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Inleiding 

 
Lieve WP lezertjes, 
 
Wat is het weer snel gegaan, zo’n kwartaal. Nog één kwartaal en het is alweer zomervakantie. 
Heerlijk epibreren op het strand, terrasjes pakken en elke ochtend weer je kater weg kunnen 
drinken. De lente is inmiddels begonnen. Daarom deze hele WP in het teken van de lente. Het wordt 
weer korte rokjes weer en er staat ook weer Weizen op tap. De zomer kan wat ons betref beginnen. 
Voor de mensen die nog niet weten wat de WP is… pak een oude WP en lees daar de inleiding nog 
eens door. 
 
Er is een hoop gebeurd afgelopen kwartaal. Zoveel, dat het nog geeneens allemaal in de WP past. 
We hebben de leukste evenementen er weer uitgehaald en, voor zover we die nog wisten, 
geprobeerd deze na te beleven op papier (want wie weet er nou nog precies wat er gebeurd is bij de 
Groots met de G van Gerard SooS). Het bier heeft weer rijkelijk gevloeid, vrijdagochtenden die niet 
bestonden, een hele week met praktisch de hele vereniging op Wintersport en voor het eerst dat de 
WISPO zo groot was dat we met drie bussen opgehaald moesten worden. 
  
Zoals eerder gezegd, nog één kwartaal en dan is het nog zomervakantie. Nog ff volhouden. Wij zullen 
er alles aan doen als studentenvereniging om jullie daar doorheen te slepen. We hebben weer een 
bomvol programma door de weeks, en we hebben zelfs een NOVAweekend en een ZEILweekend in 
dit kwartaal.  
 
Voor iedereen staat er iedere ochtend (zelfs vrijdagochtend) een SooSbak koffie klaar. Om de dag 
goed mee te beginnen, of weer ff genoeg cafeïne in je lichaam te drinken zodat je dat blokuur erna 
wakker kan blijven. Ook staat er voor de dames en Leen weer een lekkere bak thee klaar. 
 
Dit kwartaal komt er nog een spectaculair evenement aan, een feest dat niet meer binnen één dag 
past! We gaan daarom ons 25 jarig bestaan vieren met een groots lustrumfeest. En dit gaan we met 
een bomvol programma een week lang vieren. Elke dag van de week wat anders! Houd deze week 
vrij.  
 
We hopen dat we iedereen weer vaak in de SooS mogen 
zien en dat iedereen weer met de nieuwe WP een tijdje 
zoet is. 
 
Tot SooS, 
 
De WP commissie, 
Nick, Josse en Ron 
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Bestuursflits 
 
Lieve NOVA leden en dergelijke, 

Jaja zo’n beetje drie kwart jaar zijn we nu zo’n beetje bestuur en ik (Max) ben nu eindelijk gevraagd 
om een bestuursstukkie te schrijven. Tja het moest er toch ooit eens van komen he… 

Desalniettemin zullen wij inspiratieloos en traditiegetrouw even terugblikken naar een aantal 
geslaagde SooSen. De G van Gerard Jeuke SooS bijvoorbeeld, waar het gemiddelde NOVA lid een 
fikse kou heeft opgelopen omdat hij een te korte broek aan had. Of de HawaiiiiiiSooS waarbij  er een 
onwijs marginaal zwembad met een ingebouwde bar is ontstaan in de SooS.  

De Wispo zal ik toch ook maar even aantikken. Het gemiddelde NOVA lid weet dat de Wispo in een 
woord samengevat kan  worlden, en dat is: marginaal! Het is vooral de AntiWispo wat ons dit jaar 
toch wel even perplex heeft laten staan. Dit deden ze door het overmatig gebruik van groene verf in 
de vorm van badeendjes op SooSblokken en redelijk keurig rechte vlakken op de middenbar. Een 
bandschuurmachine heeft dit perikel met lichte moeite opgelost. 

Hoe dan ook wil ik jullie toch weer reminden dat er tussen 10 en 11 uur gratis koffie is in de SooS! 
Jullie kunnen dan wakker worden in de SooS en dan met een lekker bakje koffie in je hoofd in je 
college zitten. 

En aangezien mijn inspiratie nu net opgedroogd is zal ik deze bestuursflits maar eindigen met een 
best wel gave foto en ik wens je veel plezier met het lezen van de rest van deze onwijze WP. 

 

Tot SooS, 

Het bestuur 
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5e lustrumfeestweek 

 
Lieve lezertjes, 
 
Je hebt het misschien wel en of niet gehoord, 
maar NOVA bestaat dit jaar (eigenlijk net na 
afgelopen WISPO) al weer 25 jaar. En dit 5e 
lustrum moet dan ook zeker gevierd worden! Met 
de NOVA Jaarnach was er al een geweldige taart, 
maar dat is natuurlijk niet genoeg. Immers meer 
is beter. Er is een heuse lustrumcommissie die al 
een tijd hard bezig voor een geweldig feest. Nou 
ja, niet ècht één feest natuurlijk! Om groot en 
groots uit te pakken zal het een heuse week 
worden met feesten en activiteiten: de NOVA Lustrumweek!  
 
We beginnen maandag 3 juni (dat is lesweek 6) met een ouderwetse gezellige borrelavond voor alle 
leden, maar er zal hier toch ook meer te beleven zijn dan alleen borrelen! Laten we het zo zeggen: 
deze avond wil je echt niet missen! 
 
Woensdag 5 juni zal er een bijzonder diner plaatsvinden voor alle leden van verdienste van de 
afgelopen 5 jaar: besturen, leden van de RvC, maar zeker ook commissieleden en actieve leden die 
zich hebben ingezet voor de vereniging zullen hiervoor worden uitgenodigd. Tijdens het diner zal er 
op een meerdere ludieke manieren teruggeblikt worden op de geweldige 5 jaren van het  5e lustrum.  
 
Op vrijdag 7 juni eindigen we de NOVA lustrumweek met het grootste feest wat de SooS ooit gekend 
zal hebben. Een open feest in de SooS met bekende DJ’s en meer, maar ook gewoon alles wat de 
SooS normaal ook heeft, maar dan met een leuke twist. En wat bedoelen we met groots? Heel delft 
gaat weten waar ze op 7 juni willen zijn: in onze Gele Onderzeeër! 
Ook buiten deze avonden om zal er natuurlijk genoeg te doen zijn in en nabij de SooS. 
 
Nu zul je wel denken, hè was dat niet op een andere datum. Ja dat wàs het inderdaad.  
Maar ja, nou en. Een hele week is natuurlijk beter dan een dag en daarom hebben we deze week 
gekozen om er helemaal tegenaan te gaan! 
 
Je kunt ons volgen op internet via NOVA25jaar.nl en natuurlijk ook op Facebook.  
Dus, kom je ook duiken in onze Gele Duikboot? Hou dan ’s avonds van 3 juni  tot 7 juni vrij!  
 
 
Tot SooS! 
De lustrumcommissie 25 jaar NOVA 
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NOVAlogo door de jaren heen 

 
Onze vereniging bestaat 25 jaar, en daarom is het wel 
mooi om eens terug te blikken naar het NOVAlogo. 
Hoe is het eigenlijk begonnen, en wat doen die rare 
lijntjes nou om dat logo heen. Het eerste NOVAlogo zie 
je hier rechts. Een mooie houten schildering die wij 
gevonden hebben bij het verhuizen van Rijswijk naar 
Delft staat al sinds de verhuizing rechts in de gang 
(boven de mannen plee). Nu kan ik me best indenken 
dat dit niet practisch is om op een shirt als borstlogo te 
drukken. En dat moeten de mensen die vroeger onze 
vereniging vooruit hebben geholpen ook hebben gedacht. Daarom zijn er al snel wat lijntjes af 

geknipt. Wanneer dit precies gebeurt is weten 
we niet, maar we hebben in de archieven van 
de vereniging al in 1992 het logo met de 
afgeknipte lijntjes gevonden, degene die je 
hier links van dit stuk tekst ziet. Onder dit logo 

stond tot de verhuizing nog "Technische Hogeschool Rijswijk". Die is er met de verhuizing af geknipt. 
Nu vonden sommige commissies dat die lijntjes “te oudbollig” waren en de drukker waar we t.z.t. bij 
drukten vond ook ineens na 38 jaar dat die 
lijntjes niet meer konden. Dus waren er ineens 
twee logo’s in omloop. Degene met lijntjes (die 
hierboven) en degene zonder lijntjes, die hier 
rechts staat. 
 
Er waren dus twee logo’s in omloop, en die werden willekeurig door commissies door elkaar 
gebruikt. De ene vond degene met lijntjes te oudbollig, en de ander vond degene zonder lijntjes niet 
mooi omdat die een misvormde V en A hadden. In de zomer van 2012 is er een "vernieuwd" logo 
gekomen, die (als je het niet weet) bijna niks anders van de oude logo’s is, maar dan zonder lijntjes, 
en zonder rare V en rare A. Hieronder ons kersverse vernieuwde logo: 
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Groots met de G van Gerard 

Na de “All you need is SuuS SooS” en de “All you need is Fieke Fucke SooS” was het dit jaar lastig 
bedenken welk thema er aan de ZJDTIVDWS (Zuip jezelf de tering in voor de WISPO SooS) moest 
worden gegeven met een bestuur zonder vrouwen. Daarom heeft de WISPO commissie bedacht om 
dan maar de docent die veruit het meest van alle docenten een bezoek brengt aan de SooS te 
vereren met een eigen SooS. We hebben het natuurlijk over Gerard Jeucken. Invulling voor het 
thema was vrij simpel. De SooS werd 
omgebouwd tot een camping. 
Kledingvoorschrift was niks minder dan 
een rood shirt/overhemd/trui of vest, 
(beige) korte broek en kaplaarzen. En 
Gerard zelf bood aan om samen met z’n 
vrouw weer een heerlijk gerecht te 
maken. En zoals altijd was dat weer 
overheerlijke zuurkool in twee 
varianten, de pittige en de niet pittige. 
Na deze heerlijke maaltijd is er een 
groepsfoto gemaakt voor de camping 
welke rond het podium was gebouwd 
met iedereen die zich als Gerard had verkleed.  

Ook zoals elk jaar stond er weer Chouffe op tap. Nadat 3 vaten in 2011 en 4 vaten in 2012 te weinig 
bleken zijn er dit jaar 5 vaten besteld. En wederom waren de vaten weer voor het einde van de SooS 
leeg. Om wat extra inhoud aan de avond te geven is er een ping-pong tafel gebouwd, welke 
uiteraard uiteindelijk een beer-pong tafel werd. En werd Hassinks ongecencureerde bingo 
gehouden. Uiteraard met Hassink als host en met zijn lieftallige assistent Pinguin. Maar of er veel 
van de bingo terecht is gekomen, dat weet niemand meer. Het hoogtepunt van de avond was wel de 

“huldiging” van Gerard en zijn vrouw. Voor 
Gerard was er een bierpakket gehaald en 
voor zijn vrouw twee flessen droge wijn.   

Al met al was het een zeer geslaagde avond 
waar de volgende ochtend menig een nog 
wel wat ervaring mee had. Een goede zuip 
jezelf de tering in voor de wispo en een 
mooie start voor wat een marginale WISPO 
ging worden.     

Op een mooie WISPO 2014, 

Joodie 
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LAN-SooS 

Je zult denken wat is een LAN-SooS, LAN staat voor: 
local area network. Een social network hebben we 
al in de SooS, maar voor deze avond is er een 
speciaal local area network aangelegd door Turbo 
Vinnie en Thijs Bekkers. Om voldoende stroom te 
hebben werd de paddestoel zelfs weer uit de kast 
gehaald. Ik heb zelf niet zoveel met computer 
spelletjes spelen, maar blijkbaar zijn er toch nog 
voldoende mensen die er wel van houden.  

Dus één voor één kwamen de mensen binnen lopen, de één met een computer kast, de volgende 
gewoon met een laptop. Er zijn op zulke avonden natuurlijk ook mensen die het net anders willen 
dan andere, die net een overtreffende trap doen.  

Een mooi voorbeeld is onze Anthony, hij had speciaal een auto met chauffeur geregeld om al zijn 
spullen naar de SooS te brengen. En wat kwam er dan uit deze auto vraag je je af. Nou, hier kwam 
een computerkast uit waar onze kleine Anthony wel 2 keer in zou passen. Maar als je zo’n kast hebt 
kan je scherm natuurlijk niet achter blijven. Zijn Scherm kon bijna tippen aan onze eigen LCD 
schermen die wij in de SooS hebben hangen. En nu dacht je natuurlijk het is nu over er komt niets 
meer uit die auto…..  
Mis, hier kwam nog bij een muis waar elke game liefhebber jaloers op zou worden, de transformers 
onder de computer muizen. Anthony zal thuis wel moeten oppassen dat hij niet aangevallen wordt 
door zijn eigen muis. 

Maar er waren natuurlijk ook nog vele 
andere pc’s, maar dan kan ik nog wel 
een uur blijven doorschrijven. Iedereen 
neemt natuurlijk zijn pc mee om de 
bekende spellen zoals ET (Enemy 
Territory) en UT (Unreal Tournament) te 
spelen. Maar World of Warcraft mag 
natuurlijk ook niet vergeten worden. 
Iedereen druk aan het gamen, maar wat 
doe je dan als je daar nou helemaal 
geen zin in hebt?  
Dan ga je gewoon bier drinken en 
besluit je dat je meer bier moet drinken 
dan dat er Energy Drink gedronken 

wordt. Dus zijn we gaan drinken per 38 meter. En je raad het nooit, maar het bierteam wint altijd. 
Beetje bij beetje werd het steeds later. En dus uiteindelijke vroeger en vroeger. En nog steeds zaten 
er mensen te gamen. Dus na een nacht lang gamen krijg je wel trek en het ontbijt is ook weer 
meester gemaakt. De hardcore gamers zijn nog een tijdje door gegaan. Ik zelf ben lekker naar huis 
gegaan om mijn gemiste rust te nemen.  
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MSA 
Woensdag 13 maart was er weer een geniale avond van de DIAS bij de SooS van NOVA. Het was 
weer tijd voor de Mentoren Selectie Avond. Het begon met het opbouwen van de SooS tot MSA 
waardig. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de nieuwe DIAS crew. De mentoren arriveerden 
ondertussen ook in de SooS om de crew nog te helpen en om natuurlijk te genieten van een heerlijk 
biertje en voor de vrouwelijke deelnemers een lekker wijntje(als zij geen bier lustten).  

Tijdens het bier en wijn drinken werd er door de crew 
al gekookt voor het avondeten. De food crew heeft 
heerlijke spaghetti gemaakt en na het welkom woord 
van de voorzitter en mentoren manager mocht er 
aangevallen worden voor het eten. Dit smaakte 
uiteraard weer goed en na het eten heeft iedereen 
netjes geholpen met het opruimen van de SooS zodat 
we aan het belangrijkste van de avond konden 
beginnen. 

De rest van de avond bestond uit gezelligheid, spellen, een vervelende donkere kamer en natuurlijk 
een lekker drankje doen. Er waren 4 spellen opgesteld waar alle deelnemers aan mee moesten 
doen. Dit was Twister voor gevorderde, uit de knoop, de dronken hindernisbaan en wie ben ik. Het 
XDC had een donkere kamer gemaakt om alle deelnemers uit te horen met moeilijke en irritante 
vragen. Ondertussen was het DC en de Oud Mentoren Tom en Manon aan het kijken hoe alle 
deelnemers bezig waren. Zij keken goed of de deelnemers wel mentor waardig zijn en of zij straks 
een groepje tijdens de DIAS aan kunnen. 

Na dat alle groepen alle spellen had gehad gingen we snel 
alles even opruimen om daarna nog even lekker een drankje 
te doen en na te praten over de MSA. Jammer genoeg komt 
aan elke avond een eind en ook aan deze avond was het 
uiteindelijk over. Voor de mensen die dit lezen en denken 
wat heb ik nu gemist en hoe gingen die spellen dan. Volgend 
jaar weer een kans en wees dan wel op tijd. 

Wij als DC willen graag alle deelnemers bedanken en uiteraard de crew die ons hard heeft geholpen 
met het opbouwen en verzorgen van deze geweldige avond. De keuze voor de mentoren zal heel 
moeilijk worden omdat er zoveel leuke en goede mensen meededen aan de MSA. De MSA was zeker 
geslaagd! 

Het DC bedankt jullie en tot SooS, 

Groeten,  

De DIAS commissie, 
Rick, Maurits, Manon, Josse, Jennifer 
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WDFBJNW 
 

NaaM: Robbert van Dijk 
Familie van Bill van Dijk?: misschien 
NaaM moeder: Marjolein zonder Q 
NaaM vader: BoB 
Bijnaam: Chartreuse 
Hoe kleed je je aan?: boxer, broek, shirt, trui, sokken 
Waarom geen schoenen?: ojah 
Favoriete bier: Hertog Jan 
Wat denk je als je op vrijdagochtend wakker wordt?: Kut 
Heb je je handen omhoog tijdens het kotsen?: Nee, moet 
steunen 
Hou je van WISPO?: ja! Maar ben geen dik kind 
Favoriete playboymaand: geen idee 
Rood of blauw: rood van het bloed dat meekomt tijdens 
het kotsen. 
Wat doe je als je geen gel hebt?: muts opzetten (muts? 
Doe maar luxe) 

Wat vind je van de parren?: wat moet ik daarvan vinden? 
Wat valt je op?: groene lamp schijnt op Hassink 
Welke plee gebruik je om te schijten: de linker 
Lees je de donald duck of playboy: niks, ik luister naar de 
iPod 
Kantelfrequentie?: 3 bier + 7 chartreuse 
Hoe voel je je erna?: geen idee 
Leukste nova activiteit tot nu toe: WISPO 
Wat zeg je s’ochtends tegen je ouder over gisteravond: 
liever niets 
Heb je gezwommen tijdens de hawaiiiiSooS? Nee, 
zwembroek vergeten. 
Hassinks moeder?: nooit gezien gewoon neuken 
Tuba of accordeon?: accordeon, kan ik bierdrinken met 
bierhelm op 
Hoe is 38 ontstaan?: iets met vergadering met puntje 38 en 
dat is zo doorgegroeid 
Wie waren bij die vergadering?: geen idee 
Hoe is groen is lelijk ontstaan?: iets met ruzie met disputen over een groene trui 

Favoriete attractie op de zwarte cross?: motoren 
Wat doe je als mooi wark op treedt?: nog nooit van 
gehoord 
Zijn wij irritant?: nee nog niet 
Op 1 na geniaalste NOVA moment?: decibelSooS en 
apresSooShut 
Slavenkoor op de vloer of op de bar? : op de bar 
String of slip: string 
Bril of lenzen: bril 
SooS binnen of buiten?: zomers buiten, ‘s winters 
binnen. Als het warm genoeg is buiten. 

Dikste persoon van de vereniging?: Josse 
Omtrek Josse: 1,38m 
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Wat vind je van leens baard?: moet eraf!! 
Is hij te lui of is zijn scheerapparaat kapot?: allebei 
Wat vind je van blokjeshemden?: mjah…… 

Wat vind je van roodharige?: liever blond of brunette, 
maar bij kayleigh is het niet erg 
Welk nummer van dou grend zing je onder de douche?: 
safari met ome arie 
Ben je wel eens bij een optreden geweest?: nog niet maar 
wil wel heel graag. 
Is het RVC oppermachtig? : NEE!!!! 
Wat vind je van het bestuur?: kut, maar Nick is een baas. 
Sigaar of pijp: nooit gepijpt dus sigaren 
Seksuele voorkeur?: vrouw 
Favoriete cupmaat: C 
Heb je liever Ron, Hassink of Arie achter de draaitafels?: 
Arie, Ron, Hassink 
De favoriete van Putten?: Fastwin 
Favoriet binnen RVC?: Hassink, daar kan ik hardst mee 
lachen. 
Wie zit er in bestuur?: Nick, Thijs Renee en Gideon  
Wie zit er in het RVC: Josse, Hassink, Belg, Ron, Druifje, 
Arno en Jennifer 

Hoe oud is de vereniging?: 25, ik was bij de 
jovanaarnach 
Chartreuse of gin?: Chartreuse 
Heb je wel eens gin geprobeert?: nee, heb wel 
leuke ervaringen met chartreuse 
Favoriete tv programma: House 
Welk merk onderbroeken? Pierre Cardin 
Heeft je moeder die gekocht?: geen idee 
Hoe lang denk je over je studie te doen?: moet 
aan een nieuwe beginnen 
Welke? : geen idee 
Wat vind je van wouter?: klerelijer 
Favoriete website?: sv-nova.nl 
Welke jongen vind je het lekkerst?: Hassink 
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NOVA’s klerenzooi 
 
We zijn alweer vier jaar in Delft, en een van de weinige die echt 
op de Campus van de TU zitten. En daar zijn we trots op! Zo trots 
zelfs dat we nu onze eigen klerenzooi gaan opzetten. De 
klerenzooi waar iedereen aan mee mag doen, elk lid van NOVA 
zijn NOVAhart mag uiten. Iedereen van NOVA eindelijk aan de 
buitenwereld kan laten zien dat ie lid van NOVA is! 
 
Wat is de NOVA’s klerenzooi? 
We bieden als vereniging aan al onze, en alleen onze! leden de 
mogelijkheid om NOVAkleding te kopen. Voor iedereen die zich naakt voelt zonder NOVAlogo bij 
zich, voor iedereen die niet weet wat ie deze donderdag weer naar de SooS aan moet, voor iedereen 
die trots is een NOVAlid te zijn! We hebben in de aanbieding een NOVAshirt, een NOVApolo, een 
NOVAtrui, een NOVAvest en een NOVAtokkiebroek. Ja een NOVAtokkiebroek zelfs! Een 
"NOVAsweatpants". En uiteraard zijn de polo’s en shirts ook getailleerd voor alle vrouwen en grote 
mannen te bestellen. 
 
Wat kost dat nou om een trots NOVAlid te zijn? 
Nou dat kost dus behoorlijk weinig. We willen namelijk geen winst maken 
op de NOVAkledinglijn. Daarom hebben we met onze huisdrukker Attentio 
zeefdruk voor deze actie behoorlijk scherpe prijzen kunnen opstellen. Zo 
kost een NOVAshirt bijvoorbeeld maar €8 en een NOVAtokkiebroek 
bijvoorbeeld maar €11,50. Voor alle prijzen, details enzo moet je even naar 
sv-nova.nl/klerenzooi gaan. 
 
Is mijn trui wel Halal geplukt? 
Natuurlijk begrijpen we dat je veel vragen hebt. Welke kleuren, welke 
prijzen, welke maten, vragen, vragen,vragen… We hebben voor alle 
informatie daarom speciaal een pagina op onze website gezet: sv-nova.nl/klerenzooi. Hierop kun je 
echt alle informatie vinden die wij hebben. 
 
Ik wil NU bestellen! 
Dat kan! Bij deze WP zit een inschrijfformulier. Mocht jouw administratie even goed zijn als die van 
Osiris, en ben je nu al weer alles kwijt, dan kun je ook je inschrijfformulier vinden op sv-
nova.nl/klerenzooi. Vul het formulier in, lever deze in de SooS in bij het bestuur of Ron en voor de 
rest wordt alles geregeld. Je krijgt vanzelf een mailtje wanneer alles binnen is. 
 
Deze, en nog veel meer informatie is te vinden op: 

Een dikke knuffel, 

www.sv-nova.nl/klerenzooi 

De Visibility commissie.
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Regenbogen zijn homo!(?) 
Disclaimer: Het is niet de bedoeling dat óf regenbogen, óf homoseksuelen zich op wat voor manier 
dan ook beledigd voelen als gevolg van dit artikel. Het is puur informatief bedoeld, om de verschillen 
tussen homoseksuelen en regenbogen te benadrukken. Wanneer u zich als homoseksueel of 
regenboog toch geïdentificeerd voelt met de ander, mag dat uiteraard ook, maar dat is dan uw eigen 
keuze, en niet per sé natuurlijk bepaald. 

Regenbogen zijn homo. Een stelling die op bijna regelmatige basis wel eens wordt uitgesproken. 
Maar is dit echt zo? Laten we, als HBO-opgeleiden, dit even wetenschappelijk benaderen. We zullen 
zowel regenbogen als homoseksuelen op een intellectuele manier uitkleden, en uiteindelijk de 
conclusie trekken. 

We beginnen met de letterlijke definities: 
re·gen·boog (de; m; meervoud: regenbogen) 
1. cirkelvormige zevenkleurige boog aan de hemel wanneer de zon schijnt op vallende regen 

ho·mo·sek·su·ee

Nu de uiterlijke vergelijking: 

l (de; m,v; meervoud: homoseksuelen)  
1. iemand met seksuele gevoelens voor leden van het eigen geslacht; homofiel 
De overeenkomsten die hier te vinden zijn, zijn dat beiden voorafgegaan worden door het lidwoord 
“de”, en beiden mannelijk zijn. Al is dat laatste niet noodzakelijk bij de homoseksueel. Ook kunnen 
we ervan uitgaan, al is dat niet direct genoemd, dat de zon wel eens schijnt op homo’s. 

 

  

 

 

Als eerste moet hier vermeld worden dat de wolkjes geen noodzakelijk onderdeel zijn van de 
regenboog. De enige gelijkenis is verder dat zowel de homo’s als de regenboog enkele 
overeenkomstige kleuren hebben. 

Wiskunde 
Als in een écht wetenschappelijk onderzoek moet hier natuurlijk ook een wiskundige vergelijking 
uitgevoerd worden: 

 

 

 

Omdat niet aan beide kanten van het = teken hetzelfde te zien is, is dit onjuist. 

Aan deze drie experimenten is te zien dat er te weinig overeenkomsten tussen regenbogen en 
homoseksuelen zijn om te stellen dat deze gelijk zijn. 
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NOVA LIVE 

Het was een prachtavond, 

De avond begon zeer prachtig, ikzelf begon met een drankspelletjes. Daarna nog een paar bier 
genomen en alsnog besloten wij om te gaan kingsen. 

Opeens werd er een prachtig liedje gedraaid, hetgeen ons beveelde om eten te gaan halen. Na het 
avondmaal is het natuurlijk aan te raden om de nodige nicotine in het lichaam te douwen, maar wat 
wij toen zagen….. 

Er kwamen een paar in het zwart geklede 
personen richting de SooS lopen waarvan 
niemand een idee had van wie deze 
vreemde gasten waren. Vrezend voor deze 
onbekende vreemden als wij waren 
mochten wij toch van geluk spreken dat 
wij zagen dat ze prachtige gitaren bij zich 
droegen. Nadat deze vreemde, doch 
vriendelijke, personen zich voor hadden 
gesteld, vervolgden zij hun weg naar 
beneden. Ze zagen het podium en NOVA-
LIVE was begonnen. 

Buiten was men nog steeds bezig met het gezellig nuttigen van het gele goud. En toen; Zonder dat 
het werd verwacht, opeens werden onze oren bestookt met prachtige muziek. Iedereen rende naar 
binnen. Wat ons daar verwachtten was een prachtige moshpit, net optijd kwamen wij aan en 
konden nog net een paar mooie schouderduwen en wat ietsmeerzijdt geven. Waarna het bandje 
alleen maar beter ging spelen. Het feest werd er trouwens niet slechter op. 

Nadat wij helemaal kapot waren van het meezingen en het pitten kwam er eindelijk een rustig 
bandje. Je zou het ‘jammer genoeg’ kunnen noemen, maar wij na een paar liedjes kwamen gelukkig 
de oude rockliedjes langs. De muziek ging weer van hard tot harder en de sfeer ging van leuk tot nog 
gezelliger dan bij het eerste liedje. 

Het was echt een avond waar weinig feesten mee te zijn vergelijken. Een topfeest eerste klas wat 
weinig voorkomt in dit jaar. Het was echt druk en de gezelligheidheid was op zijn minst als van ouds 
te noemen. Ik mag blij zijn dat ik deze avond ‘heb mee mogen maken’. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik 
echt 0 geheugen heb van dit feestje en dat ikzelf ook nog heb gespeeld, maarja…. ik kan me dat echt 
niet herinneren. Een prima getuigenis dat dit rondje in NOVA prima was.  
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Dead baby jokes 
Naast Paulus de Boskabouter moppen en 
bakkersmoppen heb je ook dead baby jokes. 
Misschien een beetje hard, maar stiekem ook wel 
grappig 
 
What's funnier than a dead baby?  
A dead baby in a clown costume! 
 
How do you make a dead baby float?  
Take your foot off of it's head. 
 
What's the difference between a dead baby and 
a trampoline?  
When you jump on a trampoline, you take your 
boots off. 
 
What's blue and flies around the room at high 
speeds?  
A baby with a punctured lung. 
 
What do you call a dead baby with no arms and 
no legs in the middle of the ocean?  
Fucked. 
 
How do you stop a baby crawling round in circles 
?  
Nail its other hand to the floor. 
 
What do you call a dead baby with no arms and 
no legs hanging on your wall?  
Art. 
 

How do you make a man pregnant?  
Stick a dead baby up his ass! 

How many babies does it take to paint a house?  
Depends how hard you throw them. 

What's the difference between a bucket of gravel 
and a bucket of baby guts?  
You can't gargle gravel. 

What gets louder as it gets smaller?  
A baby in a trash compactor. 

What's the difference between a Dead Baby and 
a tree?  
One is legal to hit with an Axe. 

What do you get when you have sex with a 
pregnant woman?  
A baby with a black eye! 

How do you get 100 babies into a bucket?  
With a blender! 

How do you get them out again?  
With tortilla chips!!! 

What do you get when you dislocate a dead 
baby's jaw?  
Deep Throat. 

Why do you stick a baby in the blender feet first?  
So you can see the expression on its face! 

What's more fun than strapping a baby to a 
clothesline and then spinning it around at 
200km/h?  
Stopping it with a shovel. 

What's the difference between a truck full of 
bowling balls and a truck full of dead babies?  
You can't unload a truck full of bowling balls with 
a pitchfork. 

What's the difference between a dead baby and 
a peanut butter cup?  
The dead baby won't stick to the roof of your 
mouth. 

What's more fun than stapling babies to a wall?  
Ripping them off again. 

What's present do you get for a dead baby?  
A dead puppy. 

What's worse than a having sex with a dead 
baby?  
Having sex with a dead baby filled with razor 
blades. 
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De Zwarte Cross. Wie kent het niet? Genoeg mensen blijkbaar, en voor die mensen is dit stukje. 
Waarom gaan zó veel mensen van NOVA zó graag naar de Zwarte Cross? Wat heeft 3 dagen kamperen 
in de modder verder te bieden, dat je het móet beleven? 

Allereerst natuurlijk de camping. Want een beetje NOVA-Zwarte-Cross-ganger neemt natuurlijk een 
campingkaart. Ten eerste kost het geen flikker. €95, als ik me niet vergis? En dat is voor 3 dagen 
avontuur! “Avontuur? Ik dacht dat het een camping was!” Klopt, maar iedereen op die camping is 
gestoord. Op zowel de goede als de slechte manier, net als jijzelf. En daarom is iedere kampeerplek die 
je ziet een potentieel nieuw avontuur. Bij de Camping hoort ook nog eens het exclusieve 
campingfestivalterrein, het Walhalla. Met als belangrijkste de Tiröler Hutte, een feesttent die zijn gehele 
openingstijd in het thema van Oktoberfest staat. En daarnaast het Rock ‘n’ Roll Circus, waar veel van de 
écht goede artiesten, zoals BZB en Jovink, een tweede keer optreden. En uiteraard hoef je na 1 dag niet 
naar huis. 

“Maar ik hou niet zo van Jovink of BZB, dat is mij toch wat te soft!” Voor deze mensen is er dan 
bijvoorbeeld ook de Metalweide, maar ook buiten de Metalweide komt het hardere werk af en toe naar 
voren, zoals in 2012 met Feuerengel, die op een zeer vlammende manier Rammstein nabootsen. Of vind 
je dat juist allemaal te wild? Dan is er de Reggaeweide. Net (onverwachts) vader of moeder geworden? 
Geen probleem, zet die kleine even af in het Blagenparadijs! Geen behoefte aan muziek, maar wel aan 
andere vormen van cultuur? Op naar de Theaterweide. Kortom, er is voor elk wat wils. 

En uiteraard is de Zwarte Cross geen Zwarte Cross zonder de Cross (duh!). Grote, kleine, en misvormde 
motoren die een zandbak kapotscheuren. De gevaartes in de Specialklasse zijn vaak zo enorm uniek en 
hilarisch dat de NOVAwagen van de DIAS er niks bij is. Soms komen er zelfs wat ideeën voor de 
NOVAwagen van deze Specialklasse. 

Uiteraard is er ook eten. Men krijgt honger van 3 dagen KEIHARD feesten. En dat eten is daarop 
afgesteld. Van pizzapunten tot “versgeperste” vruchtensappen. Alweer voor elk wat wils. Maar de beste 
prijs kwaliteit verhouding is toch echt de Truckerbal. Gewoon lekker simpel, een homp vlees op een 
broodje. Geen zin/te dronken/te stoned/te moe om de saus te kiezen? Neem een truckerbal met 
ALLES!! 

“Oké, leuk en aardig, maar ik ga echt geen bier drinken zo tussen het plebs, al die boeren!” Speciaal 
daarvoor is er de beugelbar. Bier drinken uit een luxe fles, met een goede hoeveelheid. En je bent ook 
nog eens letterlijk verheven boven het gewone volk! 

En er is nog zoveel meer. De stunts. De glijbaan. De zeer gevarieerde Bristolschaal tijdens 3 dagen 
zuipen. En Tante Rikie, de onbetwiste führer van de Zwarte Cross.  Ik zou het allemaal kunnen 
beschrijven, maar helaas is mijn pagina vol. 

Tot Cross!! 
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HawaïSooS 

Aangezien er niet altijd evenveel 
vrouwen in de SooS, of überhaupt in 
Delft, te zien zijn, worden sommige 
mannen af en toe een beetje 
kriebelig van binnen, immers, het 
oog wil ook wat. Daarom was het 
weer hoog tijd voor een HawaïSooS, 
met vrouwen in bikini! 

Ookal bevindt de SooS zich op, of 
misschien zelfs wel onder, 
zeeniveau, doch is het zilte nat wat 
ver te zoeken. Heeft iets met duinen 
van doen. Om dit toch zo goed 
mogelijk na te bootsen bij een 
HawaïSooS is er wat authentiek strandzand geïmporteerd van een plek waar dat natuurlijk voorkomt. En 
daarnaast uiteraard water, wat voor de praktische toepassing in een zelfgebouwd zwembad gestopt 
werd. 

Ook wordt Hawaï nog wel eens geassocieerd met cocktails drinken, en daarom had niet alleen NOVA, 
maar ook studieverenigingen Ångström en Fibonacci, een eigen cocktail bedacht. Als laatste 
aankledingpunt was er nog iets revolutionairs. Bij voorgaande HawaïSooSen moest men altijd eerst het 
zwembad uit om bij de bar te komen. Dat was niet alleen koud en oncomfortabel (dat zwembad zit 
zoooo lekker!!), maar mensen begonnen ook nog eens te staren naar het goddelijke lichaam van de 
gemiddelde SooSbezoeker. Daarom was er nu een bar in de hoek van het zwembad. Voor luxe 
bierdrinken, waarbij men niet het zwembad uit hoeft. Behalve om even naar de WC te gaan. Denk ik. 

Uiteindelijk resulteerde al deze moeite in 
een enorm gezellige HawaïSooS, dat door 
veel zowel mannelijk als vrouwelijk schoon 
bezocht wordt. De meeste vrouwen waren 
gelukkig ook gekleed op een manier die 
(bijna letterlijk) in het oog sprong. Een 
groots succes, en voor herhaling vatbaar.  

 

Tot (Hawaï)SooS!! 
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Dispuutsflits 3 2012/2013 

Dit stukie 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 � Droezjba 
� Primus Conventys � Concorder Inter Pcula 
� Mercurius � Blauw genootschap 
� Complexio Vinolentus � Callisto 
� Dadaspuut � Ambrosius 
� A Prima Vista � Dionysos 
� Ratio Incognito � L.E.F.! 
� Procion Loctor � Androlupia 
� Peccavi � Sinlooz 
� Ordinis Absurdum � XX 
� Necessitas � Zuri Mbahari 

Blauw Genootschap 
Dit dispuut wordt elke keer door het heren dispuut vermeld en wij 
zullen het dan ook maar doen. Helaas krijgen wij niet veel 
informatie over deze mannen. Wel hebben wij er voor gezorgd dat 
de mannen weer in het bovenstaande lijstje staan. Ze kunnen 
namelijk vermeld worden met een stukje, maar dan toch zonde als ze in de gehele lijst ontbreken.  
Wel zijn er vermeldingen van een of meerdere zwangerschappen bij Callisto, zal een van deze mannen 
ervoor gezorgd hebben?  
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Callisto 
Deze keer is er over dit dispuut helaas niet veel te melden. Er komt weer 
een baby aan en dat lijkt tegenwoordig wel de dagelijkse bezigheid van 
de dames. Of deze baby dezelfde is als de baby genoemt in de vorige WP 
dat is niet duidelijk, maar over een aantal maanden zullen we het zien. 
Naast deze bezigheid doen de dames er toch nog veel aan om elkaar te 
blijven zien, omdat het even samen zijn zonder kinderen en mannen 
toch ook wel leuk is. 
 
 

 
Dionysos 
 
Deze dispuutsflits hebben de ‘godenzonen’, zoals ze 
zichzelf noemen, weer niet veel te melden. De planning 
om met dispuutsweekend een reis te maken naar 
Schotland is er nog steeds, maar of dit ook echt gaat 
gebeuren blijft de vraag…Zouden ze dan echt te druk 
bezig zijn om nog meer kleintjes op de wereld te 
zetten? 
 

 
 

Androlupia 
In dit groene dispuut is de afgelopen maanden ook niet 
veel gebeurd. Iedereen is nog steeds druk met hun 
carriere en hebben daarom niet veel tijd om samen leuke 
dingen te gaan doen. Het is maar te hopen dat ze niet TE 
burgerlijk worden, want weekendjes weg met je dispuut is 
toch wel erg gezellig. Al lijkt dit steeds verder weg nu ook 
Vis verder aan z’n carriere aan het bouwen is met zijn 
nieuwe baan. Ook hier is weer niet helemaal van duidelijk 
wat hij nu precies doet. Heide is ook van baan gewisseld, 
maar heeft dat binnen hetzelfde bedrijf gedaan. Zal dan 
toch de dispuuts expertise werkgroep geholpen hebben 
hierbij? Helaas hebben we nog niks vernomen over de 

sportieve activiteit en het diner. Zal dit ook komen omdat ze te druk aan het werk waren? 
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Sinlooz 
Bij deze heel erg de nadruk op het logo van Sinlooz en de 
naam Sinlooz natuurlijk, want we begrijpen dat als er niks 
anders te melden valt dan dat wij het steeds verkeerd 
schrijven Sinlooz, dat we dan de naam Sinlooz maar heel vaak 
moeten opschrijven.  Dus bij deze nog een keer de naam 
Sinlooz. Toch is er ook boeiende informatie na al dit Sinloze 
gedoe. Ary heeft namelijk een standbeeld gekregen in de 
TUwijk. Dit is ter ere van zijn project over wind, al is nog steeds 
de vraag of dit wel een eer is, want werkt het eigenlijk wel? 
Verder is het helmaal looz gaan om nu wel wat te kunnen 
melden, dus helemaal mislukt. Erg S-I-N-L-O-O-Z dus! 
 

XX 
De prinsesjes van XX zijn nu echt bijna allemaal aan het 
grote mensen leven begonnen, maar worden zeker nog niet 
burgelijk. Inmiddels is Lotte S bijna afgestudeerd en komt bij 
Suus het einde van haar studie ook in zicht. Marleine en 
Maudy leren nog even door, maar dat dan wel aan de 
universiteit. Maudy is daarvoor dan ook naar polen gegaan 
en laat EJ achter om verder te klussen aan het huis. Als dat 
over 3 maanden niet klaar is dan neemt ze misschien die 
Polen nog wel mee voor het klussen. Verder heeft dit dispuur weer het jaarlijkse valentijnsdiner gehad, 
waarbij zij genoten hebben van een heerlijk meergangendiner, waarbij iedereen een eigen hapjes heeft 
gemaakt. Na behoorlijk wat alcohol in de amuse kon het niet anders dan een groot feest worden en het 
ging daarom door tot in de late (lees vroege ochtend) uurtjes. 
Vermeldingen over zwangerschappen bij dit dispuut zijn nu te verklaren. De heren hadden zelf wat te 
verbergen… 

 
Zuri Mbahari 

De eerste man van Zuri is namelijk begonnen met het uitbreiden. Arno verwacht in 
de zomer een kind. Hij heeft daarom gelijk maar gezocht naar een huisje met 
Marloes. Arno heeft nu dus ook niet meer de vrijheid op zee. Toch hebben de 
mannen geprobeerd echt mannelijk te zijn. Ze zijn de bossen in gegaan met de 
minimale apparatuur bij zich en zijn op survilval gegaan. Zal dit dan eindelijk hun 
eerste dispuutsweekend zijn geweest, of waren ze toch weer niet compleet? Toch 
blijven wij ervan overtuigd dat Andries de enige echte zeebonk is! Hij is weer de 
zee op gegaan en heeft deze keer de evenaar over gevaren! Fijn dat nog een van 
de mannen de benaming ‘Zeebonk’ eer aan doet.  

 

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.  
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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 een bierviltje. 
Hierop moet staan waar jij als dispuut voor staat en wat voor regels jullie onderling hebben.. dit 
zijn je statuten… 
 

4. Drink wat meer 
 

5. Schrijf in je statuten wie erin zitten ook moet een gepaste hoeveelheid onzin in staan want 
anders klopt het van geen kanten. Voor onzin, kijk in de statuten van andere disputen, deze 
heeft het bestuur. 
 

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. Of vragen aan een van 
de al bestaande disputen. 
 
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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Aankomende Evenementen 

Donderdag 2 mei: speciaal bieren SooS 
Er komt weer een multidraft naar de SooS! Er zal een zeer speciaal 
assortiment van velen speciaalbieren voor jullie klaar staan. Uitgekozen 
door de echte kenners is het vak. Kom langs en geniet van de bekende, 
maar ook een paar minder bekende bieren! 

Vrijdag 3 mei: Ouwelullen-SooS 
Ook voor de arbeiders van de vereniging is er een feest. 
Speciaal op vrijdag avond zodat ze zaterdag lekker kunne 
uitbrakken. Ook zal het DVB cadeau van vorige 
OuwelullenSooS worden gepresenteerd. 

 
Donderdag 16 mei: Bedrijvendag 
Na de bedrijvendag is er natuurlijk een borrel. Met je nieuwe stage 
begeleider samen een biertje drinken? Dat kan! Er zullen vele bedrijven 
aanwezig zijn en misschien wel een gratis fust! 
 

Donderdag 23 mei: Jortjes-SooS 
Iedereen kent wel die man die altijd in zijn overhemd en bretels loopt: 
“Jort Kelder”. En kom je duur verdiende centen uitgeven in de SooS aan 
drinken met SooS prijzen. 

Het weekend weg met de vereniging, een weekend bier drinken in de zon, 
een avond de plaatselijke kroeg op z’n kop zetten en nog veel meer. Zoals 
Joodie in de zelf gemaakte modderpoel gooien. Wad lopen, maar toch niet 
echt wad lopen. 
 

Vrijdag 24 mei- zondag 26 mei: NOVAweekend 

 

Ook de studieverenigingen van Inholland weten wat een feestje is, en dat laten ze graag ook aan NOVA 
zien! Deze donderdag is alles plastic, alles beter. Ben jij de bubbeltjesplastic fan? Of ben jij geen 
Barpoppetje maar Lego-poppetje? 
 

Donderdag 30 mei: FMC-SooS 

Één ding is zeker, het wordt een week om niet te vergeten. Over jaren zullen er mensen naar je toe 
komen met vraag, was jij er toen bij? En wat ga je dan antwoorden? Het enige antwoord is: Ik was erbij 
en je hebt wat gemist. 
 

Maandag 3 juni – vrijdag 7 juni: Lustrumweek 

Vrijdag 14 juni: BBQ-OP 
Het afsluitende feest van NOVA. Live bandjes en natuurlijk een BBQ. Mis dit niet. We gaan hier weer een 
te gek feest van maken. 
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Jortjesdag 
 
WE GAAN WEER OP NOVAWEEKEND!!!!111!! WAT?! JA ECHT!!. Maar voordat men proper op 
NOVAWeekend kan gaan moet er natuurlijk eerst keihard gezopen worden. Gewoon, om weer even in 
die stemming te komen. En wat is er nou leuker dan met een kater afreizen naar het verre Doesburg? 

Om dat doel te bereiken is het op donderdag 23 mei ZuipJezelfDeTeringInVoorNOVAWeekendSooS, of 
gewoon makkelijk kortweg de ZJDTIVNWSooS. Maar omdat bier drinken met als enig doel dronken 
worden natuurlijk uiteraard voor droeftoeters is, plakken wij er ook een leuk thema aan. Daarom zullen 
wij ons op deze heuglijke avond kleden als ons aller held, Jort Kelder, en dopen wij deze donderdag 
Jortjesdag. 

De kleur van zijn schoenzolen accentueert zijn bretels, waardoor het kapsel extra goed uitkomt 

De gewenste klederdracht is dus zoals op deze foto naar voren komt. Dus trekt de nette schoenen aan, 
strijk uw pantalon, pak het beste kraagje van de stapel, en zoekt uw geilste bretels uit uw verzameling. 
En uiteraard het haar in de scheiding. Want dát is bier drinken op stand!  

Tot JortjesSooS!! 
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Zeilweekend 

Het zeilweekend van NOVA zit er aan te komen! Wat is er beter dan een weekend het water op? En nog 
beter is, (aangezien het in Nederland toch altijd géwéldig weer is) dat we op de Kaag gaan zeilen (nu ook 
geschikt voor mensen met heimwee; we blijven in de buurt).  

Het zeilweekend bestaat uiteraard alleen maar uit leuke dingen. Zeilen is leuk, bier is fantastisch, en nat 
zijn is geweldig. Daarom is het thema ´lekker nat´ wel een lekker plan.  We zorgen ervoor dat iedereen 
het naar zijn zin heeft! Dat is uiteraard niet zo moeilijk maar er bestaan mensen, die zeilen niet leuk 
vinden (hoe dát komt, weet ik ook niet). Daarom gaat er uiteraard, net als op de WISPO, een gezellig 
bierteam op een sloep mee.  

’s Avonds wordt er uiteraard voor extra gezelligheid met extra bier gezorgd. Aan het eind van het 
weekend contoleren we wie nog het rechtst vaart met een wedstrijdje. 

Het NOVA zeilweekend is natuurlijk voor iedereen! Ook diegene die niet kunnen zeilen maar het wel 
leuk vinden om nat te zijn, of in een zeilboot willen zitten.
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NovaJaarnach 
 
 
Nu ik dit stukje moet schrijven moet ik mezelf toch weer even op mijn achterhoofd krabben wat er ook 
al weer gebeurt was. Iets met een zwart gat kan ik me nog het beste herinneren. 
 
Ik weet dat het vrij rustig en gezellig begon. Heel wat oude bestuursbloezen liepen rond (ze roken ook 
een beetje naar oude slagroom) en het bier smaakte goed. Wat we gegeten hebben ben ik alweer 
vergeten (misschien wat taart maarja).  
Het ging vrij goed mensen over te halen die eigenlijk niet wouden gooien dat jezelf in een vuilniszak 
hijsen en/of inpakken met huishoudfolie ook wel goed genoeg was om schone kleren te behouden. 
Nadat alle lafaarden zich achter de deuren in de hall hadden verstopt kwam de taart te voorschijn. 
Er was hard gewerkt aan de taart en dat was er wel aan te zien. De mensen die niet vies wouden 
worden kregen eerst een stukje en konden daarna hard wegrennen naar een veilige zone. Ik stond in de 
rij voor de taart en blijkbaar was er onder de taart een gat in de tafel waardoor Anthony kwam springen 
maar dat had ik niet door want ik had al taart in men mik. Voor de zekerheid was er behalve de grote 
taart ook nog een paar kwaliteit taarten 
gekocht. Dat ze van kwaliteit waren kon 
je wel merken aan hoe lekker ze in de 
hand lagen tijdens het gooien. Nadat 
iedereen taart overal had (vuilniszakken 
en huishoudfolie hielpen toch blijkbaar 
niet), moest er worden schoongemaakt. 
De spullen moesten wel met 
handgebaren gevraagd worden aan de 
mensen in de hal want Spook wou echt 
niet de deuren opendoen in geval dat 
vieze mensen opeens vieze knuffels 
wouden gaan geven. 
Lekker geknald met I want to break free, en de SooS een grondige poetsbeurt gegeven. Het was zelfs zo 
goed gedaan dat in plaats nog 5 keer de volgende dag dat hij maar 1 keer nog moest schoongemaakt 
worden. Het gordijn riekte wel nog een beetje naar slagroom en mijn haar ook. 
Zelfs na 4 keer wassen was de geur nog niet uit mijn bestuursbloes. Naja dan is hij alvast weer in de 
stemming voor volgend jaar. 
 
Tot SooS, Leen 
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Staatsvormen 

 
Voor alle niet TBK’ers hier in de vereniging hieronder even een uitleg over politiek: 
 
SOCIALISME
Je hebt twee koeien.
Je geeft er één aan je buurman.

COMMUNISME
Je hebt twee koeien.
De Staat eist ze beide op en geeft jou een beetje melk.

FASCISME
Je hebt twee koeien.
De Staat eist ze beide op en verkoopt de melk aan jou

NATIONAALSOCIALISME
Je hebt twee koeien.
De Staat eist ze beide op en schiet jou neer.

BUREAUCRATIE
Je hebt twee koeien.
De Staat eist ze beide op, schiet er één neer, melkt de ander en gooit vervolgens de melk weg.

KAPITALISME
Je hebt twee koeien.
Je verkoopt er één en koopt een stier.
Je kudde vermenigvuldigt en de economie groeit.
Je verkoopt je koeien en gaat met pensioen van de winst.

ROYAL BANK OF SCOTLAND KAPITALISME
Je hebt twee koeien.
Je verkoopt er drie aan je beursgenoteerde onderneming met behulp van Letters of Credit die door je 
schoonbroer bij de bank verschaft zijn. Vervolgens doe je een debt equity swap zodat je alle vier de 
koeien terugkrijgt, met een belastingvrijstelling voor de vijfde koe.
De melkrechten van de zes koeien worden via een tussenpersoon overgedragen aan een op de 
Kaaimaneilanden gevestigde onderneming die eigenlijk in handen is van de meerderheidsaandeelhouder. 
Die verkoopt de melkrechten op alle zeven koeien weer terug aan jouw beursgenoteerde onderneming.
Het jaarverslag zegt dat de onderneming eigenaar is van acht koeien, met een optie op nog een koe.
Je verkoopt één koe om een nieuwe vice president aan te kunnen stellen, waardoor je negen koeien 
overhoudt.
Je verkoopt je klanten een stier.

EEN AMERIKAANSE ONDERNEMING
Je hebt twee koeien.
Je verkoopt er één, en dwingt de andere koe melk voor vier te produceren.
Achteraf huur je een consultant in om te analyseren hoe het kan dat je koe een burnout heeft.

EEN GRIEKSE ONDERNEMING
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Je hebt twee koeien.
Je leent ontzettend veel geld om een melkloods, hooischuur, stal, zuivelfabriek, koelhuis, slachthuis, 
kaasschuur en verpakkingshal te bouwen. Je hebt nog steeds maar twee koeien.

EEN FRANSE ONDERNEMING
Je hebt twee koeien.
Je gaat demonstreren, veroorzaakt rellen en blokkeert de wegen, omdat je drie koeien had gewild.

EEN JAPANSE ONDERNEMING
Je hebt twee koeien.
Je herontwerpt ze, zodat ze nu nog maar een tiende van hun oorspronkelijke grootte zijn en twintig keer 
zoveel melk geven.
Vervolgens maak je een anime (Japanse animatie) film over de koe genaamd Koekimona en verhandelt 
die wereldwijd.

EEN SURINAAMSE ONDERNEMING
Je hebt twee koeien.
Je hebt geen idee waar ze zijn.
Je besluit dat je maar gaat lunchen.

EEN ZWITSERSE ONDERNEMING
Je hebt 500 koeien. Niet één is er van jou.
Je factureert de eigenaren voor het stallen van de koeien.

EEN CHINESE ONDERNEMING
Je hebt twee koeien.
Je hebt 300 kinderen die ze melken.
Je beweert dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en dat je koeien een hoge melkproductiviteit 
hebben.
Je arresteert de journalist die de echte situatie rapporteert.

EEN INDIASE ONDERNEMING
Je hebt twee koeien.
Je vereert ze allebei.

EEN BRITSE ONDERNEMING
Je hebt twee koeien.
Ze zijn allebei boos.

EEN IRAAKSE ONDERNEMING
Iedereen denkt dat je heel veel koeien hebt.
Je vertelt ze dat je helemaal geen koeien hebt.
Niemand gelooft je, dus bombarderen ze je plat en vallen je land binnen.
Je hebt nog steeds geen koeien, maar je bent nu in ieder geval wel een democratie.

EEN AUSTRALISCHE ONDERNEMING
Je hebt twee koeien.
De zaken lijken goed te gaan.
Je sluit je kantoor en drinkt een paar biertjes om het te vieren.
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Oprichting van s.v. NOVA 

Het is alweer 25 jaar geleden, en vele weten niet hoe NOVA is ontstaan. Sommige studieverenigingen 
denken zelfs dat zij NOVA hebben opgericht. Om toch een beeld te schetsen moeten we flink in de 
administratie gaan graven, en dat was moeilijk want aan het begin van NOVA was de 
papieradministratie nog niet optimaal. Laten we dit stuk maar meteen beschouwen als ons rubriekje 
"uit de oude doos". 

 

Terug in de tijd, terug naar juni 1970  
(Bron: het eerste lustrumboekje) 
De bevolking op de THR, pakweg 7 docenten en 60 studenten in twee groepen verdeeld, had zijn eerste 
cursusjaar erop zitten. Deze hechte groep studenten wilde een gezelligheidsvereniging en als ik me goed 
herinner was de praeses ene Eldert van Schagen, die met een paar kornuiten ‘Sigma’ oprichtte. Niks nog 
geen SooS, niks nog geen contributie, wel een Sigmahok in kamer 001, wel feestjes en activiteiten in de 
aula, excursies buiten de school, filmavonden ed. Om een tijdsbeeld te schetsen: alle feesten hadden 
een strikt besloten karakter, alleen toegang voor eigen studenten en personeel met eigen aanhang. Het 
vertonen van de film “Blue Movie” veroorzaakte bijna een rel. 
 
Enthousiast, maar weloverwogen, ontwikkelden de daarna komende Sigmabestuurder de vereniging 
met het organiseren  van allerhande activiteiten waarvan de hoogtepunten toch wel waren: het eerste 
en tweede lustrum van onze hogeschool. 
 
Dat eerste lustrum bijvoorbeeld behelsde een tweedaagse, te weten een sportdag in de Vliegermolen te 
Voorburg en de dag  daarop een fiets- en autopuzzelrit, afgesloten met een knots van een feest. Echt 
iedereen deed mee, het bestond in die tijd niet dat je schitterde door afwezigheid. Alle 
Sigmabezigheden vonden in of vanuit ons gebouw plaats, ook toen stond de directie al pal achter de 
studentenvereniging. 
 
In dat grijze verleden is ook direct begonnen aan 
het tot een traditie uitgegroeide Sinterklaasfeest 
op de THR. Breek me de bek niet open, maar over 
het daarbij gebeurde kan ik een boek vol schrijven. 
Opvallend was, in vergelijking met nu, dat elke klas 
ervoor ging om iedere leraar een surprise (aan) te 
bieden, de originaliteit van de Sinterklazen hoogtij 
vierde en wellicht daardoor de aula ieder jaar 
stampvol zat om maar niks van dat moois te 
missen. 
 
De voorloper van de DIAS, de introductiedagen van Sigma zagen het levenslicht. Weinigen weten hier 
nog van. Plaats van handeling: het schilderachtige Ellecom, in de Achterhoek. Men fietste er naar toe! 
Een enorme woonboerderij met alles erop en eraan. Een beetje behelpen als je met zo’n grote groep 
daar een doorbracht, maar gezellig! Ook de docenten met aanhang waren op uitnodiging altijd weer van 
de partij om tijdens een gemoedelijke dag met sport en spel, puzzelwandeltochten en een BBQ tot slot 
kennis te komen maken met de nieuwe lichting studenten. 
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Kortom: Sigma groeide en bloeide, maar helaas kwam de klad erin zo rond 1982. De animo om lid te zijn 
van een studentenvereniging zakte in die tijd en ook Sigma ontkwam daar niet aan. Een periode van 
nulstand deed zich voor, totdat Walter ‘Rat’ Kuiper aan de horizon verscheen. Hij zette NOVA op poten 
en zie het resultaat: een bloeiende vereniging, professioneel bestuurd en uitstekend georganiseerd. 
 
Moge NOVA nog lang blijven schijnen. Anton van Hal, Primus spectator. 
 

Tussendoor: 
Nu we een beeld hebben hoe de situatie was toen onze oprichter Walter Kuiper op de TH kwam, 
hieronder een interview met de mensen die onze vereniging hebben opricht. Door deze mensen heeft 
afgelopen 25 jaar menig student een flinke studievertraging opgelopen, en daar zijn we trots op! 

 
Het begin 

(Bron: gedeeltes uit het eerste lustrumboekje) 

In 1990 begint de geschiedenisschrijving een beetje, dat komt omdat doordat de vergaderingen 
voor die tijd ongestructureerd waren en er geen notulen werden gemaakt. Het was een hele 
makkelijke tijd en overzichtelijke tijd. Er kon weinig fout gaan, er zat een bestuur van 5 man dat 
bijna alles deed. Er waren weleens mensen die achter de bar stonden maar alle feesten werden 
door het bestuur zelf georganiseerd. De datum van de oprichting is vastgesteld aan de hand 
van de datum dat het eerste feest werd gehouden. Voor die tijd werd er al veel gedaan en 
gepraat over van alles en nog wat, maar werd er nog niet echt iets georganiseerd. Het eerste 
feest was de eerste echte activiteit van NOVA. 
 

Sigma stond tijdens de DIAS om leden te werven met een foldertje. Walter liep rond en vroeg 
hier en daar of er wat te doen was. Nee, wat jammer. Walter kwam van een middelbare school 
af waar ze elke vrijdag wel gezellig SooS hadden. Met dat 
idee zijn we begonnen. 
 
Algemeen 
Toen Walter op school kwam was de heer van Duyse net 
begonnen als de directeur van TH Rijswijk. Vanaf het begin 
stond hij positief tegenover NOVA. We kregen alle 
medewerking. Hij heeft ervoor gezorgd dat de 
geluidsinstallatie door school in gedeeltes gefinancierd is. 
Charles werd geïnstrueerd alle medewerking te verlenen. 
Wilde we bij Repro (red: drukkerij vroeger in de TH) wat doen 
dan kon dat. Op de eerste twee feesten hebben de kantine 
dames broodjes staan smeren en kantine dienst gedraaid. 
Dhr. Van Duyse verwachtte dat iedereen positief tegenover 
NOVA stond. 
 
In de eerste jaren kregen we 2 á 3 gulden per student van de TH. Vanaf de officiële oprichting 
in augustus 1991 konden we leden gaan werven. We zijn leden gaan werven omdat we een 
aantal problemen hadden. Er was geen adressenbestand. We konden dus moeilijk mensen 
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kiezen die bijvoorbeeld een feest zouden kunnen organiseren en konden niemand krijgen voor 
het bestuur. Door een ledenbestand zou je de adressen krijgen van de mensen die NOVA een 
warm hart toedragen. Met het ledengeld konden we genoeg geld binnenkrijgen voor mailings 
en de WP. Aangezien het ledengeld alleen daarvoor gebruikt wordt is het vrij laag gebleven. 

De meeste leden kreeg je bij de DIAS, omkopen met bier, schrijf je met je hele groepje in en je 
krijgt een meter bier. Vanaf het tweede jaar van ons bestaan hebben we met DIAS meegedaan. 
Bij de DIAS zijn we ook Peter van Geloven tegen gekomen. 
 
Eerstefeest: anti stres party 24 februari 1988 
Het eerste echte grote feest van NOVA was de 
anti-stress party, en vanwege de grote 
ongestructureerde werkwijze is er door het 
bestuur van dat moment besloten dat NOVA 
vanaf dit eerste officiële grote feest officieel 
geboren is. 
 
In het begin deden we elk kwartaal een feest 
en daar zijn we op een gegeven moment mee 
gestopt, omdat men zoiets kreeg van ja nou 
anders ga ik de volgende keer wel weetje, daardoor liep het bezoekersaantal dusdanig terug 
dat het gewoon verlies begon te draaien, dan maar twee feesten in het jaar, dan is het in ieder 
geval zeldzaam genoeg dat de mensen nog komen. Dus al die feesten op een rijtje weet ik niet 
meer. 
 
De feesten waren gewoon in de aula, net zo vol tot dat er niemand meer in ging. Toen huurde 
we bij al die feesten ook decors. Voor 1.000 – 1.500 gulden. Dat gaf best een aardige sfeer. We 
hebben aan de zijkant van aula een keer zo’n hele Missisippi radar boot neer gezet en voor het 
back to the fifty’s party beelden van Elvis. Voor het eerste feest hebben we met Anton van Hal 
zitten praten. Die was toen voorzitter van de DIAS commissie. We hebben van hem geld mogen 
lenen uit de DIAS pot om het eerste feest te kunnen geven. Aan het eind van het feest hebben 
we het dubbele overgehouden.

Walter is in ’94 afgestudeerd 

JP is in ’92 afgestudeerd 

 

Interview met: Walter Kuiper, JP Lawers, Marcel Koolen.  
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Alleen voor mannen!
Een succesvolle man is een man die meer verdient dan zijn vrouw kan uitgeven, een succesvolle vrouw 
is een vrouw die zo'n man vindt. 

Een vrouw is als erwtensoep, als ze begint te pruttelen moet de worst er in. 

Je bent nooit te blond om te leren. 

Er zijn 2 redenen waarom een man naar het café gaat: Of hij heeft geen vrouw, of hij heeft er wel een. 

Vrouwen zijn net uien. Je moet ervan huilen en van houden. 

Een vrouw is als een paddenstoel, als je de verkeerde treft ga je er aan kapot. 

Drank maakt meer kapot dan je lief is, maar vrouwen maken meer kapot dan drank goed kan maken. 

Verschil tussen Onze Lieve Vrouw en hedendaagse vrouw: OLV liet alles achter en vluchtte op de ezel . 
HV vlucht met alles en laat de ezel achter. 

Een vrouw is als een hijskraan, ze kan alle kanten op. 

Ik zou niet graag willen beweren dat vrouwen geen karakter hebben. Integendeel: ze hebben bijna 
iedere dag een ander. 

Vrouwen hebben maar 1 rol, de deegrol. 

Vrouwen zijn net enveloppen. Je stopt er wat in, likt eraan en stuurt ze dan weer door. 

Ik google niet, mijn vrouw weet het toch altijd beter. 

In bier zitten vrouwelijke hormonen. Hoe meer je drinkt, hoe meer je praat en hoe slechter je gaat 
rijden. 

Een vrouw is als een orkaan. Het begint nat en heftig maar als het voorbij is ben je alles kwijt. 

Verkering houdt ze een beetje van je, trouwen houdt ze veel van je, en scheiden houdt ze alles van je. 

God is een vrouw, vind je het gek dat er zoveel verkeersongelukken in de wereld zijn. 

Een gelukkig huwelijk is een zaak van geven en nemen: de man geeft en de vrouw neemt. 

Als een pas getrouwde man gelukkig lijkt, begrijpen we waarom. Maar als een tien jaar getrouwde man 
gelukkig kijkt, vragen we ons af waarom. 

Vrouwen zijn overal toe in staat, maar nergens voor te gebruiken. 

Wat is er aan de hand als de vrouw de woonkamer in komt? Dan is de ketting te lang. 

De man is eigenlijk oneerlijk, hij ziet alleen de boom of het paaltje waartegen zijn vrouw is aangereden. 
De vele bomen en paaltjes die ze niet geraakt heeft, ziet hij niet. 

Wat is het verschil tussen een vrouw en een batterij? Een batterij heeft ten minste één positieve kant. 
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MannenSooS 

MannenSooS, dit woord bestaat uit 2 delen: Mannen 
en SooS. En zoals het woord mannen al zegt, is dit iets 
voor mannen, dit omdat de vrouwelijke leden graag de 
SooS wel eens voor hen alleen willen om 
vrouwendingen te doen en zitten wij op de gang. En 
SooS, omdat het feestje bij de mannen veel beter en 
gezelligger moet zijn dan bij de vrouwen.  

Deze avond begon voor sommige al de dag voor de 
donderdag, de normale opbouw dag. Er is kort over 
nagedacht en besloten om de SooS naar de gang te 
brengen. Maar wat zijn nou de vitale onderdelen in de SooS, die je nu eigenlijk in de gang wil hebben? 
Wij konden na een paar biertjes op de volgende dingen komen: je hebt een bar nodig ( anders kan je 
nergens je bier halen), een DJ-booth (waar moet je anders muziek maken) en natuurlijk de SooSblokken 
om aan te hangen. 

Maar hoe maak je nou een DJ-booth, als de echte booth al in de 
SooS staat. Dan heb je allereerst tafels nodig, want een DJ hoort 
altijd hoger te staan dan de bezoekers en hierop zet je Bardelen 
van de buitenbar. Zet hier het NOVA-crew setje in en je DJ-booth is 
bijna klaar. Natuurlijk heb je een muziek-computer nodig en 
hebben we nog ergens onder het stof de oude gevonden. Zo de DJ-
booth is klaar. Dus nu alleen nog de Bar, als dat geen makkie is, je 

pakt de WISPO-bar en klaar is kees. Hang nu nog wat lampjes op 
in de gang en je hebt een feestje. 

Rond 4 uur komen de meeste mensen binnenlopen, het begint al 
gezellig druk te worden en er staat lekker ouderwetse muziek op. 
Maar wat schets onze verbazing, er is ook een vrouw op de gang. 
Deze heeft geen zin in de vrouwenSooS en wederom is het ons 
gelukt dat het in de gang gezelliger is dan op de vrouwenSooS.  

Als je lekker aan het gieten bent, krijg je op een gegeven moment 
ook trek. Dus werd de braai aangestoken. En onze Ary is lekker gaan 
BBQ’en. Maar waar Ary is en hij heeft een BBQ, dan is er natuurlijk 
ook een bierkip. Nadat dit stuk goddelijk vlees zijn juiste tijd had 
bereikt is dit beest vakkundig uitelkaar getrokken en zo snel als deze 
werd neer gelegd om op te eten, zo snel was deze ook weer 
verdwenen. De avond is nog een tijd doorgegaan en hoe later het 
werd hoe meer vrouwen zich voegde bij de gezelligheid op de gang. 

Het is nog lang onrustig gebleven op de gang en als je er niet bij was heb je wat gemist. Ik hoop dat 
iedereen het naar zijn zin heeft gehad en bedank graag de personen die zich hebben ingezet om deze 
avond wederom tot een geslaagd feest te maken. 
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VrouwenSooS 

 
Het scheen gezellig(er) te zijn (op de gang)…  
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WISPO 2013. St. Sorlin d’Arves 

Ook dit jaar is de vereniging weer op wintersport geweest als elk jaar, en ook dit jaar hebben we, net als 
de afgelopen twee jaar, weer het hoogst aantal deelnemers allertijden van de vereniging gehaald. Om 
met zoveel NOVAleden (116) op reis te zijn is mooi. Heel mooi. Geniaal zelfs. Marginaal Geniaal! 

De WISPO begint voor mij eigenlijk de dag voor vertrek al. De 
"zuip jezelf de tering in voor de WISPO SooS" met thema dit jaar 
"Groots met de G van Gerard". Daar wordt natuurlijk al in deze 
WP uitgebreid over gesproken, dus bij deze alleen nog maar de 
vermelding: la Chouffe op tap, korte broek, rode bovenkant, 
Hassinks ongecensureerde BINGO en de zuurkool van Gerard 
Jeucken waren weer geniaal. Groots zelfs! De volgende dag met 
een stel droge harses wakker geworden waar de sahara zelfs nog 
een voorbeeld aan kan nemen!  

De vereniging is de dag van vertrek, anders dan elke andere vrijdag in het jaar al om 8:00 (in de ochtend 
ja!) open. En jah, het is elk jaar weer loten wie de SooS moet openen! Dit jaar was, net als elk ander jaar 
Joodie vanuit de commissie de lul. Wat nou loting in de commissie. Wie stemt Joodie? Iedereen? Mooi! 
Alleen om de mensen die voor het eerste uur hun zooi willen droppen een plekje in de SooS aan te 
kunnen bieden doen wij dit. Alleen voor hun. En om Joodie een klein beetje te pesten… 

De hele dag zit je lekker brak in de SooS als commissie truien uit te delen, ID en 
zorgverzekeringspapiertjes te ontvangen, en kamermentoren uit te dagen of ze wel genoeg alcohol de 
bus in nemen. Gelukkig komen er ook nog studenten dronken van de Groots met de G van Gerard SooS 
de vereniging in lopen, dus lachen kun je op zo’n dag altijd. En voor iedereen die ons vraagt wat wij in 
die mok hebben liegen we standaard "cappuccino".  

We vragen elk jaar netjes aan de Dirk of we eerder de tap open mogen gooien, en ook dit jaar was het 
feest weer zover. Om 15u ging de tap open. Het was weer de dag voor vertrek, dus het was weer pullen 
vullen. DJ Ary achter de draaitafels met de slechtste aprèsski muziek en jezelf volgieten tot de bus komt, 
wat best moeilijk is na de vorige avond. 

We hadden dit jaar drie bussen. Bus Kip. Bus Paard. En bus Koe. Uiteraard werd er weer door 
ouwelullen elke 3,8 minuten door de microfoon geschreeuwd dat de bussen er waren zodat menig 
onwetende weer zijn/haar spullen de trap op ging tillen. Uiteindelijk is toch iedereen in de goede bus 
beland en is weggestart naar Frankrijk (en ik kom nooit meer terug…). 

Ik zat zelf in bus Kip. Gelukkig hadden we twee mannelijke 
buschauffeurs die dus niet ongesteld konden worden als 
het jaar ervoor. Nadat we de campus uitgereden waren 
hadden ze een mooi plaatje opgezet. Hassink al voor 
Rotterdam over z’n zuiger, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ik ben nog even naar voren gelopen om te 
vragen of er geen Chelsea Dagger op hun CD’s stonden. 
Na een negatieve bevestiging had ik er alle vertrouwen in 
dat de rest van de reis dus vlekkeloos zou verlopen. Dit 
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gele gevaarte dat NOVA heet zal de eindstreep zonder veel problemen halen, dachten we…. 

De avondeten stop. Natuurlijk moet elk gerespecteerd varken 
ook vreten elke avond. Wij stopten bij een Mac Donalds. We 
waren inmiddels al flink aangeschoten van alle trays felsgold 
en sterke drank die de bus in gingen en kwamen dus vrij 
"aanwezig" de bus uit gestrompeld. Gelukkig was bus paard 
ons voor en hadden (dachten zij) zich al flink misdragen in de 
Mac. Wij zagen het meer als "Ze hebben de vestiging leuk 
voorbereid op de totale chaos die nu binnen komt lopen". 
Voordat we de Mac binnen kwamen schreeuwen hebben we 
eerst even bij die paal voor de auto’s gestaan. Elke auto die 

een bestelling deed hebben wij nog eventjes, nadat de auto wegreed, een extra order geplaats. Op de 
een of andere manier was het management van de Mac daar uiteindelijk niet zo over te spreken. We 
zijn toen maar naar binnen gestrompeld. 

Eenmaal binnen gekomen begon de lol pas. Een Mac medewerker krijgt per uur betaald en gaat dus 
geen moment sneller werken dan het aller laagste tempo mogelijk om niet ontslagen te worden. Ook 
niet als er twee HUSK bussen in je vestiging zijn. We hebben netjes de wachtrij plezier gehouden. 
Hassink op de vuilnisbak gezet, en met z’n allen het hele repertoire van Guus Meeuwis meeschreeuwen. 
Met z’n allen. Met 90 man. In 1 Mac Donalds. Dat was best gezellig. Er ging volgens mij meer voedsel 
door de lucht dan in de maagjes belandden maar we hebben het uiteindelijk toch zo’n kleine 38 
minuten volgehouden de Mac volledig in NOVA’s bezit te houden. Uiteindelijk is de eindbaasmanager 
naar me toegekomen met de mededeling of we NU naar buiten konden gaan. Ik heb met een brede 
glimlach tegen hem gezegd “succes!”.  

Nadat we echt uit de Mac zijn gegooid ging onze weg richting St. Sorlin d’Arves verder. De chauffeur 
vroeg of wij nog een plaatje hadden, en uiteraard heb ik voldoende muziek bij me om de chauf een 
plaatje te geven. Ik hem WISPO cd 1 gegeven. Omdat ik zelf ook al licht aangeschoten was wist ik niet 
meer helemaal wat er op die CD stond… Todat… TADA DADADA TADADADADA DADA!!!! “KUT!!!!” 
Chelsea Dagger! Tjah, das volledige overmacht, en Belg heeft nog een poging gedaan om op tijd bij de 
CD spelers te komen… Er is een leuk biertje door de bus gegooid. Op de een of andere manier vond de 
chauf het niet heel erg, en nadat er een doekje weggestart was ging ook het feest vol op door tot in de 
vroege uurtjes! Als er iemand gaat slapen in de bus is het uiteraard gebruikelijk om hem helemaal onder 
te stiften, en er is altijd wel een lul die als laatst wakker is met een stift in z’n klauw… 

Het is 7:38. We zijn eindelijk op bestemming. Volledig 
integraal onder gestift allemaal. Dropt die kut bus ons 
onder aan de berg. Moeten we helemaal met skibussen 
die in dat dorp rijden de berg op. Blijkbaar te steil voor 
onze HUSK bus. Naja, we waren (iig onze bus wel) toch 
allemaal nog dronken van de avond in de bus ervoor dus 
we zijn al zingend die skibus ingegaan. Als meneer de 
chauffeur vond dat ie vol zat deed ie de deur dicht (of je 
er tussen zat of niet) en ging meteen rijden. Gelukkig 
stond iemand van de commissie bovenaan om alle spullen weer uit de bus te trekken. 
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Je hebt 8:38 al je spullen in het bagage depot, je kunt met je skipas nog niet de berg op, en je 
kamersleutel krijg je pas eind van de middag. Wat doe je dan? Juist ja! De Kroeg in. Na 14 uur achter 
elkaar non stop zuipen ga je gewoon weer verder!  

Nu hebben wij de regel S1 en S2 als kamer voor de hele 
groep kunnen doorvoeren. Als je "Sorry" of 
"Schoonmaken" zegt moet je een shotje Chartreuse 
drinken. En jah, dat zeg je best vaak als erop word gelet. 
Dus om 9u ’s morgens bij aankomst werden de eerste 
shotjes chartreuse al besteld. Wat, na al 2/3 seizoen 
meegemaakt te hebben, toch veel rare blikken opleverde 
bij het barpersoneel! 

Op een gegeven moment zei ik zelf ook S1 en heeft iemand 
de kroegbaas Lenn daarop geattendeerd. Lenn heeft 

vervolgens de fles Chartreuse gepakt en mijn hele bakkes tot aan het randje toe gevuld met chartreuse. 
Dat was best een aardige slok om weg te krijgen. Gelukkig vergaat onkruid niet en is het uiteraard gelukt 
om hem binnen te houden. De uren daarna waren motorisch wat lastig, maar ik had het zelf aardig naar 
m’n zin. 

Op een gegeven moment kreeg iedereen wel een 
beetje trek van al dat gezuip. Iedereen nar de bar toe, 
en iedereen iets bestellen. Uiteraard heeft iedereen op 
naam van "Sjon" besteld, want op de een of andere 
manier heette iedereen Sjon. Dat bracht wel wat 
verwarring bij het barpersoneel, want elke keer als er 
"Sjon" werd omgeroepen kwamen er 38 man naar de 
bar gerend. Uiteindelijk is het barpersoneel maar 
dingen als Kale-Sjon en Lange-Sjon en Dikke-Sjon op de 
briefjes gaan schrijven om de chaos een beetje te 
beperken. Eindelijk werden de sleutels overhandigd, en konden we onze kamer in. Snel je spullen 
droppen, want mijn taak was om de ski en snowboard verhuur te regelen. Als je ooit weleens bij een 
Mac geweest bent en je dacht dat daar alles langzaam ging… De mensen die daar ontslagen worden 
wordt meteen een baan aangeboden bij de skiverhuur. We hebben daar 3,8 uur staan wachten om voor 
38 man spullen te regelen. En ik spreek geen woord Frans, maar elke keer als ik een liedje inzette 
begreep ik uit de gezichtsuitdrukkingen van de medewerkers dat dat niet echt helemaal gewaardeerd 
werd… 
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Eindelijk, alle spullen waren er. Terug naar de kamer waar onze 
chef cocks een overheerlijk zuurkooltje hadden klaarstaan voor 
mij. Recht uit het voedselpakket, dat NOVA elk jaar weer regelt 
voor al haat WISPOgangers! Daar was ik wel ff aan toe. 

Na het bord naar binnen geharkt te hebben, en een kort 
doucheje gepakt te hebben weer terug naar de kroeg. De eerste 
thema-avond was er "So You Think You Can Drink". Na twee 
dagen flink doorgieten is dat een best zwaar thema, maar 

iedereen heeft zich er goed doorheen geslagen… Er is veel chartreuse gedronken, en nog meer bier! En 
daarna lekker slapen, op naar de volgende dag, op naar de eerste dag boarden. 

Je wordt wakker met een kater waar je uiteraard eng van wordt. Na wat stokbrood van de lokale bakker 
in je hoofd gepropt te hebben, aan te horen hoe iedereen zich voelt en uiteindelijk die 
snowboardschoenen aangetrokken te hebben zijn we toch maar de 
berg op gegaan. Het was toch een soort van lekker weer de eerste dag 
(zeker ten opzichte van de rest van de week). Sjon, Belg en ik naar de 
top toe. Staan we bovenaan de top ben ik nog geen 38 meter aan het 
snowboarden breekt mijn binding van m’n snowboard af. Moet ik dat 
hele stuk naar beneden met maar één binding. Dat is best zwaar. 
Gelukkig heb ik mijn binding uiteindelijk bij de skiverhuur laten maken, 
na een half uur sleutelen en dingen vervangen was ik €3,50 kwijt.  

De eerste après ski die er was (om16:00) was meteen Ary achter de 
draaitafels. En jah, dan wordt er dus echt veel gezopen! Toen DJ Ary 
(het) zat was ging die nog slechtere muziek draaien, en is uiteindelijk 
een bepaald liedje voorbij gekomen. Belg heeft het plafond vakkundig moeten schoonmaken. Die avond 
was in de Grotte du Yeti het door ons verzonnen foute pakjes avond. Iedereen a la carnaval de kroeg in. 
Vooral veel bekijks trok het omdat de rest van de kroeg niet in thema was, alleen de NOVAgroep. Die 

avond daarop was dat nog veel erger. Er was toen de Pimp’s en Ho’s 
party. En jah, dan is het natuurlijk wel leuk om allemaal als een stel 
slecht geklede hoeren naar die kroeg te gaan. Die avond ben ik denk 
echt met 138 man op de foto geweest die allemaal niet konden 
begrijpen hoe iemand zo gekleed naar de kroeg durft te komen. 
Onze kamer sprong er toch wel bovenuit! De terugweg van de kroeg 
naar het huisje was toch 
wel heel erg koud, en 

vooral glad…  

De dagen overdag waren best lekker om te boarden, er waren 
die weken ervoor veel sneeuw gevallen en ook nu viel er af en 
toe een verse laag poeder. Helaas was het een aantal dagen 
ook vrij mistig, dus het zicht was niet altijd goed. Gelukkig kon 
je bij mist altijd naar de andere kant van de berg boarden, om 
daar een terrasje in de zon te pakken. Het was zo’n groot gebied, dat er nooit overal mist was. Gelukkig! 
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Dinsdagavond hebben we onze Tiroler Hütte party gehouden. Allemaal als een stel Duitsers naar de 
kroeg toe. De ene in een nog slechter pakje dan de andere. Het mooie is dat je altijd wel iets aan het 
thema kan doen. Al is het maar met stift een snorretje, en je haar in de scheiding. Je komt al een heel 
eind met helemaal niks. Ik heb zelfs iemand met een pan op zijn hoofd ergens die week zien 
rondlopen… Altijd zijn de meeste mensen in thema-kleding, en dat maakt het feestje net wat leuker. 

De woensdagavond was een heerlijke avond. Er was al een 
paar avonden (dat DJ Ary niet achter de draaitafels stond) 
volledige kut muziek gedraaid. Hebben we wat van gezegd 
tegen Lenn, en kregen we als antwoord “Sorry, maar 
vanavond is een gesponsord feestje en hun DJ is echt kut”. 
Die avond allemaal in ons zwembroek naar de kroeg, het 
was immers beachparty. De DJ begon met draaien en na 
twee nummers begon heel NOVA al boe te roepen. Na 
drie nummers deden ook alle Belgen mee, en na een half 
uur stond heel de kroeg te schreeuwen naar de DJ dat het 

kut was, maar blijkbaar had ie het zelf nog steeds niet door. Toen zijn we met heel NOVA op de vloer 
gaan zitten. Iedereen. De rest n de kroeg volgde al snel, en toen eindelijk begreep de DJ het. Hij heeft 
twee goeie nummers gedraaid, daarna ging het weer kut. Iedereen weer schreeuwen en uiteindelijk is 
de DJ boos weggelopen, in z’n auto gestapt en naar huis gegaan. De rest van de avond was weer 
ouderwets gezellig! 

Donderdag studentendag, en wij hebben elk jaar 
ons gele feest in de kroeg op donderdag, met dit 
jaar als thema 50 tinten geel. We begonnen die 
middag met een "gratis" snowBBQ. Nadat onze 
buikjes rond waren hebben we “I want to break 
free” opgezet in de kroeg. Na twee keer draaien 
was die hele kroeg helemaal opgeruimd en 
schoon. Vladimir is zelfs zijn automatische 
stofzuiger “Solange” uit onze kamer wezen halen. 
Ik heb barpersoneel nog nooit zo verbaasd zien 
kijken. Anthony op een kruk gezet om alles te 
coördineren, en iedereen heeft meegeholpen. Geniaal! Die avond hadden we een paar gratis vaten bier. 
Iedereen natuurlijk weer volgas tanken, en we waren er inmiddels ook achter dat op de een of andere 
rare manier de kroeg hun plastic spoelde. Dus elke beker die je op de grond gooit moet je vanaf nu 
kapot stampen. Dat werd gedaan, en niet zo’n beetje ook. Als iemand het vergat doken er meteen 38 
andere op! De avond was weer heerlijk gezellig, Ary stond achter de draaitafels en we hebben van ons 
barmeisje Margootje gezien dat je achter de bar prima kan kotsen tijdens het bier tappen. Hulde! Die 
varkens van NOVA iets kunnen leren! 
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De laatste avond was ook mooi met Oh Oh Tokkie. Kevin en Wally die 
elkaar helemaal onder spuugde, en Hassink die zijn hempie de hele week al 
als voetveeg gebruikt heeft. Twitter en Bart die strak in pak kwamen, en 
nog veel meer dingen. 

Ik ga er nu een eind aan maken. Ik zou nog wel 10 pagina’s vol kunnen 
lullen, over de flipperkast die nooit aan stond, de receptie die nooit open 
was, de 14 man bierteam in hun badjassen 24/7, Robert die vakkundig 
zeven Chartreuse naar binnen hakt, reageerbuisjes jagermeister, de sloop 
Hassink dag, en de volgende dag in de prullenbak van de kroeg kotsen, de 
NOVAtour waar we met z’n allen de Vie van St. Jean hebben bezocht, het 

barpersoneel dat het zo druk had dat ze vergaten dingen aan te slaan, bordjes 38 die nu in de SooS zijn, 
Lenn die alles marginaal vond, Pepperspray, ons laatste avondmaal met sparerips die volledig uit vet 
bestonden, de geniale feesten, de heerlijke pistes, het podium met gat, de 11 paar gejatte spullen, Hak 
in onze kamer, het Kor en €40.000 borg kwijt, het zwembad, beamers, kamerrondes, statafels bouwen, 
iets met rughaar en dat hele kuteind aan het einde van de week naar beneden lopen omdat de 
Gendarmerie de weg voor de bussen had afgesloten. 

Als allerlaatste wil ik toch even via deze manier de commissie 
bedanken: Mitch, Gideon, Josse en Joodie. Josse en Joodie in het 
bijzonder, want wij hebben de afgelopen 3 jaar NOVA weer op de 
wintersport kaart gezet, we zijn van een middelmatige naar een 
van de grootste groepen in Nederland gegaan die elk jaar op 
wintersport gaat. En daar ben ik trots op! 

 

En zoals altijd: Op een mooie WISPO! 

Ron Klok 
WISPOcommissie 2009 t/m 2013 
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Van Rijswijk naar Delft, de financiële afhandeling 
 
Zoals sommige van jullie wel weten is onze school hiervoor gevestigd als de TH Rijswijk aan de 
Lange Kleijweg 80 te Rijswijk. Sommige van jullie kennen die locatie nog omdat je al te lang 
studeert of inmiddels met je derde studie bezig bent. Het was een pand midden in het groen, 
langs de A4 en het spoor met de zonlicht werende ramen aan de Noordzijde van het pand.  
 
Onze verhuizing werd mede mogelijk gemaakt door de aankoop van het oude pand door de 
gemeente Rijswijk voor slechts € 8.800.000 een koopje. De gemeente was immers op 13 maart 
2007 al overeengekomen dat het Interconfessioneel Makeblijde College (IMC) zal verhuizen 
naar ons oude pand. Er was zelfs 3,2 miljoen euro beschikbaar de boel fatsoenlijk te pimpen,  te 
verbouwen en in te richten. De gemeente kon dit betalen omdat ze de drie oude locaties van 
het IMC zouden terugkrijgen voor woningbouw. 

Het liep allemaal anders. Het IMC doopte zich om tot onder andere Sint Stanis College, 
weigerde de Lange Kleijweg, bedong tweemaal nieuwbouw elders en eenmaal renovatie om tot 
nieuwe huisvesting te komen. Vooral de nieuwbouw van 1500 m^2 ten behoeve van een nieuw 
technocentrum laat zien dat ook VMBO bl studenten geworven gaan worden met flitsende 
nieuwe panden. We missen slechts een kleine 100.000 Mbo'ers  in de techniek. Zolang die er 
niet zijn kunnen wij lang blijven denken en tekenen, er wordt niets gebouwd. 

Leuk om te zien dat de eerste overeenkomst uit 2007 en de nieuwe overeenkomsten namens 
de scholen getekend zijn door exact dezelfde bestuursleden namens het IMC door Stichting 
Lucas Onderwijs. De overeenkomst uit 2007 lijkt nu niets meer dan een tussentijds 
onderhandelingsresultaat. Een wegrestaurant waar een lauwe kroket is weggewerkt. 
 
De gemeente Rijswijk is trouwens nog niet klaar met betalen. De lege Lange Kleijweg 80 mogen 
ze geeneens vrij verkopen of verhuren, maar moeten ze samen met Industrieschap 
Plaspoelpolder gaan herontwikkelen. Laten we de gemeente Rijswijk bedanken voor de 
financiële bijdragen aan onze mooie nieuwe vissenkom. 

Bron gang van zaken vanuit de gemeente Rijswijk  
http://ris.rijswijk.nl/dsresource?objectid=32915&type=org 
 
Bron nieuwe oplossing 12 februari 2013 vanuit de 
school 
http://www.stanislascollege.nl/index.php?id=2309 
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Pinguin post 

Beste allemaal dit verhaal begint op een warm eiland. Ik had het helemaal gehad met die sneeuw in 
Nederland dus heb ik 38 haringen in me rugzak gedaan en ben via de eerste de beste ijsschots naar het 
zuiden gegaan. Dit was nog best lastig ook want hoe warmer het werd hoe minder ijsshots ik overhield. 
Het laatste stukje heb ik dus moeten zwemmen. Ik zag al gauw een eilandje dus daar ging ik maar heen. 
Toen ik daar aankwam keken ze me raar aan want ze waren allemaal bruin met wit inplaats van zwart 
met wit, dit komt waarschijnlijk door het lekkere weer waar ze daar al generaties lang van genieten. In 
ieder geval, ik kreeg een krans en een drankje aangeboden en het is super gezellig. Allemaal van die 
hoola-hoola pinguin meiden om me heen! Het bleek al snel dat ze hier niet veel anders doen dan 
feesten, uitslapen, zonnen en surfen. Het bevalt me hier dus aardig. Blijkt dat ze ook gewoon een 
snackbar op het strand hebben staan! Post gaat hier niet per duif maar per zeemeeuw, daar zijn er hier 
wat meer van. Ik voelde me daar net zo'n hippie; ik deed niet eens me best om net te doen alsof ik 
ergens mee bezig was, het is net epibreren maar dan niet. Gelukkig deed iedereen niet zoveel dus deed 
ik alsnog net zo veel als de rest. Helaas kwam toch die SooScom mentaliteit weer naar boven, ik had er 
wel genoeg van het was leuk geweest die 5 weken. Gewoon geen productiviteit en op een of andere 
manier ging dat vervelen. Ik heb toen van een aantal palmbomen een vlot gebouwd. Dit was nog 
bijzonder moeilijk ook want duct-tape en tie-ripjes kenne ze daar weer niet. Niemand heeft ooit 
besloten dat uit te vinden, snap je dat nou? Ik heb toen maar een sloot aan drank aan boord genomen 
en een gezonde voorraad vis en heb de stroming wederom laten beslissen waar ik heen ging. Onderweg 
kwam ik nog een bootje tegen met een of andere vage gozer uit India die daar zat met een tijger, een  
zebra, een aap en een hyena. Ze wouden geen van allen nog meer gezelschap dus stak ik me 
middelvinger maar op en dreef vrolijk voorbij. Dit duurde nog best lang ook want er was geen wind. Ik 
heb beste kramp over gehouden aan me vinger maar het was het dubbel en dwars waard. Ik vind tijgers 
toch niet aardig. Toen heb ik maar besloten de hele drank voorraad op te drinken in één sessie. Hoeveel 
later kan ik je met geen mogelijkheid zeggen maar op een gegeven ogenblik ben ik op zo'n verdomd luxe 
Cruise-geval wakker geworden. Ze hadden me blijkbaar gered ofzo en er werd goed voor me gezorgd. Ik 
kreeg een dure kamer toegewezen van iemand die halverwege de reis  toch overboord was gevallen. Z'n 
kleren hingen er nog maar die heb ik het raampje uit geflikkerd. Dit schip had ook een snackbar, maar 
dan zo'n luxe met kaviaar enzo.  Tijdens me reis op dit schip was het ook weer als op het eiland; zonnen, 
feesten, uitslapen. Met als enige verschil dat hier ook show's te zien waren en dat ze een casino hadden 
waar ik de sieraden van die gast in welke kamer ik nu sliep kon vergokken. Ook aan dit hoofstuk komt 
een einde. IJmuiden was in zicht en ik hoorde dat hier in Nederland het mooie weer op komst was. Ik 
hoor net dat we uit moeten checken dus dat ga ik dus maar ook doen dan.  Tijd om maar weer eens te 
kijken hoe het bij NOVA is! 

Tot SooS, 
 
Meneer Pinguin 
Erelid SooScom der s.v. NOVA 
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Oplossing Reken je brak met Sander Hak WP2 

Zoveel inzendingen als we eerste WP hebben gekregen, zo weinig inzendingen hebben we WP2 
op de puzzel gekregen. Sterker nog, we hebben maar één inzending binnen gekregen. 
Hieronder eerst nog een keertje de puzzel: 

Killer Flippo`s 

Sommige van jullie kennen misschien nog de plastic schijfjes uit je 
jeugd. Er was een of andere vage verzamel actie mee, maar dat is 
langs me heen gegaan. Ik maakte kennis met de flippo toen ik een 
zak chips zat leeg te vreten. Handenvol duwde ik mijn mond in. 
Totdat er iets muurvast in mijn keel zat en pijn deed. Een licht 
ongemak aangezien ik ook al enkele seconde geen lucht kreeg. Hoe 
het verder afliep weet ik niet meer, maar ik ben er nog. 

Op de achterkant stonden vier cijfers, waar je "The Twentyfour Game" kon spelen. Altijd leuker dan 
onnodige engels, maar het idee is dat je met optellen, aftrekken, haakjes, delen en vermenigvuldigen 
op het getal vierentwintig uit kan komen. {6,6,6,6} wordt bijvoorbeeld 6+6+6+6, {4,4,4,4} wordt 
4x4+4+4, {2,2,2,3} wordt 2x2x2x3, {1,3,3,3} wordt 3x3x3x1 enzovoorts.   
 
Nu zijn er vier flippo`s nooit in productie gegaan. Dit zijn {1,3,7,8}, {1,4,5,6}, {1,3,4,6} en {1,2,3,8}. Ze 
zouden te moeilijk zijn ofzo.  

De officiële oplossing die Sander ons heeft gegeven is:
3 / ( 1 - 7/8 )
4 / ( 1 - 5/6 )
6 / ( 1 - 3/4 )
8 / ( 1 - 2/3 )

Nu heeft alleen Sander Hassink de puzzel ingestuurd met de volgende oplossing. Het staat net 
wat anders op papier, maar na wat rekenwerk zijn we toch echt tot de conclusie gekomen dat 
Hassink echt de oplossingen heeft gevonden. Hij kan binnenkort zijn prijs op komen halen in de 
SooS. 
 
{1,3,7,8}
7-3-1=3, 3x8=
{1,4,5,6}

24

5/4=1,25, 1,25-1=0,25, 6/0,25=
{1,3,4,6}

24

3/4=0,75, 1-0,75=0,25, 6/0,25=
{1,2,3,8}

24

1+3+8=12, 12x2=24
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Reken je Brak met Sander Hak 

Hieronder weer een nieuwe puzzel van Sander 
Hak. Oplossingen graag mailen naar  
wp@sv-nova.nl. Er ligt nog steeds een 
tegoedbon voor Roxanne klaar van puzzel één 
en met de nieuwe puzzel is ook weer zo’n 
gratis diner voor twee bon te winnen. Dus los 
de puzzel op voor 10 juni 2013. 

 

De verzekeringsagent 

Een verzekeringsagent klopt aan bij de voordeur van een eengezinswoning. Moeder de vrouw 
doet open, kijkt teleurgesteld naar buiten. Nog voor ze iets kan zeggen vraagt de man hoeveel 
kinderen mama al heeft. 

Aangezien moeders geen zin heeft zegt ze de man dat als je de drie leeftijden van haar 
kinderen vermenigvuldigd, je als antwoord zesendertig krijgt. De verzekeringsagent denkt na, 
en zegt, tja daar kan ik niks mee, dat is te weinig informatie. 

Moeders weet nu dat ze beet heeft en geeft de arme man nog een onbruikbare hint. Als je de 
leeftijden optelt krijg je het huisnummer van de buren. De verzekeringsagent loopt naar de 
buren en weer terug en kan het nóg niet weten!  

Lachend geeft moeders de laatste hint, haar oudste zoon speelt met technisch Lego, gooit de 
deur dicht en laat ze financiële parasiet in zijn eigen sop gaar koken. 

Opdracht voor de lezer, leg even uit hoe oud 
de drie kinderen zijn. 
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Colofon 

Studentenvereniging NOVA 
Correspondentieadres 

Rotterdamseweg 137 
2628 AL Delft ZH 
0152606227 

Site: http://www.sv-nova.nl 
Internet  

Mail: info@sv-nova.nl 
Facebook: facebook.com/sv-nova 
Twitter: @svnova 
 

500 gedrukte exemplaren 
Oplage 

150 digitale exemplaren 

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 

Doelstelling 

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

Heeft dit nog steeds niet geholpen? Stuur een mail naar 

 
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.  

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. 
 

Het Bestuur, Ferdi, Nico, Hassink, Lustrum-commissie, Joodie, Leen, Pinguin, Sander Hak, Anthony, 
zeilweekendcommissie, bedrijvendagcommissie, SooScommmissie, alle ouwe lullen, iedereen die niet 
genoemd wil worden, iedereen die vergeten is en iedereen die iets nuttigs heeft gedaan. 

Met dank aan: 

Wij hebben weer zeer genoten om deze Word Pervert voor jullie samen te stellen en hopen ook dat 
jullie weer zeer genoten hebben. En wij zien jullie allemaal weer tijdens het Lustrum feest. 

Namens de WP-commissie 

Op een Mooie WISPO, 

De WPcommissie 2012-2013 
Nick, Josse en Ron 






