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Inleiding 

 
Lieve WP lezertjes,  

Welkom terug ouwe bekenden, maar vooral een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden. Jullie lopen 
alweer een kwartaal rond op de TH en in de SooS. Een hoop dingen zijn er gebeurt, en ik hoop dat 
jullie ook de meeste dingen hebben meegemaakt. Afgelopen kwartaal is er weer een hoop gebeurd 
in de SooS. Denk aan onze openingsmaand, Code Geel. Met de DiGoNo, een NOVAlive, 
SpeciaalBierenSooS en de mooie afsluiter, de AprèsSooShut. Natuurlijk zijn er dat kwartaal nog meer 
dingen gebeurt, en dat kun je allemaal lezen in de WP. 
 
Het is inmiddels bijna een half jaar geleden dat jullie een WP hebben gekregen, de laatste WP van 
vorig schooljaar is niet uitgekomen vooral omdat er voldoende andere dingen in de zomervakantie te 
doen waren. Er zijn wel door een paar leden stukkies voor die vierde WP ingeleverd. We willen jullie 
die stukkies natuurlijk niet ontnemen, omdat ze vrij geniaal zijn. Daarom zal je deze WP nog twee 
stukjes van NOVAweekend van vorig schooljaar vinden. Dus als je ineens denkt, heb ik nou echt te 
veel gezopen dit kwartaal want dit kan ik me niet meer herinneren, dat kan kloppen. Dat was vorig 
kwartaal. 
 
Voor alle eerstejaars, die denken, wat heb ik nou weer voor me liggen: dit is dus de nieuwe WP. Je 
spreekt het uit als WééPéé. Het ledenblad van je trouwe studentenvereniging NOVA. Hierin staan 
eigenlijk allerlei stukjes over aankomende evenementen, verslagen van oude evenementen, info over 
de SooS en een heleboel totale onzin. Ooit heb ik in een oude WP gelezen wat nou precies een WP 
inhield of heb het ooit van een ouwelul gehoord en, dat vind ik eigenlijk de mooiste omschrijving die 
ik bij de WP vind passen. Hij ging ongeveer zo: NOVA is het mooist wat je op school kunt vinden. 
Altijd gezellig, gekke, rare feestjes en mensen waar je slap tegen kunt ouwehoeren, als 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.  
 
Na een paar WP’s niet te hebben gemaakt zijn we dit jaar weer gevraagd en zullen we voor jullie 
komend jaar weer vier WP’s maken. Natuurlijk willen we alvast iedereen bedanken die stukjes voor 
deze WP hebben geschreven. 
 
De WPcommissie 2012-2013 
voorlopig alleen Josse en Ron 
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Bestuursbesluiten 
 
Ook de SooS staat niet stil. Wat is er het afgelopen blok allemaal 
veranderd in de SooS? En wat gaat er nog veranderen? Je leest het 
hier! 
 

 Ook in blok 2 is er elke ochtend tussen 10 en 11 gratis koffie 
in de SooS! 
 

 De SooS verkoopt tegenwoordig Fristi! 
 

 Er is een nieuwe spelkast in de SooS, een authentieke Miss Pacman/ Space Invaders 
 

 Voor de DecibelSooS op 6 december is alvast een ontheffing aangevraagd zodat het 
extra geluid dat we huren op z'n hardst mag. 
 

 Per 1 oktober is de BTW verhoogt naar 21%, desondanks blijft een biertje dit 
kalenderjaar €1. Volgend jaar is er misschien weer een accijnsverhoging, dit houden 
we in de gaten. 
 

 Het dispuut “ Zuri Mbahari” is er na 4 jaar bestaan achter dat je echt je bal niet terug 
krijgt van de flipperkast, door hard op de glasplaat te slaan. Je loopt wel risico op een 
Slam-Tilt! 
 

 De Donateuren verleden Bond van NOVA heeft afgelopen ouwelullenSooS besloten 
dat er een Pinautomaat in de SooS moet komen. Nooit meer lopen naar de abn bij de 
TU aula dus! Binnenkort in de SooS. 

 
 Ook dit blok kun je elke dinsdag tijdens lesweken lunchen voor €2 tussen 12 en 2 

 
 Het gordijn dat vorig jaar door de DvB is aangevraagd wordt opnieuw besteld!  

 
 Wist je dat je lege glazen ook gewoon op de bar kan zetten? 

 
 Het is het Lustrumjaar! Dit betekent dat we in blok 3 een groot lustrumfeest gaan 

organiseren, en aan het einde van het schooljaar wordt een lustrumboekje 
uitgebracht. Hier is de lustrumcommissie al druk mee bezig! Heb jij suggesties voor 
wat je op het 5e  NOVA-Lustrum niet wilt missen? Je kunt altijd mailen naar 
lustrum@sv-nova.nl 

 
Groetjes, 
 
Het 23e bestuur van Studentenvereniging NOVA 
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Oktoberfest 
 
Het fijne van Oktoberfest is dat bij binnenkomst in de SooS je direct in de stemming bent. Je wordt 
namelijk warm onthaald door de geur van bladeren, bier en de zuurkool van Gerard Jeucken.  Verder 
waan je je in klein Duitsland aangezien een groot deel van de SooSgangers een lederhose of een 
Dirndl jurkje draagt, wat natuurlijk extra leuk is! 
Het eerste echte Oktoberfest werd trouwens gehouden in 1810 ter ere van de bruiloft van 
prinsesTheresia van Saksen-Hildburghausen en kroonprins Lodewijk van Beieren. Ja, dat hebben jullie 
altijd al willen weten!! 
Maar goed, afgelopen Oktoberfest zat de sfeer er direct goed in, er werden veel pullen gevuld. De 
zuurkool was weer met veel liefde door meneer Jeucken en zijn vriendin gemaakt. (dit doen zij al 
enkele jaren). En het viel natuurlijk weer erg in de smaak bij zuurkoolliefhebbers.  
De pooltafel stond in het midden van 
de SooS en mocht voor deze speciale 
gelegenheid gebruikt worden als 
podium. Een erg grappig moment 
was toen iemand, ik zal geen namen 
noemen ;), op de pooltafel stond en 
bier wilde gooien. Het bier gooien 
mislukte een beetje omdat het bier 
vol op een electrisch iets kwam, 
waardoor alle stroom uitviel. Dus 
geen muziek en licht meer….. maar 
gelukkig had turbo Vinnie dit 
probleem binnen een paar minuten 
weer opgelost en kon het feestje weer verdergaan. Hierna gingen ze weer vrolijk verder met bier 
gooien, maar dan wel iets voorzichtiger. Tijdens het biergooien heb ik me samen met andere dames 
even verstopt onder het SooSblok, want bier vind ik niet zo lekker ruiken.  
Verder werd er gewoon vooral veel bier gedronken, gepraat en gedanst, een geslaagde avond dus! In 
het bijzonder wil ik nog even de mensen bedanken die alle blaadjes in de SooS hebben gebracht en 
ook weer degene die het hebben opgeruimd!  
 
Groetjes Kayleigh 
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Voorstellen nieuwe Voorzitter 

 
Lieve leden van NOVA, 
 
 
Jullie hebben weer een nieuwe voorzitter! Ik 
ben nu een jaar lid van NOVA, en ik studeer 
Technische Natuurkunde. 
Vorig jaar heb ik mijn bijdrage geleverd aan 
de vereniging in o.a. de 
Eerstejaarsfeestcom, de WISPO com, en de 
Code Geel commissie.  Toen werd ik 
gevraagd om bestuur te gaan doen, en na 
lang getwijfel heb ik besloten dit avontuur 
aan te gaan, en sindsdien geen moment 
spijt gehad! Ik wist eigenlijk meteen al wie 
mijn medebestuursleden zouden worden. 
Thijs en Max kende ik al erg goed sinds de 
DIAS, en ook Nick leek me een geweldige SooSbaas, dus ik ben vol enthousiasme de 
zomervakantie in gegaan.  
 
Het weekend voor lesweek 1, gingen we op AKB-weekend, iedereen die meeging (RvC, BOB 
en AKB) kan je vertellen hoe geniaal dit weekend was, ik zal nooit meer augurken snijden 
met een mes. We hadden eigenlijk van tevoren al bedacht wie welke taak op zich ging 
nemen, en het werkelijk verdelen van de taken was dan ook heel snel gedaan. 
 
Code Geel is misschien wel de zwaarste maand van mijn leven geweest, maar ook zeker wel 
een die ik nooit ga vergeten. Heel veel gave dingen geleerd, en vooral heel weinig slaap. 
Voor ik het wist was het alweer voorbij, en moesten we klaarstaan voor de JV. Voordat het 
zover was moesten we al onze eerste eigen SooS organiseren, het Oktoberfest. Traditioneel 
met een laag bladeren in de SooS. Omdat ik de enigste was met een rijbewijs van het 
bestuur heb ik 2 dagen rondgereden om alles verplaatst te krijgen, maar het is een top SooS 
geworden! 
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De ApresSooShut! 
 
Ik werd laatst gebeld door de WP-commissie. Of ik ook een stukje wilde 
schrijven voor de WP. Ja natuurlijk! Waarover dan? Ja over de ApresSooShut. 
Welk feest? De ApresSooShut! Ehm… Was ik daar bij dan? Ja, je staat op de 
foto’s. Dan zal ik er wel bij zijn geweest ja. Wat was het allemaal dan? Ja dat 
was dat aprèsskifeestje met heel veel Flügel en DJ Dolle Donnie. Oh dat feest, ja 
dat weet ik nog wel. Dat was geniaal! Ach, je vergeet nog wel een wat :P 
 
Ja dat was een geweldig feest! Er was heel veel Flügel en aprèsskimuziek en 
Flügel en DJ Arie en nog meer Flügel en verklede mensen en nog een beetje 
meer Flügel en DJ Dolle Donnie. En vast ook wel bier.  
De AprèsSooShut is het afsluitfeest van de Code Geel maand. En net als een 
week lang tijdens de WISPO ging hier ook iedereen los. En bijna iedereen was 
ook verkleed! Om een paar op te noemen: duitsers, een pinguïn, een olifant, 
een giraf, Mario, een hippie, een condoom, een dwerg, een klassieker: Bob de 
Rooij, een klaploper op een ezel, een bierpul, er waren kerstmutsen, 
Flügeldozen als muts, Flügelstickers, breeklampjes, … Net als de WISPO 
iedereen in een gek pakje. En ik had ook weer een allegaartje aangetrokken. 
En bij een AprèsSooShut hoort natuurlijk Flügel. Héél véél Flügel! En een 
Flügelcontest: met jou groepje zoveel mogelijk Flügels drinken. En dat is heel 
goed gelukt! Ik heb de hele avond Raketjes XXL gedronken: een halve liter 
beker met veel Flügel erin en 1 Flügelflesje met rietje en sinas. Geniale zoete 
bende :D En je score schiet de lucht in.  
DJ Ary maakte er topfeestje van! Uiteraard was ik mijn schoen weer kwijt met 
Boten Anna. Volgens mij was Sjelsie Dekker ook nog langs gekomen, met 
bijbehorend nat plafond. Maar dat weet ik niet meer zeker (raaarrrr :P) Later 
kwam DJ Dolle Donnie, die van de WISPO, ook nog draaien. Met alle beste 
slechtse skihuthits. Het was duidelijk dat Dolle Donnie groen ook lelijk vond, 
want hij had alle knopjes en schuifjes maximaal opengegooid zodat alles 
roodgloeiend stond in de DJ booth. Twee dagen later had ik nog een piep in 
mijn oren! Of gaan je oren piepen als je heel veel Flügel drinkt? Dat zou ook nog 
kunnen.  
Iedereen ging uit zijn dak met Nobody Said It Was Easy, we zaten met zijn allen 
te roeien met het Slavenkoor, lekker fout dansen op het podium, … En een klef 
koppeltje is het de hele avond duidelijk gemaakt dat je nat wordt van vozen in 
de SooS. Heel nat!  
 
Gruwelijk feestje! En ik had ook 
weer helemaal zin in de WISPO! 
Binnenkort weer een 
AprèsSooShut? Ik ben er dan 
wel bij! 
 
Belg  
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Stukje WP Nick 

 
25 oktober 1985 was een historische dag in de 
wereldgeschiedenis, met de geboorte van iemand 
waarvan op dat moment nog niemand had kunnen 
vermoeden dat hij later de SooSbaas van de 
studentenvereniging NOVA zou worden. Geboren, 
getogen en ontmaagd in het mooie Zuid-Limburgse 
Meerssen, gelegen tussen Maastricht en het vliegveld van 
Maastricht.  Opgevoed met een goede dosis chauvinisme 
over Maastricht en grote voorliefde voor MVV. 

Opgegroeid met carnaval, een natuurlijke altijd aanwezige dorst en bourgondisch eten.  
 
Toch heb ik er in 2006, na het behalen van MBO werktuigbouwkunde, besloten de stap te 
nemen om naar Delft te vertrekken om aan Inholland de opleiding luchtvaarttechniek te 
gaan volgen. Na een jaar besloot ik over te stappen naar de TH Rijswijk om daar HBO 
werktuigbouwkunde te gaan volgen. 
 
Tegen het einde van het schooljaar 2011-2012 werd ik met een smoes naar SooS gelokt, 
waar een aantal mensen gevraagd werd om in het nieuwe bestuur te gaan zitten. Mijn 
situatie met mijn opleiding is dat ik nog enkele vakken moet inhalen voor ik mag gaan 
afstuderen. Door in het bestuursjaar deze vakken erbij te doen en dan na de zomervakantie 
te gaan afstuderen zou ik maar een half jaar vertraging oplopen. Dit in combinatie met de 
gok dat de langstudeerboete niet zou blijven bestaan en dat het me ontzettend leuk leek om 
het te doen, was ik snel enthousiast om het te gaan doen. Het leek me een zeer gepast einde 
van mijn studententijd. 
 
Toen het bestuur compleet was en de taken verdeelt werden bleek iedereen in mij een 
SooSbaas te vinden. En ik was het daar eigenlijk wel mee eens. Met lichtende voorbeelden 
als Hassink en Renske zag ik het zeker zitten om ervoor de zorgen dat de SooS altijd op orde 
is en ervoor te zorgen dat er nooit een tekort aan bier is. 
 
Voor het jaar nog was begonnen, was er het epische AKB weekend, mede aangeboden door 
Felsgold: Lauw op zijn best! Tijdens dit weekend zijn we voorbereid op het bestuursjaar. We 
hadden uiteraard niet de tijd om alle kennis op te doen in een weekend, maar gelukkig staan 
mijn lichtende voorbeelden Hassink en Renske altijd klaar als ik vragen heb.  
 
Ik hoop dat dit jaar een jaar word dat ik in de positieve manier nooit zal vergeten. Ik wil 
proberen de SooS te maken tot een plek waar je ‘s ochtends koffie kan drinken, ‘s middags 
aan huiswerk of projecten kan werken en aan de eind van de middag een drankje kan doen 
en alle frustraties over leraren en opdrachten kan delen.  
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SpeciaalBierenSooS 

Bier. Het Commissiehok rook naar bier en Naakte Vrouwenposters. Waarschijnlijk omdat het 
Commissiehok vol stond met bier en Naakte Vrouwenposters. Het was een spannende tijd van het 
jaar. Die tijd waar iedere jongeman die in de bloei van zijn leven verkeert altijd smachtend op wacht. 
Ik heb het natuurlijk over de SpeciaalBierenSooS. Maar voordat het zover was, moest er eerst een 
thema bedacht worden. Aangezien het commissiehok al vol stond met bier en Naakte 
Vrouwenposters, was het al snel duidelijk, er ontbrak maar één ding waar een man nóg gelukkiger 
van wordt. Een herinnering aan die goeie ouwe tijd, de prehistorie. Toen vrouwen nog mammoet 
bakten en het gras minder lelijk groen was. De keuze om deze SpeciaalBierenSooS een Flintstones 
thema te geven was dan ook snel gemaakt. 
 
Bier. De SooS rook naar bier en Multidraft. Waarschijnlijk omdat de SooS vol stond met bier en een 
Multidraft. Het was donderdagmiddag 15:53u en het evenement kon eindelijk echt gaan beginnen. 
Omdat Flintstones zich nu eenmaal naakt voelen zonder een grot (om in te wonen) was er een grot 
ingang gebouwd. Ook voelen zij zich naakt zonder luipaardvel, want dat was nu eenmaal hun kleding, 
dus die waren er ook. Walter Kuiper (de replica) was voor deze gelegenheid ook in een grot gehuld. 
Met wat plastic bloemen uiteraard. Dit volgens het aloude spreekwoord “Al is uw grot nog zo warm 
en vochtig, zonder bloemen is het maar koud en tochtig”. De Flintstone auto stond al netjes binnen 
geparkeerd, want daar zou men aan het einde van de avond toch niet meer in mogen rijden. 
 
Bier. Mijn handen roken naar bier en een stempelkaart. Waarschijnlijk omdat mijn handen vol zaten 
met bier en een stempelkaart. Het was al wat later op de donderdagavond en de Multidraft stond 
weer als vanouds op een woest opwindende manier biertjes uit al haar 5 kranen te laten lopen. Alsof 
het apparaat nooit was weggeweest. Er waren ook nog wat andere taps, maar vergeleken met de 
Multidraft waren die maar zo saai als een Borneo Dwergolifant naast een Wolharige Mammoet. De 
stempelkaart vorderde gestaag en de belevenis werd alweer wat vaag. De gemiddelde man zat al 
druk in het beruchte 8% biertjes gebied, want daar waren er nogal veel van. Aangezien vrouwen 
andere dingen lekker schijnen te vinden als mannen, en we daar in deze moderne tijden zelfs bij een 
prehistoriethema rekening mee dienen te houden, was er ook wat apart voor hun. Een “biertje” dat 
zo ongeveer rook en smaakte als een fruitella, en daarom de naam Libresse Fruitella droeg. Daar 
moesten de mannen wel een hele tap voor opofferen, maar goed, dan lachen die vrouwen ook weer 
eens een keertje. 
 
Bier. De wereld rook naar bier en wazigheid. Waarschijnlijk omdat de wereld vol stond met bier en 
wazigheid. De wereld was in dit geval niet meer dan gewoon de SooS, maar veel mensen hadden dat 
verschil niet meer zo erg in de gaten. Zo gaat dat aan het einde van een SpeciaalBierenSooS. Enkele 
stoere mannen, zoals de wereld ze al bijna niet meer gekend heeft sinds die goeie ouwe prehistorie, 
hadden hun stempelkaart vol gekregen. Enkele vrouwen was het ook gelukt, en de rest was 
afgedropen als een stel mietjes of heeft het niet eens geprobeerd. 
 
Bier. De badkamer rook naar bier en kots. Waarschijnlijk omdat de badkamer vol zat met bier en 
kots. Oud bier in een luipaardvelletje en kots in een wc wel te verstaan. Het was weer dat heerlijke 
gevoel van een vrijdagochtend na een SpeciaalBierenSooS. Helaas kan men dat maar enkele keren 
per jaar ervaren. Was het al maar weer bijna zover…..  
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Voorstellen nieuwe Penningmeester 
 

Tja, dan moet ik me maar voorstellen, mijn naam is Max Breeman. Ik ben dit jaar de penningmeester 
van de vereniging en neem een groot deel van de secretaristaken op mij. Vorig jaar heb ik de 
Feestcom & Eerstejaarscom gedaan.  Zelf doe ik de opleiding Werktuigbouwkunde, heb vorig jaar 
mijn propedeuse gehaald en nu hoop ik een gezellig jaar te beleven als bestuurspoppetje. Ik kom uit 
een dorpje in de middle of fucking nowhere, genaamd Vierpolders. Ik hoop dat op het moment dat jij 
dit leest, mijn kamer eindelijk te hebben zodat ik niet meer dat eind hoef te reizen.  

Dit jaar is natuurlijk het lustrum en hier heb ik zelf heel veel zin in. Het is het vijfentwintigste jaar van 
NOVA en dit is natuurlijk zeer bijzonder. Ik hoop dat het lustrumfeest het grootste feest word dat 
NOVA ooit gezien heeft.  

Naast de gebruikelijke dingen zoals bierkantelen, boekhouden en viltjes gooien, zijn mijn hobby’s 
zeilen en mountainbiken. Dit is al zeer lang mijn tijdverdrijf geweest. Mijn favoriete eten is lasagna en 
mijn favoriete kanteldrank is bier, maar alles met vieux erin vind ik ook wel te drinken. Verder ben ik 
bijna non-stop in de SooS en je kan altijd naar mij toe stappen voor vragen of (on)zinnige dingen. Ik 
hoop er een geweldig jaar van te maken, tot SooS! 

Max Breeman 
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Gilde der Tappers der S.V. NOVA 

 
 Net nadat alle lieve kleine kindertjes zijn gestart met hun wonderbaarlijke reis van het 
befaamde ‘studentenleven’ kijken zij hun ogen uit hoe alles er hier aan toe gaat. Huiswerk maken dat 
hoeft hier al helemaal niet meer, naar je moeder of vader lopen met een 5,6 is geweldig nieuws en 
het bier houd maar niet op met stromen! Echter zijn er ook veel problemen met het aanpassen naar 
deze nieuwe stijl van leven,  student zijn is immers niet voor iedereen weggelegd (er zijn van héél 
héél vroeger zelfs gevallen bekend waarbij als platzakke student om te overleven kannibalisme niet 
ongehoord was). Gelukkig is er daarvan in Delft en omgeving al enige tijd geen sprake meer, maar 
andere problemen waar tegen de lamp aan gelopen wordt wel, en nou juist daarvoor is een x aantal 
jaren geleden door een stel slimme koppen van S.V. NOVA een meesterplan bedacht. Wat nou als wij 
deze arme mensen eens op weg helpen!? *Poef* zie daar de geboorte van het Gilde der Tappers der 
S.V. NOVA, het gilde dat je alle belangrijke en nutteloze huisregels van de SooS bijbrengt! 

 De avond ging goed van start met een klassiek (lees: oud 
en slaapverwekkend lang) filmpje over iets met gedrag in de 
horeca en het handelen erna welke verplicht was aan iedereen 
te laten zien. Na dit filmpje was er op een of andere gekke 
manier minder vraag naar regels en iets meer naar bier. Heel gek 
was dat. Toen aan dit gedeelte van de avond godzijdank eindelijk 
toch wel een einde kwam was het tijd voor het echte werk! De 
club belangstellenden werd in kleinere groepjes opgedeeld zodat 
makkelijk kon worden gerouleerd tussen de verschillende workshops. Er was een strak programma 
opgesteld waarbij iedereen de kans kreeg om bier te leren tappen en te serveren achter de bar en de 
mobi-tap in respectievelijk glazen van gewoon glas en plastic. Ook werd alles grondig uitgelegd over 
het schoonmaakhok, de keuken, hoe de kassa werkt, andere huisregels en het voorraadhok. 

 Toen alle groepjes bijna aan het einde waren van hun laatste spoedcursus begon de nieuwe 
SooSBaas Nick (je kent em wel) een beetje dorst te krijgen en tot in de verre uithoeken van de SooS 
was zijn gegrom te horen. Om de ongewenste calamiteiten voor te zijn werd snel besloten de laatste 
ronde maar af te kappen zodat door kon worden gegaan naar het volgende onderdeel. Het idee voor 
dit onderdeel was simpel: tap bier in een glas en een fluitje en serveer deze vervolgens aan de 
extreem dorstige keel van de jury. Echt simpel was het niet, per strekkende meter waren wel 
achtendertig hindernissen in de baan van de cursist gegooid, en de baan ging nog slingerend door de 
hele SooS ook! Trappen op, trappen af, krukje op, krukje af, SooSblok om, SooSblok af (?) en nog 
onder een tafel door ook! Dit alles met een dienblad in je hand en maar hopen dat er nog wat bier in 
die glazen zat als je ze mocht presenteren aan de jury! (de gevolgen van het presenteren van lege 
glazen laten we even aan je verbeelding over, dit in verband met censuur en minderjarige lezers).  

 Na afloop van het evenement werd er zoals altijd nog even gezellig een biertje gedaan, 
terugdenkend aan de tijd, vroeggûh, toen we zelf ook nog geen bier konden tappen… 
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Evenementen Manager 

 
Rond maart vorig jaar werden er posters door de SooS gehangen met de vraag of jij jezelf 
geschikt vond om bestuur van NOVA te worden. Ik als enige had al van tevoren al bedacht 
dat NOVA bestuur onwijs vet zou lijken. En in april werden wij uitgenodigd om op een 
maandagavond, wegens redenen die geheim zijn, een biertje te komen doen in de SooS. 

Daar zijn wij toen met een groep gevraagd of wij 
bestuur zouden willen doen.  
 
Mijn ouders waren het er op het eerste gezicht mee 
eens om bestuur te gaan doen, toen ze echter hoorde 
dat het een jaar van mijn studie zou kosten was mijn 
vader toch iets minder vrolijk. Na veel praten en een 
beetje overtuigingskracht vond hij het toch dat het 
bestuursjaar ook wel zijn voordelen had. Moeders 
vond het volledig geen probleem als ik maar enige 

langstudeerboetes of andere problemen met mijn P die ik zou krijgen volledig zelf zou 
oplossen. Dat vond ik zelf ook geen probleem en dus ben ik bestuur gaan doen.  
 
Ik ben geboren en getogen in het noorden van Rotterdam. Na het afronden van mijn HAVO 
wist ik al vrij snel wat ik wilde gaan doen. Technische Natuurkunde aan de Haagse. Wat een 
top beslissing was. Niet alleen de studie was een goede keus, maar ook Delft is geweldig. Na 
een prachtige DIAS en Owee was meteen besloten dat Delft een betere stad is dan 
Rotterdam. Na het ontdekken van de Locus Publicus werd dat weer eens bevestigd.  
 
Ik ben net 18 jaar oud geworden en woon sinds deze zomer op kamers in hartje Delft. Ik heb 
een zus die in Utrecht studeert en een broertje die bezig is met zijn VWO.  
 
Binnen NOVA ga ik mij bezig houden met de evenementen die georganiseerd moeten 
worden. Samen met mijn feestcommissie verzorg ik iedere donderdag een themafeest of 
een gezellige barhangavond. Ik regel ook dat de website up to date blijft en de foto's ook. 
Naast die twee dingen, ontferm ik mij ook over de twee bedrijvendagen die wij organiseren, 
het 5e lustrumfeest dat we vieren in 2013, het NOVA-weekend dat we houden en het BBQ-
OP dat we vieren.  
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De DiGoNo! 

De DIAS was alweer 18 dagen voorbij en toen was het tijd voor de DiGoNo! Je denkt misschien nog 
wel wat een rare naam maar het betekent gewoon DIAS Goes NOVA en dit hebben wij dan ook goed 
gedaan. Wij waren allemaal net bijgekomen van de DIAS en 
misschien ook nog wel van de OWee week en toen ging het 
gewoon alweer door met het eerste feestje van de Code Geel 
maand hier in NOVA. Toen ik het gebouw al inliep, stond daar 
midden in de hal een gigantisch rodeo stier, waar zelfs de 
directeur zijn afspraak even voor liet wachten om een ritje erop 
te maken. Gelukkig heb ik de stier net ontweken maar was Bart, 
mijn man van de financiën toch de sjaak. Aangemoedigd door 
het BOB, AKB en de mensen die het leuk vonden om aan de 
knoppen te draaien was hij dan ook een waardige tegenstander 
voor de stier. 

Ondertussen was er buiten ook volop activiteit want 
tegelijk was er ook de P borrel voor familie en vrienden 
van de mensen die hun P hadden gehaald. Deze mensen 
moesten natuurlijk ook wat te doen hebben. Aangezien 
veel van de uitgenodigde gasten werknemers zijn en 
vaak al het epibreren verleerd zijn op een aantal 
ambtenaren na, konden zij natuurlijk niet alleen van het 
zonnetje genieten. Zo heb ik een aantal mooie acties 
gezien van docenten tegen elkaar en de student tegen 

de docent op een één of ander opblaasding waar je elkaar 
met knuppels van af moest slaan. Dit ging er soms hard aan 
toe misschien had dat wel te maken met een 
meningsverschilletje onderling.  

Na een x aantal biertjes te hebben gedronken werd het toch 
tijd om het feestje binnen verder door te zetten. Hier stond 
niemand minder dan DJ Chris achter de draaitafel om er voor 
te zorgen dat iedereen het goed naar zijn zin had. De uren verstreken en het promillage ging dan ook 
rap omhoog. Aangezien dit de eerste SooS was waar het AKB verantwoordelijk was ontkwamen zij 
natuurlijk niet aan een spoelbak dip. De dips die ik nog weet zijn van Thijs, Max en Gideon. Het kan 
zijn dat Nick ook in de spoelbak is gedoopt of dat dit niet gelukt is vanwege het F=ma principe. Dit 
zou ik echter niet meer weten. Op een gegeven moment werd het toch wat laat en moesten we naar 
huis toe. Al met al vond ik het een zeer geslaagde avond en wil ik alleen nog zeggen tot de WISPO! 
Misschien vind je het wel een hele kleine samenvatting maar ik ben niet meer gewend om meer als 
140 karakters te tikken.  

De groeten van Twitter, Fristi of gewoon Thijs.  
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Nieuw RvC: Jennifer van der Ven 

Hoi lieve leden! Veel van jullie kennen mij al, 
maar ik zal me toch nog even voorstellen als 
nieuwste lid van de RvC. Ik ben dus Jennifer en 
nee, ik ben nog nooit bestuur van NOVA 
geweest. Ik heb er wel over getwijfeld, maar ik 
ben er toch wel te oud voor (ondertussen ben 
ik alweer 25) desondanks denk ik dat ik een 
hoop kan doen voor de RvC en het bestuur. 

Ten eerste vind ik dat de RvC wel toe was aan 
wat vrouwelijke afleiding tijdens die oh zo 
serieuze vergaderingen. Ik ben trots om te 
zeggen dat ik dan ook de enige tijdens de 
vergadering ben die geen bier drinkt, dat heb 
ik de afgelopen 2 jaar volgehouden en ik ga nu 
dus echt niet beginnen omdat ik toevallig in de 
RvC zit, er gaat dus een redelijk sloot wijn 
doorheen.  

Een ander punt waar ik wel mee kan helpen, en waar de rest van de RvC mee achter loopt is dingen 
zoals social media (niet dat ik nou zo’n expert ben, maar ik weet er iig meer over dan de rest) en mijn 
laatste maar echt niet minder belangrijke input als RvC lid zijn natuurlijk de gratis knuffels die ik graag 
uitdeel, vooral als ik een bakkie op heb.  

Ik hou heeeeeeel erg van gratis knuffels, vooral van 
die stevige. Maar probeer der maar geen misbruik 
van te maken, zoals Hassink die soms wel 6 keer op 
een avond een gratis knuffel probeert te krijgen, 
want daar trap ik natuurlijk niet in! 

Ik ben vanaf de DIAS 2010 lid van NOVA en na mijn 
eerste Code Geel was ik niet meer weg te slaan uit 
de SooS. De SooS is ondertussen een tweede huis 
voor me geworden, en de mensen een soort van 
hele rare fucked up, maar wel gezellige familie. Ik 
heb al een aantal commissies gedaan, waarvan ik de 
SooScom toch wel het leukste vond. Ik ben vaak in 
de SooS te vinden, maar meestal niet tijdens de 
koffie want dan lig ik waarschijnlijk nog op bed, ik 
heb namelijk een hekel aan ochtend, en ochtend 
vindt mij ook niet zo lief.  

Dikke Knuffel, 

Jen 
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NOVAlive 

 
Live bands, onbeperkt hamburgers, veel te weinig 
melk en het eind van de avond de kleine 
kaboutertjes met je hoofd boven de plee eruit 
kotsen. Het was weer een geniale NOVAlive. 
 
De dag begon zoals vele SooSdagen beginnen. 
Een flinke mok asfalt SooSkoffie, om zo zeker te 
weten dat een uur later je een afspraak hebt op 
de vrouwenplee. Een goed begin, is toch altijd al 
het halve werk. Na de koffie, flipperen, schijten, 
meer flipperen, zijn we (Snack-commissie) toch 
maar een keertje begonnen met het snijwerk. Er moet natuurlijk wel weer een berg burgers de 
keuken uit komen vandaag. De tomaten, augurken, komkommers, ijsbergsla en rode uien zijn 
allemaal gesneden en netjes in de koelkast gezet. De chester kaas (ja zo schrijf je het, want op de 
hamburgers die we jullie voorschotelen zit geen cheddar kaas, maar goedkope ARO chester kaas, en 
die mag wegens copyright en olm praktijken geen cheddar heten) werd al uit de verpakkingen 
gehaald, en zo neergelegd dat ze meteen op de hamburgers gedaan konden worden. 
 
Het is inmiddels drie uur. Nog een uurtje (53 minuten SooStijd) en de eerste lading hamburgers 
moeten op de eetuitgifte staan. De oven is goed warm, om de bacon te bakken en de eerste ladingen 
bacon gaan al de oven in, en er worden meer platen bacon klaar gemaakt om zo de oven in te 
schuiven. We zijn ons allemaal nog onbewust van de totale chaos die dadelijk gaat losbarsten, maken 
nog onschuldig een grapje naar elkaar, en schreeuwen ontspannen mee met de gabber CD in de 
keuken. 
 
Om SooSklokslag 16:00 zetten we de hele eetuitgifte vol met hamburgers, zoals iedereen inmiddels 
wel gewend is. We beginnen meteen met meer hamburgers maken, en blijven de eetuitgifte vol 
zetten. Na 20 minuten is normaal iedereen verzadigd, maar er blijven meer studenten binnenlopen. 
Zou het aan de eerdere hamburgerSooSen liggen, aan de ongebakken-rode-ui-met-veel-grill-saus 
combinatie liggen of aan het totaalconcept? Er blijven studenten bijkomen, en waar we normaal rust 
hebben na 38 minuten bleven er maar hamburgers die keukendeur uitkomen. Ge-ni-aal! Om 17:00 
hebben we inmiddels 210 hamburgers uit de keuken geperst, en hebben daarmee een nieuw 
persoonlijk record, en zekerweten het record van alle ik-noem-mezelf-een-fast-food-keten-maar-
neem-alleen-slome-mensen-aan Mac Donalds'en van Nederland neergezet. 
 
Voor iedereen die dit thuis ook wil proberen, hier de beschrijving van de hamburger van afgelopen 
hamburgerSooS. Neem een hamburgerbroodje, doe daar ijsbergsla, komkommer, tomaat en een 
beetje rode ui op. Vervolgens bak je de bacon een beetje aan zodat ie lekker knapperig wordt, en leg 
dit op al die groente die je net op dat broodje hebt gedaan. Als je hamburger zelf gaar is pak je een 
verfbrander en smelt je de ARO chester kaas over de hamburger. Dit leg je op je broodje dat je net 
voor hebt bereid. Op deze constructie leg je nog wat rode ui, augurk en daar spuit je een flinke 
klodder grill saus op. Als laatst doe je de bovenkant van het broodje erop en je hebt een 
overheerlijke hamburger die je gegarandeerd nog twee uur opboert. Doe dit 210 keer in het uur, en 
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je zult zelf ervaren waarom de keuken in de SooS na de hamburgerSooS zo vies is. 
 
Het is inmiddels 18:00 en iedereen begint toch wel een beetje verzadigd te raken. Er zijn eerder deze 
week een aantal tweedejaars (vorig jaar dus eerstejaars) naar me toegekomen om te vragen of we 
weer hetzelfde als vorig jaar gingen doen met Hassink. Vorig jaar hadden we Hassink op het podium 
een hamburger met een Madame Jeanette (hele hete peper) erop laten opeten. Iedereen in de zaal 
kon dus meegenieten hoe Hassink kapot ging. Hassink heeft mij vorig jaar uitgedaagd een hetere 
peper te vinden, en die zou die dan volgend jaar opeten. In combo met die tweedejaars die zeiden 
dat dat het geniaalste van vorig jaar was kun je zo’n kans dus niet laten liggen.  
 
Na wat speurwerk zijn we bij de Ghost Pepper terecht 
gekomen. Ik heb een bakje op de kop kunnen tikken. 
We hebben een mooie burger voor Hassink 
geprepareerd met een Ghost Pepper erop en uiteraard 
weer op het podium aan hem gegeven. Een Ghost 
Pepper is ongeveer 3x zo heet als een Madame 
Jeanette, en Hassink heeft met echt heel veel pijn en 
moeite de burger in zijn hoofd gedouwd. Meer dan 
een rooie kop en een klein traantje was het niet, maar 
aan zijn gezicht kon je goed zien dat hij flink pijn leed. 
Erna een pak volle melk aangeboden, zo zijn we dan ook wel weer. Nog door de microfoon gevraagd 
of ik nog zo’n burger moest maken, of dat nog iemand de enige echte ghost pepper wilde eten??? 
Uiteindelijk toch nog een paar gekken gevonden. We hadden het eerste pak melk aan Hassink 
gegeven, het tweede pak melk was aan de volgende die langskwam gegeven. We hadden twee 
pakken melk, omdat ik dacht dat er echt niet meer dan twee gekken zo’n Ghost Pepper gingen eten. 
Hoorde ik later dat er nog zes andere ook zo’n ding in hun mond hebben gestopt. En Fristi schijnt niet 
hetzelfde te werken als volle melk tegen pepers. Er stonden aardig wat mensen te kotsten op 
teletubbieland, dat heb ik later gehoord. 
 
Het is inmiddels 18:38. We serveren als avondeten hamburgers met patat. Onbeperkt. Nadat echt 
iedereen volledig verzadigd was, ons kratje keukenbier op was, zijn we gaan genieten van de live 

bands. En wat waren ze weer goed. De SooS was weer eens helemaal 
omgebouwd. Het podium stond rechts van het vaste podium in de SooS, 
en de DJbooth was ook aan de andere kant gezet. Gewoon om het ff 
lekker helemaal anders te doen. Iedereen had zich weer flink uitgesloofd 
om een top SooS neer te zetten. 
 
Het bier vloeide rijkelijk. We hebben de rest van de avond la Chouffe 
gedronken, ergens nog een fles mc Chouffe gevonden en ook 
opgedronken, en Belg een fles rode wijn gegeven die eigenlijk al vier 
jaar geleden weggegooid had moeten worden. Dat allemaal onder 
leiding van snoeiharde gitaren en mooie drumsolo’s. Het was een top 

avond. Ik heb heerlijk genoten, en denk met een grote glimlach terug aan deze avond nu ik dit 
stukkie schrijf.  
 Namens de Snackcommissie, Ron 
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DE BEDRIJVENDAG! 
Wij organiseren halfjaarlijks een bedrijvendag voor de studenten van 

De Haagse Hogeschool vestiging Delft. Op een gezellige en 

vrijblijvende manier worden studenten en bedrijven met elkaar in 

contact gebracht. Bedrijven kunnen zich bekend maken aan de 

studenten en de studenten kunnen op zoek naar een stage- en 

afstudeerplek en misschien zelfs wel een baan. Er zijn nu circa 40 

bedrijven ingeschreven en het zal een gezellige drukte worden. Het is 

voor studenten en bedrijven een uitgelezen kans om met elkaar in 

contact te komen. 

 

EERSTVOLGENDE BEDRIJVENDAG 
De eerstvolgende bedrijvendag vindt plaats op 29 november. De bedrijvendag zal beginnen om 13:00 uur 

en eindigen om 16:00 uur. Daarna kunnen zowel bedrijven als studenten een drankje drinken in onze 

SooS. De bedrijvendag zal gehouden worden in het atrium van de Haagse Hogeschool te Delft. Voor meer 

informatie over de bedrijvendag kan je naar www.bedrijvendaghhsdelft.nl . 

DE BORREL NA DE BEDRIJVENDAG 
Wij organiseren na de bedrijvendag ook nog een borrel bij ons in de SooS. Tijdens deze borrel zal de 

innovatieprijs worden uitgereikt. Het zal dan wel weer een gezellige boel worden en het bier zal dan 

rijkelijk vloeien.  

Tot SooS! 
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Aankomende Evenementen 

29 november 2012 – Bedrijvendag 

Zoals de afgelopen jaren wordt er speciaal voor de 
studenten van de HHS delft een Bedrijvendag 
georganiseerd. Maar wat is nou een bedrijvendag zonder 
een biertje na afloop van deze dag. Dus kom allemaal 
hierheen en drink een biertje of een frisje. 

 

6 december 2012 - DecibelSooS 

Heb jij nou ook zo’n zin om even lekker te uit je plaat te gaan. Dat de 
muziek zo hard staat, dat de glazen van de bar af trillen. Dat de 
volgende dag je oren nog steeds suizen. Kom dan naar de DecibelSooS! 
Dit is dé SooS, als je van Hardcore, Hardstyle en Franse tek houd. Er 
komt meer geluid, dan er voor Dou Grend wordt gebruikt.  

13 december 2012 - ÅngSooS 

Een SooS georganiseerd door Ångstrom. Wie kent het niet? De 
Ångstrijd is al jaren een doorslaand succes. En zal dit jaar de Ångmeter 
weer aanwezig zijn, en de tram 17 ook? 

 

20 december 2012 - Kerstdiner 

De enige SooS waar mensen van NOVA in pak naartoe komen. Een 
meerdere gangen diner aangeboden door de Kerst-com. Kerst 
kaarten kunnen gekocht worden vanaf 3 december. Wees er snel 
bij, want OP=OP. 

10 januari 2013 - Eerstejaarsfeest 

Net als vorig jaar wordt er een SooS georganiseerd door eerstejaars. 
Na het daverend succes van vorig jaar gaan wij er vanuit dat het dit 
jaar ook gezellig wordt. Vorig jaar was het thema “Ik Hou Van Holland”.  

 

11 januari 2013 – Nieuwjaarsborrel 

Kom gezellig een drankje doen en elkaar Gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
Natuurlijk onder genot van een lekkere oliebol. Of als je dat al hebt 
gedaan ben je natuurlijk ook van harte welkom. 
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Als droeftoeters naar het NOVA-weekend met groepje 38! 
 
Vrijdag ochtend 27 april 2012 rond de klok van 8 over half 10 was het dan eindelijk zover! NOVA-
WEEKEND! Het gehuurde busje was opgehaald, de dolfijn er op geducttapet, vlaggetjes opgehangen 
en de NOVAvlag op de achterklep geplakt. Er moesten nog een aantal dingen gebeuren voor we 
konden vertrekken koffie drinken, taart eten, verkleden, schminken, de auto inladen en de 
droeftoeters verdelen onder de droeftoeters, zodat we de hele busreis konden toeteren! Nadat dat 
allemaal was gebeurd zijn we vertrokken richting 
de Makro om het belangrijkste van de hele 
busreis te halen… Bier! Het Makro personeel 
stond wat raar te kijken, maar we zijn toch 
allemaal binnen gelaten en zijn na een half uurtje 
herrie maken en wat getoeter vertrokken van uit 
Delft met wat traytjes lauw pils. Richting Den 
Bosch om de 9e droeftoeter op te halen. Na nog 
geen kwartier onderweg kwamen we al een leuke 
verrassing tegen. Wat blijkt… dat het bestuur een NOVA vrachtwagen heeft aangeschaft! Dit werd 
dan ook met luid getoeter en gebrul als leuk ervaren door het hele busje. Zelfs zo leuk dat de 

vrachtwagen foto waardig was! Twee files, vijf bier, 8 rotondes met om 
elke rotonde 3,8 rondjes en 138 km verder zijn we aangekomen bij het 
huis van de 9e droeftoeter! Na even gepind te hebben, de Gall & Gall vol 
met confetti gegooid te hebben en onze blazen geloosd te hebben zijn 
we vertrokken richting Zeeland. Naja niet ECHT Zeeland, want op onze 
toeristische route stond eerst nog het plaatsje Achouffe op de route om 
daar een rondleiding in de brouwerij van Chouffe te krijgen en 

aansluitend de Chouffe Taverne leeg te drinken. Al snel bleek dat we nog een extra stops gingen 
maken, omdat het plaatsje Maaskantje op de borden verscheen en als je daar toch bent kan je net zo 
goed even langs ’t pleintje gaan! Zo gezegd zo gedaan en allemaal dus even snel de auto uit om een 
foto te maken om vervolgens onze route weer snel te 
vervolgen richting Achouffe. Aangezien we volgens de 
tomtom al een kwartier later zouden aankomen dan de 
bedoeling was is het gaspedaal wat verder ingedrukt. 
Helaas had dat geen resultaat, want de bus wilde niet 
sneller. Gelukkig stonden we na een half uurtje rijden 
compleet vast in de file bij Maastricht, iedereen moest 
pissen en het bier was op… tijd voor een stappenplan: 1. 
Pissen, 2. Bier, 3. Eten, 4. De drie dikste mensen op de 

achterbumper laten springen. Na een uurtje rond gereden te 
hebben in de buurt van Maastricht is dit allemaal gelukt. We 
hebben een BP tankstation afgetopt met pis en kak, de Albert 
Heijn had na ons bezoek geen Heineken meer, de mac donalds 
lag net als de Gall & Gall vol met confetti en de achterbumper 
was compleet ontwricht waardoor de achterklep niet meer 
open kon.  
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Echter na dit alles gedaan te hebben was het ondertussen al kwart over 6 en hebben dus de 
rondleiding door de brouwerij gemist, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Na nog ongeveer een uurtje rijden stonden de eerste simptonen 
van de brouwerij op de borden langs de snelweg, namelijk het plaatsje 
Achouffe. Na de afslag genomen te hebben kwamen we een kabouter 
tegen die nog groter dan onze grootste clown was. Deze clown kon dat niet 
hebben en is de kabouter anaal gaan verkrachten. Je raadt het al, ook daar 
is een foto van! Na het verkrachten van een kabouter zijn we toch weer 
verder gaan rijden en toen zagen we het. Uit het niets van achter de 
bomen doemde het op! De Chouffebrouwerij, in zijn volle glorie het was 
alsof we in een bedevaartsoort waren aangekomen zeg maar het Mekka 
van NOVA!  Omdat we de rondleiding niet meer konden volgen hebben we 
onze eigen rondleiding gedaan om daarna zo snel mogelijk de Chouffe kroeg in te gaan en alle 
soorten Chouffies naar binnen te hakken. Na anderhalf uur begonnen de maagjes toch wat te 
knorren… dus ontstond het plan om wat te gaan eten, maar niet zonder een souvenir mee te nemen. 
Onze dikste clown heeft in zijn beste Frans een tap du lens proberen te bestellen dat lukte hem niet 
daarna probeerde hij het via een ovaal du tap. Ook dat lukte hem niet, dus is het uiteindelijk maar 
een pak vilt geworden en een bordje, zodat vanaf de grote weg het plaatsje Achouffe niet meer te 

vinden is. Even terug naar het etensplan wat blijkt als je van 
Delft naar Zeeland rijdt met de auto kom je onderweg (je 
raad het nooit behalve Brokkie) ja… een Buffalo Grill tegen. 
Het personeel stond iets raar te kijken toen ze ons binnen 
zagen komen, maar hebben een prima tafeltje helemaal 
achter in de toko kunnen regelen, zodat we heerlijk door 
konden gaan met brullen, toeteren 
en trucjes met messen doen. Toen 
iedereen zijn VLEESCHH, de zout, 

peper en buffalo grill melange op had, zijn we verder gegaan met als eind 
bestemming de kroeg in Hengstdijk (die met die kast vol met porselein, 
tenminste toen nog wel). Na een aantal uur bier drinken in het busje heeft 
onze buitenlandse clown ons veilig naar de kroeg gebracht waar we rond 2uur aankwamen. Echter 
was net de porseleinenkast door zijn voegen gezakt, dus leek het ons verstandig om dan maar via 
een omweggetje over alle dijken uiteindelijk in vakantie park "de vogel" aan te komen en daar verder 
te gaan met het drinken van, je raad het al, een biertje!  Tijdens het weekend zijn er natuurlijk nog 
veel meer sterke verhalen gebeurd zoals een rondje paal, wat lopen, wat rijden, wat drinken, moeder 
en dochter versieren, een spiegel vol kotsen, bier drinken… voor die verhalen kan je het beste 1 van 
de droeftoeters aanspreken en die zullen het je dan in alle geuren en kleuren willen vertellen!   
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Dispuutsflits 
 
Een dispuut is een groepje vrienden dat hun vriendschap bekrachtigd heeft in een vorm van een 
dispuut. Veel van deze vriendschappen zijn ontstaan in de eerste jaren bij Studentenvereniging 
NOVA, maar het kan ook vele jaren duren voordat een dispuut geboren wordt. Binnen NOVA 
organiseren disputen thema avonden op donderdag of ze staan tijdens een feest achter de bar. Wat 
ze buiten NOVA doen hangt af van het dispuut zelf. Er zijn veel disputen binnen NOVA. Elk kwartaal 
doen de disputen die daar zin in hebben een verslagje in de WP. De Dispuutsflits wordt door één van 
de disputen samengevoegd en in de WP gezet. Vaak is aan de verslagen wel te raden welk dispuut de 
Dispuutsflits in elkaar heeft gezet. 
 
Zelf ook in een Dispuut? Pak dan een oude WP erbij, daarin staat precies wat je er voor moet doen 
(vooral een vriendengroep zo gek vinden om een je vriendschap door middel van statuten op papier 
te zetten en ooit geïnaugureerd te worden door oudere disputen). 
 

 
XX 
De prinsessen van XX hebben even het kikkerlandje verlaten en zijn 
massaal vertrokken naar Italië. Na genoeg genoten te hebben van het 
mooie weer en het mooie land zijn de dames weer terug gegaan. Een 
aantal dames heeft toen besloten dat hun oude kasteel niet mooi 
genoeg was en zijn verhuisd. Zo is Suus gaan samenwonen met Teun 
en is Marleine vertrokken naar Haarlem. Toch blijven de prinsesjes 
elkaar vaak zien. Ze waren met het merendeel aanwezig bij de JV en 

zullen rond de tijd dat de WP uitkomt een weekend weg zijn. De voorbereidingen hiervan zijn al in 
volle gang. Verder gaan er drie dames dit (school)jaar afstuderen en zijn er twee druk bezig met hun 
universitaire studie.   

 
Zuri Mhubahari 
Een echt mannen dispuut zoals ze zichzelf noemen, is niks van te zien. Het 
schijnt dat het merendeel van de mannen toch vast is blijven houden aan hun 
stek op het vaste land. We vermoeden dat de vrouwen het niet alleen meer 
aan konden thuis en dat de slaapkamer nu vast terrein is voor de mannen. Het 
is wachten op de eerste mini zeebonk en het eerste huwelijk, waardoor deze 
mannen echt nooit meer de zee op gaan. Twee mannen hebben het nog wel 
geprobeerd. Leen heeft zijn spullen gepakt, maar hij is nog niet eens Delft uit 
gekomen en heeft de zee dus nooit bereikt. Eigenlijk is er dus maar een 
zeebonk die het echt aandurft. Na weken op zee gevaren te hebben is Andries 

aangekomen aan de andere kant van de wereld. Toch bleef hij daar niet lang en is hij weer 
vertrokken naar een ander werelddeel. Hij is eigenlijk nooit in zijn schuit in Delft te vinden.  
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Zinloos 
Dit dispuut heeft het druk met van alles en nog wat. Ze hebben een EK 
(waar alleen Zinloos aan mee deed) bierdrinken onderwater 
gehouden. Vinnie heeft dit gewonnen en dat schijnt te komen, doordat 
hij goed kan zuigen. Dit dispuut is wel van de gekke activiteiten, want 
van omgekeerd mikado, midzomerkerstdiner en verticalisering hebben 
wij nog nooit gehoord. Toch schijnt dit dispuut eraan te doen. Zal dat 
er dan ook mee te maken hebben dat ze Caroline kwijt waren? Of 

heeft dat andere redenen…We hebben namelijk gehoord dat er zwangerschappen gaande zijn, maar 
wie dat hebben we nog niet ontdekt. We gaan er van uit dat Henkie dit niet is, want die heeft 
ondanks zijn leuke buurvrouw, meer aandacht voor zijn poes.  
 

Androlupia 
Androlupia onderneemt zo nu en dan toch nog eens wat activiteiten. Zo 
zijn ze pas nog gaan flowriden en raften, we wisten niet dat zij zo 
sportief waren. Al houden we het voorlopig wel voor gezien. Hun 
volgende activiteit staat namelijk pas rond de zomer op het programma. 
Wij dachten dat ze het te druk hadden met activiteiten buiten het 
dispuut, maar ook daar gebeurd weinig. Het enige nieuws is dat zelfs Vis 
is afgestudeerd en het dispuut nu echt uit alleen maar arbeiders bestaat. 

Zelfs van zwangerschappen, verhuizingen of mutaties binnen de huidige relaties is geen sprake. Toch 
blijft ‘Groen is lelijk’ een zin die niet weg is te denken uit de SooS. Helaas voor dit dispuut gaat deze 
uitspraak tegenwoordig niet meer over hun.  
 

Dionysos 
Dit dispuut wordt al een beetje te oud voor de SooS. Toch proberen 
ze zich jong te houden, want er is nog een behoorlijk gedeelte van 
dit dispuut aan het studeren. Het is maar goed dat de 

langstudeerboete wordt afgeschaft. Helaas voor hun komen de ouderdomsverschijnselen naar 
boven, want het is voor dit dispuut te zwaar om twee keer een weekend weg te gaan. Zo hebben ze 
hun dispuutsweekend niet door laten gaan, omdat ze op vrijgezellenweekend gingen. Toch proberen 
ze hip te zijn met hun eigen facebookgroup en whatsapp als communicatiemiddel, al blijkt nog niet 
het hele dispuut (Taces) hiervan overtuigd. Nu is hij ook nog van plan te emigreren naar China en de 
discussie gaat nu hoe ze dan contact met hem moeten hebben. Verder zijn ze toch echt wel burgerlijk 
geworden. Teun is gaan samenwonen met zijn prinsesje van XX en Joyce en Tinus zijn (op het 
moment van schrijven) nog steeds zwanger en Yuri is inmiddels getrouwd. 
 

Calisto 
We hebben groot nieuws ontvangen van Calisto en ondanks dat zij veel hebben 
met blauw hebben we daarvandaan helaas geen berichten gehad. We hebben te 
horen gekregen dat Joyce zwanger is. Na alle bevallingen zijn wij de tel kwijt en 
hebben dus geen idee hoeveel kinderen deze dames samen al hebben. Verder 
hebben we gehoord dat een van de dames, Xandrina, heel dapper met drie 
mannen (o.a. van Zinloos) een weekend weg is geweest. Ze zeggen dat ze zijn 
gaan golfen, maar behalve verhalen over het vakantiehuis met hout en vuur 

hebben we niks gehoord.  
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Techniek verhaal 
 
Beste lezers, 
 
Het is alweer een tijdje geleden sinds het laatste techniek verhaal, alleen is er in de tussentijd niet veel 
gebeurd. Sterker nog ik heb geen idee. paar triacjes vervangen, nieuwe laten overkomen uit China en verder 
kan ik me niks bedenken. De JV is geweest, paar kleine feestjes en de AprèsSooShut met DJ Donnie, dolle 
Donnie en uiteraard Ary. (En ik maakte het laatste uur vol) 
Voor Donnie waren er 3 CDJ2000's geregeld, helaas had ie z'n map met slechte muziek niet meer. 

 
Donnie had een mooi motto, die lampjes op de mixer kunnen 
allemaal aan, dus waarom ook niet. 
Alle systemen vol in de limiters totdat na een tijdje alles niet harder 
kon.. tenminste bij Donnie dan. Ik probeerde het af en toe wat 
zachter te krijgen maar dat had weinig nut. In ieder geval hebben 
de limiters weer eens bewezen waar ze voor zijn, zorgen dat de 
ingang van de versterkers niet clipt. Nou ja het soundcraft paneel er 
tussen ging wel een beetje clippen..  
Een clippend signaal daarna weer zachter maken blijft een 

vervormd signaal. Ach ja, we hebben het overleeft. Op een gegeven moment ging ook de monitor speaker naar 
oorhoogte, tja hoe later hoe dover denk ik dan. 
In de tussentijd had ik nog een simpel timertje gevonden waarvan de in en uit tijd ingesteld kan worden. Deze 
hangt aan een kleine rookmachine die zo continu wat mist in de zaal blaast met behulp van een ventilator.  
 
En dan bedenk ik me nog Oktoberfest. Wegens een nieuw liedje waar wel eens een spettertje bier het plafond 
kan bereiken hebben we lampen en stekkerdozen zoveel mogelijk weggehaald en beschermd.. nou daar kwam 
ie dan... we kwamen van de grond en sprongen omhoog...bier in de kabelgoot...en..  poef alles uit. Oeps 
aardlek gesprongen. Na een korte reset ging en bleef gelukkig alles aan en DJ Ary gaf het advies om met 
blaadjes ipv bier te gooien. Dat werkte een stuk beter. 
Toch wel iets om eens een oplossing voor te bedenken dat we het licht en geluid meer scheiden. 
 
Dan rest het mijn nog om wat over de DIAS te schrijven. Was weer een hele leuke DIAS. Ik had met een paar 
tafels een soort FOH gemaakt achterin het atrium, eerst draadloos maar door storingen toch terug naar 
bedraad. 
Laptops met video, twitterfeed, foto's en logo voor de 
schermen. Mijn mp3 muziek unit en een mixer maakte alles af. 
zag er goed uit, ik keek boven iedereen uit en had alles wat ik 
nodig had (op heel veel koffie na, volgend jaar verse bonen 
koffie graag!) 
Beneden in de SooS hadden we ook weer wat moois gemaakt. 
De meter competitie draaide soepel en af en toe kwamen er 
foto’s langs. Muziek, licht en fancy tv effecten deden Chris, Kris 
en EJ dus kon ik lekker op de bank relaxen. En daarna natuurlijk 
naar boven om daar alles neer te zetten en blafherrie te maken 
in het blauwe lokaal. Voor de leuk had ik mezelf met een 
stroboscoop op de speakers gezet en ging helemaal los op de 
muziek. 
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WISPO 2013 
 
Brrr… koude rillingen lopen over je rug tijdens de 
wintermaanden… Klunend naar school en de sneeuw op je 
voorhoofd stimuleren ook niet echt om naar je lessen te gaan. 
In jouw hoofd zit natuurlijk maar één gedachte, WISPO 2013. 
Lekker ff weg van ons koude kikkerlandje en bovenop een berg 
met een biertje in je hand genieten van de 
heerlijke zon. Snoeihard de berg af skiën/boarden en vooral 
geen fransen voor laten gaan in de lift. 
 
Elk jaar organiseert NOVA dé wintersportvakantie die je niet 
mag missen, genaamd WISPO. Omdat we ieder jaar met een 
grote groep weggaan (vorig jaar 109 man) kunnen we de reis 
aan iedereen goedkoop aanbieden. Lid of geen lid, iedereen mag mee met WISPO. Leden 
krijgen uiteraard wel korting. We vertrekken ieder jaar op een vrijdagmiddag met de bus 
vanuit de SooS, om na 14 uur feesten aan te komen op locatie. Het weekend daarna 
vertrekken we weer en worden we zondagmiddag poepiebruin en met een kater weer 
afgeleverd bij de SooS. 
 
De WISPO is voor iedereen, of je nu denkt dat je extreem gevorderd bent of dat je nog nooit 
op een snowboard hebt gestaan, iedereen kan mee. Er gaan zelfs mensen mee die helemaal 
de berg niet opgaan. Die komen alleen voor de gezelligheid mee. Overdag kun je je helemaal 
uitleven op de berg en iedere avond is er een après ski party. 
 
Aankomende WISPO is van vrijdag 8 februari t/m 17 februari 2013.  We gaan naar St. Sorlin 
d’Arves. Het gebied heeft 310 km aan piste, en voor de bierteamers zijn er voldoende 
terrasjes in St. Sorlin d'Arves. De ideale ligging in de zon en de exceptionele sneeuwcondities 

maken Saint Sorlin tot een perfect sneeuwparadijs 
voor elke beginner tot extreem gevorderde. 
 
Elke avond zal er weer een ander geniaal 
themafeest zijn in de “la Grotte du Yeti”. Welke 
Themafeesten er precies komen houden we nog 
even geheim tot de WIA (Wispo Info Avond), maar 
de in het verleden behaalde resultaten bieden hier 
gelukkig wel garantie voor de toekomst. 
 

Inschrijven kan in de SooS en de uiterste inschrijfdatum is maandag 17 december. Voor meer 
informatie kun je natuurlijk altijd op www.wispo.org kijken. Als laatst wil ik graag afsluiten 
met een waarschuwing. Als je eenmaal meegaat op WISPO kom je er niet meer vanaf. Vanaf 
de eerste keer dat je meegaat op WISPO wil je elk jaar weer. Bedenk je van tevoren dus goed 
of je zoveel feesten, wintersport en gezelligheid wel aankunt in je studententijd! 
 
De WISPOcommissie 2013, 
Gideon, Joodie, Mitch, Josse en Ron 
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Nuttige bierdingen 

Er zit vitamine b in bier, per glas pilsener zit er 
-0,07 mg vitamine B2 in, bij 20 bier heb je al je dagelijkse behoefte bereikt!  
-0,01 mg vitamine B1 in, bij 110 bier heb je al je dagelijkse behoefte bereikt! 
-0,12 mg vitamine B6 in, bij 12 bier heb je al je dagelijkse behoefte bereikt! 
Dit betekend dat bier heel gezond is. In wijnen en andere dingen die veel gefilterd worden zitten 
amper vitamine, dus bier is beter dan wijn. 

Om het nog mooier te maken zit er ook ijzer, chroom, koper, silicium en kalium in bier. Dit zijn 
mineralen die het lichaam nodig heeft en bier dus nóg gezonder maakt. Dit zit ook niet in wijn, dus 
bier is alweer beter dan wijn. 

Maximaal 2 glazen bier per dag verbetert je prestatievermogen en vermindert de kans op hart en 
vaatziekte. (dit werkt dus niet in combinatie met de benodigde behoefte vitamine B1) 
Dit werkt ook met wijn, dus wijn is niet beter dan bier. 

Wanneer je een aardige poos bier drinkt moet je nonstop naar de wc, dit komt doordat alcohol 
inwerkt op de hypofyseklier in de hersenen, deze klier zorgt ervoor dat de nieren water opnemen 
wat anders in de blaas terecht komt. Door de alcohol stoppen de nieren hiermee waardoor al het 
water richting de blaas gaat. 

Na een dag goed zuipen wordt je trillend wakker in bed en voel je je zwak, dit zwakke gevoel komt 
doordat alcohol ervoor zorgt dat het energierijke glycogeen in je lever wordt afgebroken tot glucose. 
En die overmatige glucose pis je weer uit. Hierdoor heeft je lichaam minder energie de volgende dag. 

Volgens wetenschappers is een berg NAC aminozuren de beste remedie tegen een kater. Wanneer 
alcohol afgebroken wordt onstaan er ‘vrij radicalen’, dat is giftige troep en voel je je kut van. Deze 
worden normaal opgeruimd door een stofje wat gluthation wordt genoemd, maar bij een zware 
zuippartij neemt de concentratie hiervan af. NAC bevat een stofje wat de kern van een gluthation 
vormt en wanneer je dit tot je neemt blijft de voorraad goed op pijl. Dus een goede bodem bestaat 
uit ei of vlees ofzo. 

Er zijn twee soorten alcohol, namelijk ethanol en methanol. Methanol is zeer giftig vergeleken met 
ethanol en er wordt ook altijd gepoogd zoveel mogelijk methanol uit de drank te filteren. Wanneer 
deze methanol wordt afgebroken door de lever kan het voor hevige hoofdpijn zorgen. De lever zal 
altijd eerst alle ethanol afbreken alvorens het aan de methanol begint, dus een slok sterke drank kan 
er voor zorgen dat je tijdelijk een stuk minder hoofdpijn hebt, want dan begint je lever weer eerst 
met de ethanol. Methanol zit vooral in goedkope destilaten en goedkope rode wijn. In bier zit relatief 
weinig methanol, dus bier is beter dan wijn. 

Conclusie: Drink gewoon bier en gooi je wijn weg. Vreet een zooi dooie dieren voor, tijdens en nadat 
je bier drinkt. Of als je de dag erna moet werken zoek je voedingssuplementen op waar het NAC 
aminozuur in zit. Drink ook gewoon elke dag bier, ook al ben je misselijk en heb je er echt geen trek 
in, het is goed voor je. 
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Een totaal onzinnig verhaal. 
 
Om hier de inleiding op onderstaand verhaal te geven, Brokkie 
werd net als iedereen door Angela gevraagd om een stukkie 
voor Charline d’r boekie te schrijven die naar Engeland ging 
voor stage of iets dergelijks. Brokkie heeft dit verhaal 
halverwege Zwarte Cross geschreven, met een sloot bier in 
zijn hoofd. Hieronder dus het resultaat van Brokkies 
hersenscheet op papier. 
 
Hallo, 
In dit verhaal heet Hassinks moeder Hanna. Nou en! 
Hanna was op een dag zonnebrillen aan het zoeken op de plaatselijke bijeenkomst voor quaker 
jongeren in Donker Schavenwoude. Bij de kraam op de derde rij gezien vanaf de Subway en dan in de 
achterkolom van het vijfde quadrant op de 38ste plek zag zijn Herbert. Herbert was een bekende, dit 
was immers de neef van de vrouw van Herman de Vries. Toen Hanna nog op de huishoudschool zat 
hadden Herman en Hanna minstens 2x per maand gemeenschap tussen en 5e en 6e jaar. Herbert 
bleek geen zonnebrillen te verkopen. Echter bleek Herbert wel in het bezit te zijn van kroonsteentjes. 
Dit kwam op zich goed uit omdat kroonsteentjes vaak goed uit komen als Hassink bij je in huis heeft 
gewoond. Hanna besloot de kroonsteentjes te kopen en zo vlak na de vakantie toch geen zonnebril 
nodig te hebben.  
 
Hanna besloot weer richting huis te gaan. Hanna woonde in een bos. Niet zomaar een bos, NEE een 
speciaal bos. Sommige plekken in dit bos waren zo donker dat het voor anders geaarde plezierig was 
om hun geslachtsdelen hier te ontheiligen. Ook Hanna was door de donkere plekken al meerdere 
keren onprettig bejegend. Hanna leek in het donker vaak van het andere geslacht alleen het feit dat 
zij schijnbaar Hassink had gebaard, leek voor vele het tegendeel te bewijzen. Dit keer was er niet veel 
aan de hand, zo vlak na het weekend waren de donkere gaten erg rustig. Men zei dat dit door de  
gebeden in de kerk kwam, maar Hanna wist wel beter.  
 
Eenmaal thuis gekomen legde Hanna direct een kroonsteentje op het nachtkastje. Hassink kwam 
vaak pas thuis na de haspelslag en Hanna slaapt dan vaak al. Hanna vond dit niet altijd prettig, maar 
had er ook wel vrede mee. Na de haspelslag waren er altijd hiekerdaten in het bos. Dit zijn kleine 
beestjes die een beetje lijken op karpoetjes, maar dan met scharen. In de verlopen jaren waren er al 
meerdere jongeren overleden aan hepatitis 38, wat overdraagbaar is door hiekerdaten. Ondanks dat 
Hassink haar zoon was zag zij de beperkingen ook als een last.  
 
Vanavond was anders. Hanna had een afspraak met Herman haar "friends with benefits" uit de 
vervlogen tijden. Ondanks dat haar man Snuitje nog altijd haar echtgenoot was, kon haar dit niets 
schelen. De dikte van Hermans geslacht was hierbij doorslaggevend. Daarnaast was Snuitje 
kruisvaarder en vaak van huis. Het feit dat er maar nauwelijks kruis op de plank werd gebracht, was 
hierbij de bekende druppel in de emmer. 
 
Hanna en Herman gingen die avond eten bij de Bakahoeloekaka in het dorp. Dit is een restaurant 
waar voornamelijk bananen, pruimen en broodjes worst worden geserveerd. Ze als dat hoort haalde 
Herman haar op met de Solex om 15:38 uur. Dan waren ze nog mooi voor de spits. Herman had de 
zijspan gebouwd van een dixie zodat ook voor Hanna de reis comfortabel zou verlopen. Hierbij had 
Herman ook na gedacht over de mogelijkheden na het diner. Immers in de zijspan privacy 
gegarandeerd en de binnenkant was bekleed met kippengaas en papier-mache. In het restaurant 
aangekomen namen ze het raptormenu, wat voornamelijk bestond uit veel. In het verleden was 
gebleken dat dit voor Herman te veel was maar Hanna was vatsig. Na het eten had Hanna last van 
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inwendige zeneroschimmel, waardoor Herman die avond niet aan zijn trekken kon komen. Meestal 
als dit gebeurde liet Herman Hanna zelf naar huis lopen. Dit keer wilde hij een gentleman zijn dus hij 
belde Hassink. Na het verhaal uitgelegd te hebben vertelde Hassink hem dit te begrijpen en zei dat hij 
er binnen 380 minuten zou zijn. Herman bedankte hem en vertrok.  
 
Het weer was er slecht aan toe die nacht. Hanna die een andere verstandhouding erop na hielt als de 
meeste moeders met hun zoons, had nog stille hoop, maar het werd al laat. Gelukkig kwam 
Hendrick-Leonard uit het cafe. Meestal werd hij Hl of HE Lul genoemd. Hl stond er om bekend voor 
de slagkalveren niet bang te zijn en een schimmeltje kon hem dus ook niet weerhouden. Hanna ging 
met hem mee naar huis. 
 
Toen Hanna wakker werd was Hl al vertrokken. Dit was opzicht niet erg maar Hl had de neiging om 
de badkamer af te sluiten voor hij weg ging. Nu douchte Hanna op meer dagen niet, maar lag het 
haarvet en de plak nog op haar romp. Hierdoor waren haar tepel zo hard als kriet wat ze schraal 
maakte. Uierzalf had ze niet bij zich wat het extra onplezierig maakte. 
 
Aan de blikken in de supermarkt kon Hanna al merken dat het dorp inmiddels op de hoogte was van 
de nachtelijke activiteiten. Dit verduidelijkt de regelmatig uitgesproken teksten door voorbijgangers, 
zoals "spuitgat van Hl" en "wandelende drager voor rauwe eieren". Ze was het gewend ook Snuitje 
en Herman konden die waarderen. Ondertussen was Hanna nog altijd niet thuis. Hassink had nog 
gestuurd dat hij snapte dat het geheel minder prettig voor haar was maar dat hij door een leuke 
persoon was gebeld die met hem wilde hoofdknikkeren. Hanna besloot te gaan lopen. Soms als er 
nachten waren als deze ging ze biechten en na wat 
persoonlijke aandacht voor de pastoor werd ze dan 
thuis gebracht. Vanwege de bekendheid in het dorp 
had de pastoor een bericht gestuurd dat hij dit 
onmogelijk nu kon doen.  
Na twee uur en 38 minuten lopen was ze thuis. Haar 
benen, of hoe je deze door de troep nog wilde 
noemen, plakte nog flink. Ze leerde niet veel van 
hem maar Hassinks tip om dingen schoon te maken 
met WD 40 hielp goed. De slierten liepen in de kuip, 
verder moest ze het doen met een fles wodka omdat 
de waterleiding was afgesloten. De alcohol prikte een beetje, nou eigenlijk was het meer een 
tinteling. Dit wond haar op, wat haar er toe zette om dit verhaal met behulp van de fles, waar een 
metalen randje met pareltjes aan zit, helemaal klaar te laten 
komen. 
 
Brokkie 
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Nova weekend 
 
Zoals elk jaar ging NOVA ook dit jaar een weekendje weg: NOVA weekend. Dit jaar ging het gele 
geweld naar Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen om precies te zien. Dit zorgde ervoor dat de heenreis al 
een avontuur op zich was. De snelste route, maar zeker niet de veiligste, ging door België. Het risico 
op een internationaal conflict met onze ietwat dommige zuiderburen was dus zeker aanwezig. Het 
bleek allemaal mee te vallen en al snel zei mijn tomtomtom dat ik redelijk in de buurt moest zijn. Het 
enige dat ik kon vinden was een familiecamping, het leek mij zeer onwaarschijnlijk maar na vragen 
aan de receptie bleek dit ons onderkomen te zijn. Helemaal achter op de familiecamping stond een 

boerderijtje waar het gele geweld het weekend moest 
doorbrengen. Al na 20 meter over de camping te hebben gereden 
werd mij al duidelijk dat dit niet geheel goed zou gaan. Het 
kinderboerderijtje met kangaroos, de spelende kinderen, de 
omaatjes, de familie caravans, dit alles zou in enkele dagen 
vernietigd worden door het gele NOVA geweld. Of in ieder geval 
misbruikt in het geval van de kangaroos.  
 
Rond het avondeten was duidelijk geworden dat de meeste 
mensen redelijk ongeschonden het land der rode duivels 
doorgekomen waren. Wel kwamen de verhalen van de borden 
NOVA langs de wegen en de diverse 38 bordjes. Professor Wally 

gaf daarom direct een praktijk college over hoe een bordje 38 eruit ziet. Na zijn voorbeeldige college 
ging Wally door met het verspreiden van zijn intelligentie wat resulteerde in een wedstrijdje ‘rij je 
auto de camping over naar de parkeerplaats met een biertje op je dak zonder te morsen’. Dit ging 
goed tot de receptioniste ons onder vuur nam, letterlijk, de toon was gezet. 
 
Vervolgens konden we aanschuiven bij het heerlijke 
avondeten: verschillende soorten pasta. Toen bleek dat we 
nog een voertuig misten, een voertuig dat al 10 uur 
onderweg was en nog steeds niet de rit van 1,45 uur had 
afgerond. Het was de speciale groene route bierbus van 
het diehard NOVA groepje. Met divers telefoon contact 
werd duidelijk dat de mannen ergens in Belgie moesten 
zitten, iets met de Chouffe brouwerij.  
 
Na het eten en even lekker een paar pintjes met slap ge-ouwehoer, gingen we lopend naar een 
plaatselijke kroeg. De kroeg was matig voorbereid op een stel dwaze studenten, breekbare spullen 
en deuren met sleutels erin waren niet zorgvuldig weggewerkt. Resultaat: stijldansend door één 
servieskast, sleutel weg van een andere servieskast. Vismans voelde zich nuchter genoeg om alles 
recht te breien, dit lukte aardig en het feest kon weer verder. NB: ’s Nachts bleek dat Vismans totaal 
niet nuchter was toen hij de buitendeur van de boerderij stond onder te kotsen.  
 
Aan het einde van het kroegavontuur kwamen de diehard 
mannen eindelijk binnen, via Maastricht, Chouffe brouwerij, 
Buffalo Grill(Frankrijk), en wegen die niemand zich kan 
herinneren waren ze eindelijk aangekomen. Het gele geweld 
was compleet en het feest ging los, voor 10 minuten, het was 
bedtijd. Een wonder dat we zonder politie ingrepen de gehele 
camping over gestrompeld zijn en de boerderij hebben 
bereikt.  
Volgende dag zouden we wat gaan wat lopen, wadlopen (ja 
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wadlopen in Zeeland, hier heb je dus niet per definitie de Wadden voor nodig). Laarzen, oude 
broeken, beun outfitjes werden te voorschijn getoverd. Het weer werkte niet echt mee en mijn zin in 
tot mijn middel in de bagger te staan ook niet. Het resulteerde erin dat ik met Robbie een neger heb 
ontvoerd en hem in een tropisch zwemparadijs lichtelijk misbruikt. De rest van Nova is gaan 
wadlopen, de verhalen waren uiterst positief en iedereen vond het een leuke ervaring. Voor verdere 
info verwijs ik naar mijn mede NOVA weekendgangers. 
 
Eenmaal terug bleek dat het kroegmevrouwtje toch wel graag de sleutel van de servieskast terug 
wilde. SuuS had een eenzijdige weddenschap afgesloten met mij en Robbie: of de sleutel gaan 
zoeken, of de boerderij schoonmaken. Suus achtte de kans van het vinden van de sleutel zo klein dat 
ze zich heel slim vond met het bedenken van deze deal. Het kostte ons echter welgeteld 30 seconden 
op het oeroude kerkhof om de sleutel te vinden en terug te brengen. Als dank kregen we elk 5 gratis 
bier en een golf aan sterke verhalen van het Rotterdamse kroegmevrouwtje. Jammer Suus, je blijft 
wel sexy mollig. 
 
In de avond werd NOVA met een bus opgehaald om in het land der rode duivels een avondje te gaan 
feesten. We werden naar een club vervoerd die er al met al redelijk hip uit zag. Het bier kostte € 
1,75, sterke drank 60 eurie per liter ennnnnn alles werd gebracht! Een paradijs voor luie studenten. 
Al snel bleek dat de Hollandse mannen een groot voordeel hadden tov de Vlaamsen: wij konden 
bewegen! De Vlaamse vrouwen vonden het maar wat leuk dat er eindelijk geen schijndoden langs de 
dansvloer stonden.  
 
Na liters bier en veel inspiratie was het één Vlaamse pensioentrekker die de stoute schoenen aantrok 
en uiterst vreemd maar lachwekkend ging dansen. Daarmee veroverde hij wel meteen de mooiste 
dame van de vloer en liet ons in verbazing achter. Het verdriet werd weggedronken, het overtollig 
bier werd over de gehele wasbak/spiegel/vloer (Josse?) geloosd, oude vrouwen werden versierd, 
Vlaamsen werden verbaasd, bierbrouwers werden goed gesponsord. Kortom NOVA was weer eens 
goed aanwezig.  
 
Na het feesten moest iedereen buiten in de regen op de bus wachten. Op de parkeerplaats stond een 
hamburgertentje met een uiterst lachwekkend serieuze Belgische meneer erin. Na 3800 hamburgers 
te hebben verslonden deed de man snel zijn tentje op slot, want:’zijn tenstke is gene schuilplekste, 
amai, alé, frietekes, mwoa mwoa gertje!’. Dit is wat ik me herinner, dit kan afwijken van de 
waargebeurde feiten.  
 
Net als veel andere ben ik nog steeds van mening dat we terug zijn geteleporteerd en niet gereden. 
We denken aan een complot van de VS, maar wij zijn er zeker van dat er geen bus bij onze terugreis 
betrokken was.  
 
Het was zondag de hoofdpijn was niet van de lucht en we moesten weer vertrekken. Er was nog wel 
iets met midgetgolf geregeld, maar ik was al blij dat ik een hartslag had dus ik ben naar huis gegaan 
en met mij zo velen. Het werd wederom maar weer eens goed duidelijk: er is niets maar dan ook 
niets veilig tegen het gele geweld dat NOVA heet! 
 Op een mooie Wispo!!!! Maaskantje 
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Stukje oud bestuur 

Vorig jaar hebben wij een erg druk maar vooral leuk bestuursjaar gedraaid. En nu zijn wij officieel oud 
bestuur. Het jaar is echt omgevlogen! Esmé heeft er als voorzitter voor gezorgd dat de rest van het 
bestuur goed functioneerde en zij heeft ook een super leuk feest georganiseerd met de Eerste-
jaarsCom. Renske zorgde dat er elke week bier, tosti’s en SooSmixen waren. Met haar SooSCom 
heeft ze de SooS goed draaiende weten te houden. Thijs heeft als penningmeester het geld goed in 
de gaten gehouden en heeft ook veel leuke dingen voor NOVA gedaan. Zo is hij bezig geweest met de 
nieuwe website samen met de website commissie. Joodie en Sjoerd hebben voor de evenementen 
gezorgd. Een nieuwe record voor de WISPO en het organiseren van de DecibelSooS waren zeker erg 
geslaagd. De andere evenementen hebben zij ook goed georganiseerd. Ik, Fieke, heb naast mijn 
bestuur ook nog vakken kunnen volgen. Ik vond het organiseren van de bedrijvendag erg leuk en ben 
blij dat het goed is verlopen.  

Na dit drukke jaar zijn wij nu weer bezig met school en stage’s. Wij vonden het erg leuk dat jullie 
samen met ons het bestuursjaar zo leuk hebben gemaakt en wij hopen dat jullie het ook leuk en 
gezellig met ons vonden.  

Wij willen het nieuwe bestuur erg veel succes wensen!!  
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Oplossing puzzels vorige WP 
 
Eerst de oplossingen van de Puzzel in WP3 vorig schooljaar. De eerste opgave in het kort: 
 
Er zijn verschillende locaties. Op elke locatie staat een lid van NOVA. De vijf personen drinken ieder 
een ander soort bier, hebben hun eigen favoriete NOVAevent en hebben allemaal een verschillende 
studie.  De vraag is, wie drinkt er Hertog Jan? 

- Josse is op Delft station 
- Ron drinkt het liefst Amstel 
- Hassinks favoriete event is de Speciaal bieren SooS 
- In deze wereld ligt de TH Rijswijk net links naast Teletubbieland 
- Het NOVAlid dat op de TH Rijswijk is, gaat het liefst op NOVAweekend 
- De TBK-er drinkt het liefst Grolsch 
- Degene die op de HHS verblijft doet wiskunde 
- Degene die zich precies in het midden van alles bevind gaat het liefst naar BBQ-OP 
- De elektro student bevindt zich naast degene die het liefst Heineken drinkt 
- De Technisch Natuurkunde student gaat het liefst op WISPO 
- Jupiler wordt het liefst gedronken door degene die zich naast de Wiskundige staat 
- Wally doet gek genoeg Technische Informatica 
- Belg heeft het niet getroffen, want die bevindt zich direct naast de SooS 
- De Elektro student staat naast degene die het liefst naar Code Geel gaat. 

 
Oplossing: 
Als je een mooie tabel maakt kom je tot de conclusie dat Wally, die op de TH Rijswijk staat Hertog Jan 
drinkt. Puzzel opgelost. 
 
Wally, bedankt voor deze mooie puzzel. Hassink heeft hem als enige, dus eerste, opgelost. Gelukkig 
hebben we er geen gratis bier/voedsel of prijzengeld aan gebonden, dus Hassink wint helemaal niks 
behalve eeuwige roem en een nooit meer af te nemen vermelding in deze WP. 
 

De volgende vraag was: 
Als je een vliegtuig op een lopende band zet, en je zorgt dat de lopende band altijd even snel draait, 

maar in de tegengestelde richting als de wielen van het vliegtuig. 
Zou het vliegtuig dan opstijgen. Gelukkig had Wally erbij gezegd 
dat je dit alleen dronken aan de bar mocht bediscussiëren, want 
anders was er natuurlijk geen lol aan geweest.   
 
Voor de TBK'ers onder ons. 
 JA! Het vliegtuig stijgt op. Was dit een auto geweest, dan had die 
auto (ongeveer) stil blijven staan, omdat een auto zich 

voortbeweegt door via een motor zijn wielen te laten draaien. Een vliegtuig gebruikt zijn motoren 
aan z’n vleugels, en niet zijn wielen. Een vliegtuig creëert voorwaartse snelheid door zijn 
straalmotoren, waardoor de vleugels een liftkracht gaan genereren en hij opstijgt. In de lucht zitten 
de wielen helemaal niet op de grond en gaat ie ook vooruit toch? Wat is daar dan verschillend aan 
met een lopende band? Als je het nog steeds niet gelooft, kijk dan eens aflevering 97 van 
Mythbusters. Daar leggen ze het in Jip en Janneke taal uit.  
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Hersenkraker  
Win een romantisch diner voor twee personen! 
 

Belg, Ron en Joodie zijn op WISPO. Op de berg ff 
lekker een biertje drinken, nog een biertje, en nog 
een biertje. Door het lekkere weer vergeten ze de 
tijd en omdat Joodie niet door snowboard halen zo 
het laatste liftje niet meer om terug naar de 
accommodatie te gaan. Teleurgesteld dat ze een 
geniaal themafeest gaan missen, gaan ze maar naar beneden aan de andere kant van de berg een 
kroeg in en aan het eind van de avond toch maar eens op zoek naar een hotel. 
 
Eindelijk een hotel gevonden. Gelukkig spreekt Belg goed Frans en kunnen we aan de andere kant 
van de berg toch veilig overnachten. Ze lopen het hotel binnen. Om met z’n drieën te overnachten 
moeten ze in totaal €25 betalen. Iedereen geeft €10 aan de receptioniste. €30 in totaal dus. Op dat 
moment heeft de receptioniste even geen wisselgeld, en geeft alvast de kamersleutel om hun spullen  
weg te leggen. Later die avond stuurt de receptioniste een portier naar de kamer om alsnog die €5 
wisselgeld te geven. 
 
Die portier loopt naar de kamer van de drie NOVAleden. Bij de kamer aangekomen zegt de portier 
dat hij €2 in zijn eigen zak steekt als fooi, en geeft de drie heren 1 €/persoon  terug. Totaal dus €3 
terug. Dat vindt hij een redelijke verdeling voor die €5. De heren willen slapen en stemmen er mee 
in. 

Nu vertrouwde Joodie toch Belg zijn franse taalkennis niet helemaal en hij is de volgende dag gaan 
terugrekenen. 
"We betalen € 10 per persoon, totaal 3 x € 10 = € 30. 
Maar we krijgen € 1 per persoon terug. 
Dat is dus € 10 - € 1 =€ 9 per persoon. 
Dat is dus een totaal van 3 x € 9 = € 27. 
Volgens Belg zijn vertaal kunsten zegt de portier dat ie € 2 fooi heeft genomen,  
dus komen we op € 27 + € 2 = € 29" 
 
de vraag 
Waar is die laatste euro gebleven? Heeft de portier echt maar € 2 fooi genomen? 
 
Weet jij het antwoord? Mail dan naar wp@sv-nova.nl en wie weet win jij die dinerbon voor twee 
personen wel! Uit alle juiste inzendingen wordt een winnaar getrokken, uiterlijke inleverdatum is 15 
december 2012. 
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Colofon 
 
Correspondentieadres 
Studentenvereniging NOVA 
Rotterdamseweg 137 
2628 AL Delft ZH 
015-2606227 
 
Internet  
Site: http://www.sv-nova.nl 
Mail: info@sv-nova.nl 
Facebook: facebook.com/sv-nova 
Twitter: @svnova 
 
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. 
 
Uitschrijven van deze prachtige vereniging 
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: 
Het bestuur, RvC, Vinnie, Ferdi, Nico, Kayleigh, Twittertje, Sjon, Marleentje, Hassink, Jennifer, 
Brokkie, René, Maaskantje, Pinguin, de kerstcom, de bedrijvendagcom, alle ouwe lullen, iedereen die 
niet genoemd wil worden, iedereen die vergeten is en iedereen die iets nuttigs heeft gedaan. 
 
Namens de WP-commissie 
We hopen dat jullie komend jaar weer gaan genieten van deze WP, en af en toe weer een O ja, is dat 
ook nog gebeurt momentje hebben. 
 
Op een mooie WISPO, 
 
De WPcommissie 2012-2013 
Josse en Ron 
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