS,�Hassink�
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Onder�invloed�van�veel�drank�en�jullie�muziek�heeft�een�bepaald�persoon�van�nova�de�trap�besmeurd�
met�poep�wat�vinden�jullie�daarvan…�

Ik�heb�jouw�poep�eraf�pist,�smerig�wat�een�drol�,vies�bah��

Wie�heeft�er�gezoend�met�het�meisje�met�de�beugel?�En�wat�zegt�ze.�

kees�had�een�beugel,�we�gaan�niet�zoenen�met�een�meisje�met�een�beugel�moet�je�nooit�doen�straks�
zit�je�er�aan�vast.�

je�moet�me�ff�rijden,��want�me�brommer�die�is�stik��

Ben�je�nog�in�een�bepaalde�toestand�als�je�de�liedjes�schrijft��

Het�is�wel�altoid�een�toestand,�we�verkeren�in�een�inspiratieloze�toestand��

Hey�ober�hey�ober�me�bier�is�op�hey�ober�

Waar�bedenken�jullie�de�liedjes��

In�me�hoofd�als�het�stom�klinkt,�klinkt�het�goed��

Wat�heeft�de�bij�te�betekenen?�

Niks,�vonden�we�gewoon�grappig�in�het�begin.�elk�optreden�zaten�we�op�verschillende�voorwerpen�
zoals�playpot�,�bloemen�perkie,�kubskist�en�daarna�bedacht�iemand�vlak�voor�het�release�van�het�
eerste�album�de�bij.��En�dat�vonden�wij�een�skoftig�logo�voor�op�het�album.�

Wat�vinden�jullie�van�nova?�

Diepe�zucht,�idioten,��mooi�volk,���stelletje�gekken,��ze�hebben�wel�verstand�alleen�gebruiken�ze�het�
niet.��

Hey�ober�hey�ober�me�bier�is�op�hey�ober�

Wie�was�er�verliefd�op�leenie?��

Weet�nie��

Jullie�zijn�al�berucht�en�beroemd�op�wervershoofse�en�onderdoikse�kermis�we�zijn�al�heel�wat�
gewend�van�jullie�maar�Wat�is�jullie�mooiste�dronken�actie?��

In�cafe�de�bak�in�Zwaagdijk,�we�waren�er�al�om�5�uur�s’middags�maar�moesten�pas�om�10�uur�spele�
we�stonden�aan�de�bar�3�pils�de�man�weg�te�tikken�tot�een�uurtje�of�9�daarna�gingen�we�over�op�de�
smirnof�ice.�Toen�Benne�we�gaan�spele�met�alleen�lichtslangen�om�in�het�donker,�zonder�te�
stemmen,�na�5�min�spele�brak�kees�zijn�snaar�omdat�ik�zo�dronken�was�deed�ik�er�10�min�over�om�de�
snaar�eraf�te�halen,�en�daarna�heb�ik�mijn�gitaar�afgestemd�op�de�nieuwe�snaar�waardoor�alles�
ontstemd�was,�met�als�gevolg�dat�de�zaal�leeg�liep,�maar�wij�vond�het�een�geweldig�optreden.�
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De�volgende�dag�moesten�we�onze�spullen�nog�ophalen,�maar�we�voelden�het�al�een�beetje�
aankomen�het�was�niet�helemaal�goed�gegaan�na�een�paar�rondjes�te�hebben�gereden�op�de�rotonde�
dachten�laat�die�troep�maar�staan�we�kope�wel�nieuwe.�Uit�eindelijk�Benne�we�toch�maar�langs�
gegaan�en�gevraagd�wat�ze�er�voor�wilde�geven�(want�ze�moesten�ons�nog�betalen)�bam�deur�ging�
dicht�maar�gelukkig�hadden�we�onze�spullen�wel�terug.�

Waarom�moet�nova�naar�vlietpop�toe�komen�…5.�augustus���

Van�ons�hoeven�ze�niet,�uit�Delft�vandaan�is�het�lastig�varen��

Hoe�was�jullie�eerste�ontmoeting�met�nova��

Goed,�ik�weet�nie,�was�dronken,��idioten��

Hey�ober�hey�ober�me�bier�is�op�hey�ober�

Gaan�jullie�nog�meer�nova�knallers�maken�zoals�leens�ze�jassie,�en�spele�jullie�die�ook�wel�eens�als�
nova�er�niet�bij�is��

Nee�alleen�als�nova�er�is,��meer�ideeën�vanuit�de�soos,�opzouten�met�die��troep,�altijd�vriendelijk�
bloiven��

Wat�doen�jullie�na�een�avondje�zuipen��

Te�bed,�shoarma�eten�� �

Wat�is�de�ideale�midnight�snack�volgens�jullie��

�3�Truffels�(tim)���bitter�garnituur�(kees)�shoarma�uit�delft�vandaan�(frank,�kees�en�tim)� �

Wanneer�is�jullie�debuut�op�de�zwarte�cross�

Wij�gaan�het�in�ieder�geval�niet�regelen��(handtekeningen�actie)�

Hey�ober�hey�ober�me�bier�is�op�hey�ober�

Veel�bekenden�artiesten�maken�een�kerst�plaat�wanneer�kunnen�we�die�van�jullie�verwachten?�

Met�de�kerst�,�of�met�sinterklaas�of�sintmaarten�

Wie�is�het�meest�lam�tijdens�optreden�

Allemaal�even�lam�incl�chauffeur,�want�anders�spele�we�niet�in�de�maat�

Wat�willen�jullie�worden�als�jullie�later�groot�zijn.�

Sinterklaas,�1,83�vacuüm�verpakt��

Komen�jullie�op�openpodium�8�juni��

Alleen�als�we�langer�als�vorig�jaar�op�het�podium�mogen�staan.�
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�

We�willen�jullie�graag�bedanken�voor�het�interview,�

� en�omdat�ik�nooit�meer�normaal�champignonen�en�bruine�bonen�soep�kan�eten,��

� of�dat�ik�tegenwoordig�met�een�hekel�naar�pino�aan�het�kijken�ben,��

� dat�ik�altijd�moet�lachen�als�ik�een�meisje�met�een�beugel�zie�en�dat�ik�dan�bang�ben�dat�het�
speeksel�om�de�oren�vliegt,�of�dat�ik�er�aan�vast�blijf�plakken.�

� Voor�de�koffie�en�bier��
�
Belangrijk��om�te�onthouden��
Als�het�goed�weer�is�5�augustus�vlietpop��
8�september�kermis�onderdoik��
Volgend�jaar�15�jarige�bestaan��
�
Ps.�Ik�ben�bloid�dat�je�uit�de�kast�ben�gekomen�Ron�Groetjes�Dou��
�
Groetjes�Sjors�en�Sjimmie���
�
�

�

� �
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�
Tja,�hoe�te�beginnen..�
�
Allereerst�met�wat�achtergrond�informatie�over�het�onderwerp�en�waarom�dit�ineens�in�de�
wp�verschijnt.�Tijdens�een�gezellig�praatje�aan�de�bar�komt�het�onderwerp�squirten�aan�bod,�
wat�voor�iedereen�behalve�mijzelf�een�bekend�fenomeen�was.�Na�een�rood�hoofd�en�vele�
ongelovige�gezichten�omdat�ik�niet�wist�wat�dit�was,�kreeg�ik�hier�natuurlijk�uitgebreid�uitleg�
over.��Want�ja,�nova�leden�zijn�de�rotste�niet.�Na�wat�indrukwekkende�filmpjes�van�meiden�
die�het�aardig�onder�de�knie�hadden�wilde�ik�natuurlijk�weten�hoe�dit�moest.��
�
Trouwens�voor�alle�lezers�die�eigenlijk�ook�niet�weten�wat�het�is�zal�ik�dit�nog�even�uitleggen,�
squirten�wat�je�uitspreekt�als�sqwurten��(je�kan�hierbij�denken�aan�een�eekhoorntje)�is�als�
een�vrouw�tijdens�de�seks�vocht�spuit�en�dit�gebeurt�meestal�los�van�het�klaarkomen.�
Officieel�gezegd�is�het;�de�benaming�voor�het�uitstoten�van�vocht�uit�de�para�urethrale�
klieren,�lijkend�op�de�ejaculatie�bij�de�man.�Het�“vocht”�schijnt�of�uit�de�blaas�te�komen�of�uit�
de�baarmoeder�maar�is�geen�urine.��
�
Geen�van�de�nova�meiden�die�op�dat�moment�in�de�soos�waren�hadden�ervaring�met�
squirten�of�wisten�hoe�het�moest.�Wel�kregen�we�de�tip�van�een�van�de�mannen�om,�en�nou�
komt�het……..een�elektrische�tandenborstel�hard�op�de�klit�te�drukken�totdat�je�klaarkwam.�
Hoe�aantrekkelijk�dit�ook�klonk�vond�mijn�moeder�het�niet�goed�als�ik�haar�tandenborstel�
hiervoor�leende.��
��
Op�Internet�zijn�verschillende�manieren�bekend�om�het�
squirten�te�bereiken.�Voor�iedereen�die�ook�op�internet�
gaat�zoeken,�hiervoor�zou�ik�bepaalde�bronnen�niet�
gebruiken.�Bronnen�met�beschrijving,�klik�hier�!!�en�dit�
geile�sletje�laat�haar�kale�kut�spuiten,�zijn�niet�erg�
betrouwbaar.��
De�meeste�betrouwbare�bron�lijkt�me�ze.nl�dit�is�een�
site�voor�vrouwen�met�allerlei�onderwerpen�waarvan�
seks�er�een�is.�Zij�zeggen;�Om�daadwerkelijk�een�
ejaculerend�orgasme�te�bereiken�moet�de�vrouwelijke�
prostaatklier�geprikkeld�worden.�Dit�bereik�je�weer�door�
de�G�spot�(een�ribbelig�stukje,�zo'n�vijf�centimeter�in�de�
vagina)�te�stimuleren.�Zie�het�plaatje�voor�de�plek�van�
de�g�spot.��
�
Andere�forums�op�internet�zijn�ook�erg�interessant,�allerlei�vrouwen�delen�hun�ervaringen�
met�squirten.�Wat�ik�uit�deze�verhalen�heb�opgemaakt�is�dat�het�vooral�belangrijk�is�dat�je�
erg�ontspannen�bent�en�jezelf�laten�gaan.�Als�je�al�even�bezig�bent�met�het�stimuleren�van�je�
g�spot�zou�je�het�gevoel�krijgen�dat�je�moet�plassen,�dit�wordt�dan�steeds�erger.�Ook�mannen�
zijn�actief�op�dit�forum�en�vinden�dat�squirten�het�meeste�geilste�is�wat�je�kan�overkomen,�ze�
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vinden�het�lekker�als�vrouwen�in�hun�gezicht�squirten.�Ikzelf�kan�me�hiervan�weinig�
voorstellen.��
�
Verder�is�het�niet�duidelijk�of�elke�vrouw�de�gave�heeft�om�te�kunnen�squirten.�Sommige�
websites�zeggen�dat�het�bij�ongeveer�10%�van�de�vrouwen�bijna�standaard�gebeurt�en�de�
rest�van�de�vrouwen�het�wel�kan�maar�goed�moet�oefenen.�Andere�sites�zeggen�dat�niet�
iedereen�het�kan.�Zelf�denk�ik�wel�dat�iedereen�het�zou�moeten�kunnen,�net�als�dat�alle�
mannen�het�ook�kunnen.�Misschien�zal�het�bij�de�een�wat�moeilijker�gaan�als�bij�de�ander.��
�
Waarschijnlijk�vragen�jullie�je�nu�af�of�ik�het�ook�kan.�Ik�moet�jullie�helaas�teleurstellen�want�
ik�kan�nog�niet�squirten.�Ik�zeg�hierbij�wel�nog�niet�aangezien�ik�nog�maar�21�jaar�ben�en�nog�
een�heel�leven�voor�me�heb�waarin�ik�kan�leren�om�te�squirten.�Het�gevoel�dat�je�moet�
plassen�ken�ik�wel,�het�is�wel�het�gevoel�dat�je�moet�plassen�maar�toch�een�ander�gevoel�dan�
dat�je�echt�plast�op�de�wc.�Ik�onderdruk�dit�gevoel�altijd�omdat�ik�bang�met�anders�echt�de�
hele�boel�onder�plas.�Veel�verdere�details�over�mijn�seksleven�ga�ik�niet�geven�aangezien�de�
wp�naar�mijn�weten�een�oplage�heeft�van�500�blaadjes�en�ik�na�het�afstuderen�ook�nog�een�
baan�wil�vinden.��
�
Wel�schijnt�squirten�je�seksleven�stukken�te�verbeteren,�dus�tegen�de�tijd�dat�ik�dit�echt�
nodig�heb�zal�ik�mijn�plasgevoel�niet�meer�onderdrukken�en�alles�op�zijn�loop�laten.�Hopelijk�
dat�ik�dan�niet�alles�onder�plas.�Als�het�squirten�echt�gelukt�is�zal�ik�jullie�daar�natuurlijk�van�
op�de�hoogte�brengen!!�
�
Ik�wens�alle�meiden�van�nova�veel�succes�als�ze�ook�willen�proberen�om�te�squirten,�en�al�de�
mannen�wens�ik�natuurlijk�ook�veel�succes�omdat�zij�hierin�ook�een�rol�kunnen�spelen.��
�
Groetjes�Kayleigh�
�
�
�
�

� �
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(Het�leed�dat�kindersurprise�ei�heet)�
Het�is�maandag�avond�een�uurtje�of�7,�“topchefs”�is�net�begonnen�en�mijn�telefoon�gaat.�In�mijn�4,3"�
Super�AMOLED�Plus�uberduber�schermpje�staat�de�SooS�en�dat�kan�maar�twee�dingen�betekenen�of�
er� is� iemand�dronken�die�even�zijn�verhaal� kwijt�wil�of� iemand� is�dronken�en�wil� zijn�verhaal�even�
kwijt…�Nu�blijkt�er�ook�een�derde�optie�mogelijk�te�zijn!�De�WP�commissie�stelde�de�vraag�of�ik�een�
leuk� verhaal,� of� iets� anders,� als� het�maar� leuk� is�wil� typen.�Uiteraard� kon� ik� daar� geen� nee� tegen�
zeggen.�Ik�had�er�ook�nog�eens�de�tijd�voor,�aangezien�ik�“topchefs”�aan�het�kijken�was,�en�dat�doe�je�
als�je�echt�niks�te�doen�hebt.�Nu�ik�het�bovenstaande�als�kleine�inleiding�heb�verteld�moet�het�leuke�
verhaal�nog�komen…�En�daarom�ga� ik� jullie� iets�vertellen�over,�het�verzamelen�van�speeltjes�uit�de�
kindersurprise�eieren.�Er�zijn�dus�mensen�op�deze�wereld�die�heel�veel�van�deze�speeltjes�hebben,�
deze�mensen�heten�kindersurprise�ei�verzamelaars.�Nu�volgt�een�kort�verhaal�over�het�speeltje,�de�
verzamelaar�en�de�vervalsers.�

Sinds�het�ontstaan�van�het�Kindersurprise�ei�in�1974,�heeft�Ferrero�(de�producent�van�de�eitjes�met�
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.�Om�als�eerste�de�complete,�nieuwste�collectie�figuren�in�bezit�te�hebben,�worden�illegale�
praktijken� soms� niet� geschuwd.� Fanatieke� verzamelaars�maken� bijvoorbeeld� gebruik� van� geheime�
contacten�binnen�de�fabriek,�die�hen�de�nieuwste�serie�surprises�leveren,�maanden�voordat�die�op�de�
markt� komen.� Er� zijn� zelfs�mensen� die� de� speeltjes� als� echte� kunst� beschouwen.� En� net� zoals� bij�
'echte�kunst'�worden�de�figuurtjes�nagemaakt�en�is�vervalsen�een�lucratieve�bezigheid�geworden.�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�
onderscheiden�valt.��

Ik�denk:� iedereen� zo� zijn� eigen�hobby’s�en�bezigheden.� Jullie� vragen� jullie�natuurlijk� af� zijn�dit� dan�
kinderen�die�dit�verzamelen?�Nee�het�zijn�voornamelijk�mannen�en�vrouwen�die�zich�midden�in�hun�
midlifecrisis�bevinden.�Nu�moet�ik�zelf�ook�wel�bekennen�dat�ik�op�bepaalde�moment�een�zwak�voor�
de� eitjes� heb.� Meestal� gebeurd� dit� op� het� moment� dat� ik� een� aantal� biertjes� heb� gedronken� en�
boodschappen�aan�het�doen�ben�in�een�supermarkt,�maar�het�obsessief�verzamelen�van�de�speeltjes�
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)�naar�Minnesota�te�horen�dat�zij�het�Kindersurprise�ei�niet�het�land�binnen�mocht�
smokkelen.�Waardoor�het�eitje�haar�in�totaal�338�36�dollar�heeft�gekost.�

�Tot�slot�nog�dit�spreekwoord��
Beter�een�half�ei,�dan�een�lege�dop.��
(beter�Grolsch,�dan�helemaal�geen�alcohol�houdend�gerstenat)�
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MaffiaSooS�

Afgelopen�donderdag�19�April�hadden�Nova�en�Fibonacci�samen�de�MaffiaSoos�georganiseerd.�De�
opkomst�was�groot�wat�zorgde�voor�een�super�gezellige�avond.�

Bij�de�MaffiaSoos�horen�behalve�Black�Jack,�Roulette�en�pokertafels,�ook�echte�luxe�kroonluchters�en�
pistolen.�Fibonacci�ging�daarom�de�dag�zelf�vol�goede�moed�op�pad,�om�met�zijn�tweëen,�om�dat�te�
regelen.�Algauw�bleek�dit�met�iets�wat�overmoed�bedacht,�want�de�twee�prachtige�kroonluchters�
bleken�niet�in�twee�boodschappentassen�te�passen.�Met�één�kroonluchter�in�een�ikea�tas�en�de�
ander�in�uitgescheurde�boodschappen�tas�vastgebonden�met�tape�lukte�het�toch�om�ze�te�vervoeren.�
Bij�Nova�stonden�al�een�paar�sterke�mannen�SV�Fibonacci�op�te�wachten�om�de�kroonluchters�een�
mooie�plek�te�geven.�Ondertussen�had�Nova�de�pokersets�uit�de�kast�gehaald�en�begonnen�de�leden�
te�oefenen.��

Na�lang�wachten�kregen�we�eindelijk�een�lekkere�Marrokaanse�maaltijd�bereidt�door�de�directeur�
Sander�samen�met�docent�Joep,�waarna�het�pokeren�kon�beginnen.�Voor�de�studenten�die�niet�mee�
wilde�pokeren,�was�er�ook�een�luxe�filmhoek�waar�onder�andere�de�film�‘The�godfather�Saga’�werd�
gedraaid.�

Naarmate�de�avond�vorderde,�werd�er�meer�gedronken�en�beter�gespeeld.�Op�een�gegeven�moment�
was�het�zo�gezellig�dat�zelfs�de�fiches�en�kaarten�in�het�rond�vlogen.�

Groeten,�SV�Fibonacci�
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Paniek?�Bel�Annemiek!
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voor�stukken�die�ontbreken�of�niet�kloppend�zijn.�Door�onbekende�redenen�zijn�er�een�aantal�
momenten�van�deze�geweldige�Wispo�‘12�niet�in�ons�geheugen�blijven�zitten.�Uiteraard�zullen�wij�
deze�zwarte�plekken�kleurrijk�opvullen.�Dus�indien�belevenissen�door�jou�anders�beleefd�zijn�hoef�je�
niet�in�paniek�raken.�“Er�is�geen�enkele�
reden�tot�paniek”,�het�is�dus�niet�nodig�om�
Annemiek�te�bellen.��

We�zullen�maar�is�beginnen�bij�10�februari,�de�dag�van�vertrek.�De�SooS�was�alweer�vroeg�geopend�
door�Joodie�zodat�iedereen�zijn�spullen�neer�kon�zetten,�en�de�felgele�WISPO�trui�in�ontvangst�kon�
nemen.�Aangezien�om�twee�uur�iedereen�dorst�begon�te�krijgen�is�de�tap�vanwege�overmacht�maar�
opengezet.�Voor�een�zacht�prijsje�van�€7,50�kon�je�pul�onbeperkt�gevuld�worden�met�bier.�De�SooS�
begon�aardig�vol�te�lopen,�en�in�deze�3�uren�voordat�de�bus�kwam�was�het�al�mooi�gezellig�met�
mensen�in�gele�truien,�en�een�paar�rode�truien�tussendoor�waarin�de�commissie�was�gehuld.�Ook�
was�er�deze�wispo�een�groene�trui�meegebracht.�Deze�groene�trui�kan�verdiend�worden�door�een�
geniale�actie.�Op�de�vertrek�dag�werd�deze�toegekend�aan�opa,�omdat�hij�na�de�Z.J.D.T.I.V.D.W�SooS�
niet�geheel�lineair�in�zijn�bed�terecht�is�gekomen.�

Op�een�gegeven�moment�kwam�bus�1�aan.�Niet�heel�veel�later�kwam�ook�bus�2�“is�gay”�“en�Maree�
gaat�niet�mee”�aan.�Nu�begon�de�stress�om�te�zorgen�dat�iedereens�spullen�in�die�bussen�kwamen.�
Nadat�iedereen�zijn�koffer�in�de�bus�had�geplant�moest�de�commissie�zo�nodig�nog�38�
voedselpakketten�aan�boord�slepen�ook,�Volgens�de�buschauffeur�was�er�nu�wel�reden�tot�paniek,�
maar�na�jarenlange�ervaring�en�na�intensief�speurwerk�kon�er�toch�nog�een�plekje�gevonden�worden�
voor�het�noodrantsoen.�En�voor�zes�uur�waren�beide�bussen�toch�echt�vertrokken�naar�Briançon.�

Omdat�wij�beiden�in�bus�2�zaten�doen�we�eventjes�net�alsof�bus�1�niet�bestaat.�De�bus�was�nog�niet�
vertrokken�of�de�“vriendelijk”�vrouwelijk�buschauffeur�had�er�al�spijt�van�dat�ze�die�ochtend�was�
opgestaan.�Het�was�dan�ook�niet�gek�dat�voor�de�kilometerteller�de�38�had�aangetikt�de�bus�al�aan�de�
kant�gezet�werd.�“Jongens,�mag�ik�heel�even�jullie�aandacht?”�“Wij�willen�niet�dat�er�gestaan�of�
gelopen�wordt�in�de�bus�als�er�gereden�wordt.�Uiteraard�gaf�de�NOVA�delegatie�hier�geen�gehoor�aan�
en�bleven�gewoon�doorgaan�met�feesten�in�de�bus.�Al�snel�waren�we�bij�het�avondeten�stop�op�een�
of�andere�parkeerplaats�met�een�Burgerking,�met�100�man�in�gele�truien�Hamburgers�met�korting�
zingen�is�best�een�aanrader.�In�de�bus�werden�verder�wat�mooie�filmpjes�getoond,�Josses�Jolige�Bingo�
werd�gehouden.�En�de�biervoorraad�die�de�buschauffeurs�mee�hadden�genomen�was�binnen�
aanzienbare�tijd�op.�Tegen�een�uur�begonnen�mensen�slaperig�te�worden,�en�rond�6�uur�gingen�de�
laatste�vier�toch�maar�eventjes�stil�liggen.�Mocht�je�nou�denken�dat�de�buschauffeurs�klaar�zijn�met�
zeuren�dat�het�niet�naar�hun�wens�verloopt�hebbie�het�toch�echt�fout.�We�mochten�niet�eens�in�het�
gangpad�slapen.�Eenmaal�in�bergen�aangekomen�hadden�we�een�pauze�waar�een�bakkie�koffie�
gedronken�kon�worden.�Sommigen�vonden�het�nodig�om�de�sneeuw�een�ander�kleurtje�te�geven,�de�
gele�Nova�kleur…�De�laatste�kilometers�door�de�bergen�waren�het�zwaarst,�omdat�zon�bus�na�14�uur�
en�65�NOVA�leden�toch�een�beetje�begon�te�stinken.�De�groene�trui�is�tevens�tijdens�de�busreis�
uitgereikt�aan�Brokkie,�omdat�hij�al�voor�Maastricht�zijn�maaginhoud�wist�te�tonen.�

Toen�we�eindelijk�bij�onze�eindbestemming�aangekomen�waren�was�de�andere�bus�al�aanwezig.�
Helaas�moest�er�nog�een�paar�uur�gewacht�worden�voordat�we�de�kamers�in�konden.�Gelukkig�was�
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de�kroeg�al�wel�open.�Sommige�mensen�hoorden�de�bergen�al�roepen,�gelukkig�had�Annemiek�
dagkaartjes�om�te�verkopen,�zodat�
de�berg�al�door�de�eerste�mensen�
verkent�kon�worden.�Dit�is�niet�
helemaal�goed�gegaan,�vanwege�
een�iets�te�fanatieke�boarder,�
gelukkig�vallen�bananen�op�een�
berg�onder�de�verzekering�ofzo.�

Aangezien�het�plafond�van�de�
kroeg�nog�vies�was�van�de�vorige�
groep�werd�ons�gevraagd�het�
plafond�schoon�te�maken.�
Uiteraard�wilden�wij�dit�wel�doen,�
maar�dan�wel�op�de�Nova�manier.�
Hiernaast�het�resultaat�van�een�
minuutje�Chelsea�Dagger.��

Dit�nummer�hebben�we�dus�niet�meer�gehoord�de�rest�van�de�Wispo…�Na�een�aantal�uur�wachten�
mocht�iedereen�de�kamers�in�waarna�er�38�klachten�zijn�binnengekomen�van�de�ontbrekende�
koffiezetapparaten.�In�één�van�de�kamers�was�er�een�innovatief�idee�hoe�zo’n�probleem�eenvoudig�
opgelost�kan�worden.�Het�maken�van�een�koffiezetapparaat�van�twee�colaflessen…�

�

�

Na�een�mini�kamerronde�kon�
het�barpersoneel�van�de�kroeg�
zich�gaan�opmaken�voor�de�tot�
dan�toe�drukste�avond�van�het�jaar.�Het�eerste�feest�stond�namelijk�op�de�planning.�De�“So�you�think�
you�can�drink”�avond.�Hierbij�kon�voor�ieder�biertje�dat�ge�at�werd�een�sticker�verdiend�worden�
waarbij�het�een�competitie�werd�zoveel�mogelijk�stickers�te�verzamelen.��

De�volgende�ochtend,�nadat�een�aantal�mensen�de�lichte�overdruk�in�de�bovenkamer�hadden�
weggewerkt�gingen�een�heleboel�mensen�de�berg�op.�Uiteraard�waren�er�ook�serieuze�mensen�mee�
die�het�onzin�vinden�om�op�een�stukje�hout�de�berg�af�te�glijden,�het�bierteam.�Die�komen�de�tijd�
door�doormiddel�van�op�een�terrasje�zitten,�bier�drinken.�Niet�te�vergeten�het�eerste�bierteam�uitje�
dat�3,8�uur�heeft�geduurd,�het�zogenaamde�boodschappen�doen�met�als�tussenstop�de�Mc�Donalds.�
Om�vier�uur�waren�een�heleboel�mensen�weer�in�de�Vie�bar�te�vinden�voor�de�dagelijkse�Happy�Hour.�
Onder�het�motto,�twee�halen�één�betalen.��

Sommige�mensen�gingen�op�wintersport�om�ook�echt�te�wintersporten,�op�echt�38�meter�van�ons�
gebouw�bevond�zich�een�gondellift�die�je�bovenaan�de�berg�kon�brengen.�Dan�kon�je�kiezen�om�weer�
naar�beneden�te�gaan�over�een�rode�piste,�met�hier�en�daar�wat�stukjes�zwart,�of�je�kon�de�overige�
250km�van�het�gebied�in�gaan.�Af�en�toe�kwam�je�een�ander�NOVA�lid�tegen,�maar�vooral�veel�Franse�
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mensen,�dikke�kinderen�die�een�skileraar�achtervolgden,�en�af�en�toe�een�verdwaalde�Duitser.�Veel�
mensen�waren�om�een�uurtje�of�4�alweer�uitgegleden�en�bevonden�zich�in�de�kroeg�voor�de�happy�
hour.�Anderen�zaten�op�de�berg�tot�ze�er�af�getrokken�werden,�en�toen�ging�iedereen�de�kamertjes�
op�om�hun�kookboek�te�gebruiken,�want�elke�kamer�had�een�berg�aan�etenswaren�gehad�uit�de�
voedselpakketen.�En�’s�avonds�was�het�natuurlijk�weer�tijd�voor�een�feestje!�

�

Ook�deze�avond�waren�er�weer�veel�
mensen�in�de�kroeg�te�vinden�voor�een�
Duitse�avond.�Nadat�de�muziek�de�
eerste�avond�door�een�“DJ”�verzorgd�
was�die�het�blijkbaar�nodig�vond�om�
clubmuziek�te�draaien�in�een�skigebied�
verzorgde�de�tweede�avond�onze�enige�
eigen�DJ�Ary�voor�de�muziek.�De�een�na�
de�andere�mega�foute�Duitse�hit�kwam�
voorbij,�wat�uiteraard�zeer�toepasselijk�
was�op�de�Duitse�avond.�Ook�was�er�een�
film�crew�van�VIE�aanwezig,�om�beelden�
te�schieten�voor�een�VIE�promofilmpje�die�tegenwoordig�op�Youtube�te�vinden�is.�Na�een�tijdje�
schijnt�die�“DJ”�van�de�eerste�avond�in�een�hoekje�te�hebben�gehuild�waardoor�hij�weer�de�muziek�
mocht�gaan�regelen.�Deze�“DJ”�zou�de�volgende�dag�gelukkig�naar�een�paar�dorpjes�verderop�achter�
kogelwerend�glas�mogen�draaien.��

Maandag�werd�er�weer�volop�ge�wintersport,�en�geëpibreerd.�’s�Avonds�hadden�we�een�onwijze�
carnaval�avond.�De�DJ�van�de�vorige�avonden�was�dus�weggestuurd.�Wij�kregen�hiervoor�terug�een�

hele�barre�vent�die�ook�nog�is�prima�plaatje�kon�draaien.�Ook�mooi�was�
dat�het�barpersoneel�door�begon�te�krijgen�dat�de�thema’s�die�de�VIE�bar�
hanteerde�niet�echt�nagevolgd�werden,�dus�dat�het�wel�leuker�was�om�

zich�aan�onze�thema’s�te�houden.�Op�deze�avond�bleek�ook�dat�iedereen�veel�te�veel�ducttape�
meegenomen�had,�dus�moest�de�heer�Thijs�R.�Maar�eens�ceremonieel�aan�de�bar�verbonden�worden,�
zoals�het�technische�studenten�betaamd.�

�

Op�de�dinsdagochtend�zijn�ook�weer�dingen�gebeurd.�Of�zo�schijnt�het…�opmerkelijk�was�wel�het�
“Bier�team�effect”,�naar�mate�de�week�vorderde�werd�het�bierteam�steeds�uitgebreider,�en�niet�
alleen�door�de�enorme�maaltijden�in�kamer�38.�Deze�dag�was�het�14�februari,�dus�tijd�voor�een�
Valentijns�feest!�De�groene�trui�was�op�deze�dag�verdiend�door�de�heer�Thijs�Bekkers,�op�toch�wel�de�
meest�memorabele�wijze.�Hij�was�rustig�aan�het�skiën�in�een�bananenpak,�toen�hij�deze�even�goed�
wou�doen�bij�zijn�kruis�kwam�zijn�stok�in�de�sneeuw�terecht.�De�gemiddelde�persoon�zou�na�zo’n�
actie�gecastreerd�zijn,�of�voortaan�door�het�leven�gaan�als�ene�Kelly,�maar�onze�Thijs�heeft�gewoon�
een�skistok�gekromd�met�zijn�noten.�Bij�ongeloof�is�deze�skistok�tegenwoordig�te�bewonderen�in�de�
Soos.�Er�wordt�nog�wel�getwijfeld�aan�zijn�vaardigheid�om�kinderen�te�krijgen.��
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De�avonden�werden�verder�gevuld�met�de�
volgende�thema’s:�Hollandse�avond,�de�
pyjama�party�en�het�mooiste�feest�van�de�
Wispo:�“Ben�je�Geel�of�wil�je�een�Koekje?”�
terecht�op�de�donderdagavond.�deze�avond�
draaide�Ary�weer.�Om�iedereen�in�de�juiste�
stemming�te�krijgen�heeft�Joodie�twee�gratis�
fusten�leeggetapt�zodat�de�sfeer�er�al�snel�
inzat�bij�iedereen.�

�

Op�de�vertrek�dag�telde�het�bierteam�ongeveer�25�personen,�de�kroeg�was�weer�de�hele�dag�open�
voor�ons,�dus�gezelligheid�werd�er�wel�gemaakt.�In�het�restaurant�werd�gedineerd,�en�toen�stonden�
de�bussen�alweer�voor�ons�klaar.�Tussendoor�hebben�we�nog�even�een�groepsfoto�gemaakt,�waar�
niet�iedereen�opstaat�want�sommige�mensen�stonden�te�douchen.�Tijdens�het�nemen�van�de�
groepsfoto�werden�er�een�aantal�liederen�gezongen�door�de�meeste�van�ons.�Maar�toch�waren�er�
een�aantal�mensen�die�niet�meezongen.�Vandaar�dat�hieronder�toch�nog�de�tekst�van�een�veel�
gezongen�lied�staat�zodat�in�het�vervolg�iedereen�mee�kan�zingen.�

Zie�ginds�komt�de�stoomboot�uit�Spanje�weer�aan.�
Hij�brengt�ons�Sint�Nicolaas,�ik�zie�hem�al�staan.�
Hoe�huppelt�zijn�paardje�het�dek�op�en�neer.�
Hoe�waaien�de�wimpels�al�heen�en�al�weer.�
�
Zijn�knecht�staat�te�lachen�en�roept�ons�reeds�toe:�
wie�zoet�is�krijgt�lekkers,�wie�stout�is�de�roe.�
Oh,�lieve�Sint�Nicolaas,�oh�kom�ook�bij�mij!�
En�rijd�dan�niet�stilletjes�ons�huisje�voorbij.�

De�terugreis�was�een�stukje�minder�gezellig�dan�de�heenreis,�er�werd�al�snel�geslapen,�vooral�door�de�
commissie�want�die�hadden�voor�het�eerst�in�10�dagen�een�momentje�rust.�De�buschauffeurs�van�de�
terugreis�waren�een�stukje�vriendelijker,�en�de�tijd�vloog�dan�ook�voorbij,�de�anti�wispo�wachtte�ons�
weer�eens�op�in�delft,�en�het�was�een�zeer�gastvrij�onthaal.�

�

�

�

� �

�

Hè?

�
�

Op�een�mooie�Wispo!
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Zeggen�ze�

Er�is�een�hardnekkig�gerucht�gaande�dat�onderstaande�puzzel�door�onze�grote�God,�Albert�Einstein,�
gemaakt�is.�Hij�zou�deze�puzzel�hebben�verzonnen�om�van�stinkende�kut�studenten�af�te�komen�die�
hem�om�advies�vroegen.�Anyway,�ze�zeggen�dat�maar�liefst�98%�van�alle�mensen�op�deze�aardkloot�
niet�in�staat�is�om�deze�puzzel�op�te�lossen.�Uiteraard�heb�ik�er�het�volste�vertrouwen�in�dat�er�bij�
Nova�alleen�maar�mensen�uit�de�andere�2%�rond�lopen.�

�

Goed,�de�puzzel�(in�enigszins�aangepaste�vorm):�

Laten�we�aannemen�dat�de�aliens�zijn�binnen�gevallen�en�ons�een�handje�hebben�geholpen�door�de�
volgende�locaties�handig�op�één�rijtje�te�zetten:��de�SooS,�TH�Rijswijk,�Delft�centraal,�Teletubbieland�
en�de�HHS.�Helaas�hebben�ze�er�niet�bij�verteld�op�welke�volgorde�(daar�is�deze�puzzel�voor,�stomkop).�
Verder�is�op�elke�locatie�een�van�Nova’s�leden�aanwezig:�Hassink,�Josse,�Ron,�Belg�of�Wally.�Deze�
leden�hebben�elk�één�van�de�volgende�merken�als�hun�favoriete�bier:�Grolsch,�Heineken,�Amstel,�
Hertog�Jan�of�Jupiler.�Dit�bier�drinken�ze�het�liefst�op�hun�favoriete�Nova�event�die�voor�elk�lid�een�
ander�is�en�valt�te�kiezen�uit:�Wispo,�NovaWeekend,�BBQ�OpenPodium,�SpeciaalBierenSoos�of�Code�
Geel.�Natuurlijk�zijn�deze�mannen�nergens�zonder�hun�studie,�samen�doen�ze�deze�5�studies:�E,�TN,�W,�
TBK�en��TI,�maar�uiteraard�doen�ze�er�allemaal�hooguit�één.�

In�de�loop�der�tijd�is�de�volgende�,�zeer�betrouwbare�,�info�uit�de�WP�naar�voren�gekomen:�

1. Josse�is�op�Delft�Station�
2. Ron�drinkt�het�liefst�Amstel�
3. Hassinks�favoriete�event�is�de�SpeciaalBierenSooS�
4. In�deze�wereld�ligt�de�TH�Rijswijk�net�links�naast�Teletubbieland�
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5. Het�Novalid�dat�op�de�TH�Rijswijk�is,�gaat�het�liefst�op�NovaWeekend�
6. De�TBK�er�drinkt�het�liefst�Grolsch�
7. Degene�die�op�de�HHS�verblijft�doet�Wiskunde�
8. Degene�die�zich�precies�in�het�midden�van�alles�bevindt�gaat�het�liefst�naar�BBQ�OpenPodium�
9. Belg�bevindt�zich�op�de�eerste�locatie�van�het�rijtje�
10. De�Elektro�student�bevindt�zich�naast�degene�die�het�liefst�Heineken�drinkt�
11. De�Technische�Natuurkunde�student�gaat�het�liefst�op�Wispo�
12. Jupiler�wordt�het�liefst�gedronken�door�degene�die�zich�naast�de�Wiskundige�bevindt�
13. Wally�doet�gek�genoeg�Technische�Informatica�
14. Belg�heeft�het�niet�getroffen�want�die�bevindt�zich�direct�naast�de�SooS�
15. Het�Nova�lid�dat�Elektro�studeert�bevindt�zich�naast�degene�die�het�liefst�naar�Code�Geel�

gaat.�

Nu�is�de�Grote�vraag�Wie�drinkt�er�Hertog�Jan?�

Deze�vraag�is�met�behulp�van�zuivere�logica�te�beantwoorden�vanuit�15�waarheden�uit�de�WP.�Let�
op:�bestaande�kennis�uit�de�echte�wereld�heeft�totaal�geen�relevantie.�

Stuur�je�antwoord�naar�wp@sv�nova.nl�en�wie�weet.�

7��������	�����	�

Alleen�bediscussieerbaar�aan�de�bar,�met�veel�bier�

Wellicht�kennen�de�meeste�TN�ers�onderstaand�raadsel�al,�maar�voor�de�rest�van�de�wereld�is�
onderstaande�een�mooie�voedingsbodem�voor�vergaande�discussies�aan�de�bar.�

Stel�je�voor�dat�er�een�paar�mongolen�zijn�die�’s�nachts,�toen�niemand�zat�op�te�letten,�alle�startbanen�
van�Schiphol�hebben�vervangen�door�lopende�banden.�De�lopende�banden�zijn�zo�ontworpen�dat�ze�
altijd�exact�dezelfde�snelheid�hebben�als�de�wielen�van�het�vliegtuig�dat�erop�staat,�maar�dan�in�
tegengestelde�richting.�

�

De�vraag�is,�kun�je�nog�met�het�vliegtuig�op�vakantie�naar�Ibiza?�

�

� �
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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�
150�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,�Aankomende�evenementen,�bestuur�en�dispuut�flits�en�verschillende�
verslagen�van�activiteiten�en�evenementen.�
�
De�geplaatste�advertenties�in�dit�blad�kunnen�ter�promotie�van�NOVA�
activiteiten�zijn�of�reclameboodschappen�van�NOVA�sponsoren�zijn.�
�
Wil��je�ook�een�stukje�schrijven�in�de�WP�stuur�dit�uiterlijk�eind�lesweek�7�van�het�betreffende�blok�
door�naar�wp@sv�nova.nl�
�
Uitschrijven�bij�de�vereniging�gaat�elk�jaar�per�1�juli,�maar:�
Denk�hier�eerst�goed�over�na.�
Helpt�dit�niet:�
Kom�nog�eens�langs�s�’morgens�bij�het�gratis�koffie/thee/limo�uurtje�of�s�’avonds�na�4�of�tijdens�een�
SooS�voor�een�biertje.��
Heeft�dit�nog�steeds�niet�geholpen.��
Stuur�een�mail�naar�info@sv�nova.nl�met�het�verzoek�om�uitschrijving�en�je�gegevens,�dien�dit�
verzoek�in�voor�1�juli�van�het�betreffende�jaar.�Indien�je�geen�bevestiging�van�uitschrijven�ontvangt�
neem�nogmaals�contact�op.�
�
Met�dank�aan:�
Vinnie,�Bonnie,�RvC,�Ferdi,�Nico,�Anthony,�DIAS,�John,�Lotte,�Ron,�Hassink,�XX,�Joodie,�Vis,�alle�ouwe�
lullen,�Pinguin,�de�Dirc,�iedereen�die�niet�genoemd�wil�worden,�iedereen�die�vergeten�is�en�iedereen�
die�iets�nuttigs�heeft�gedaan.�
�
Namens�de�WP�commissie:�Sjoerd�
Ik�hoop�dat�jullie�weer�genoten�hebben�van�deze�nieuwe�WP.�En�alweer�uit�zien�naar�de�komende�
edities.�En�hopen�jullie�weer�snel�in�de�SooS�te�zien.�
�
Tot�SooS,�������Het�Bestuur�
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