Lieve lezers,
Het is alweer het einde van het 1ste blok en dus is het weer tijd voor een vers exemplaarvan de WP.
Na de drukke school weken kunnen jullie je nu even ontspannen en dit nummer van de WP van
voren tot achteren doorlezen, de puzzels uitpuzzelen en van spellingscontrole voorzien.
Het afgelopen kwartaal heeft NOVA niet stil gezeten en is er veel gebeurd. Dit is te zien aan de vele
verhalen die deze keer in de WP staan. De stukjes zijn er om jullie geheugen even op te frissen en
voor als je er niet was om te zien wat je heb gemist. Natuurlijk staan er nog in: aankomende
activiteiten, afgelopen activiteiten, nog enkele evenementen van blok 4 van vorig schooljaar, de
traditionele reken je brak met sander en nog vele andere dingen. Ook staat in deze editie

exclusief de eerste editie van de strip Suske en Wiskey en de bronzige buitenlander!!!
De wp commissie heeft menig persoon onder gepaste druk overtuigt een stukje te schrijven voor dit
prachtige blad, het resultaat mag er dan ook wezen. Een kwalitatief hoogtepunt uit de wp historie,
om nog maar de zwijgen over de kwantiteit die zorgen voor deze dikke editie. Echter zal je door pure
prestatiedruk (probeer jij nog maar eens helder te denken te pas en te onpas joodie langs komt) hier
en daar nog vast een stijl en/of spelfoutje tegenkomen, deze kan je die melden aan noreply@sv‐
nova.nl. Het gaat immers om de achterliggende gedachten en de goede herinneringen die we
hebben én vanaf heden nog zeker zullen meemaken. Dat is immers één ding wat, behalve een
ietswat meer dan bovengemiddelde alcohol consumptie, bij NOVA ook gegarandeerd is: fun fun fun
friends and SooS!
Heeeeeel veeeeeeel leesplezier en voor iedereen die op de WISPO is: Geniet en drink met je mate
(veel is ook een maat),

De WP Commissie

Inhoudsopgave
Bestuursflits !! ................................................................................................................................. 3
DIAS! ............................................................................................................................................... 4
OWee 2013 ..................................................................................................................................... 5
De DiGoNo ...................................................................................................................................... 7
SooSbaas 2013‐2014 ....................................................................................................................... 8
SpeciaalBierenSooS ......................................................................................................................... 9
Novalive: Met een kater je wc papier uit de koelkast halen… ........................................................ 10
Kuikenweekend............................................................................................................................. 12
Evenementen Manager 2013‐2014 ................................................................................................ 13
De vrouwenSooS ........................................................................................................................... 15
Het verhaal van de MannenSooS ................................................................................................... 16
AprèsSooShut................................................................................................................................ 17
Oktoberfest ................................................................................................................................... 19
Oktoberfest DJ inzicht ................................................................................................................... 20
Tappersgilde ................................................................................................................................. 20
HalloweenSooS ............................................................................................................................. 22
Nicke en Josse gestapo verhoor ..................................................................................................... 23
25e Bestuur 2012‐2013.................................................................................................................. 25
Het Szigetfestival........................................................................................................................... 27
Disputen ....................................................................................................................................... 28
BBQ‐OP 2013................................................................................................................................. 29
Commissies overzicht 2013‐2014 ................................................................................................... 30
Nieuwe Penningmeester 2013‐2014 .............................................................................................. 32
Laatste Techniek Verhaal............................................................................................................... 33
Aankomende evenementen .......................................................................................................... 35
Pinguïnpost ................................................................................................................................... 36
Nieuw RvC ..................................................................................................................................... 37
Reken je brak met Sander Hak OPLOSSING!................................................................................... 38
Reken je brak met Sander Hak ....................................................................................................... 39
Zwarte Cross ................................................................................................................................. 40
Secretaris 2013/2014 .................................................................................................................... 44
WISPO 2014 .................................................................................................................................. 45
Lustrumweek ................................................................................................................................ 47
38sudoku ...................................................................................................................................... 49
Voorzitter 2013‐2014 .................................................................................................................... 50
Novaweekend ............................................................................................................................... 51
Zeilweekend 2013 een sterk verhaal.............................................................................................. 52
Uit een oude WP. .......................................................................................................................... 53
Vissencom. .................................................................................................................................... 56
Wat is de beste houding tijdens een toiletbezoek?. ....................................................................... 57
Colofon ......................................................................................................................................... 60

Word Pervert nr.1 2013/2014

Pagina | 2

Bestuursflits !!
Beste Leden,
We zijn al weer lekker begonnen met dit jaar. Blok 1 is bijna achter de rug en iedereen begint
zijn draai dit jaar te vinden. We hebben dit blok al een paar mooie feesten gehad zoals de
mooie Code Geel feesten: de DiGoNo, Nova Live, SpeciaalBierenSooS, de
Vrouwen/MannenSooS en natuurlijk de AprèSooShut.
Daarna hebben we ook onze eerst paar eigen feesten gehad Oktoberfest en de
HalloweenSooS. Alle feesten zijn geweldige SooSen geweest, daar zijn wij natuurlijk heel erg
blij mee en we gaan zorgen dat de rest ook zulke mooie feesten worden.
Buiten de feestjes zijn we natuurlijk al hard bezig met heel veel aankomende evenementen
zoals de WISPO (hier willen we iedereen die nog niet mee gaat uitnodigen om het zeker te
overwegen), Novaweekend, zeilweekend, en natuurlijk het kerstdiner.
Natuurlijk zijn er ook een aantal gekken
dingen gebeurt in de SooS, zoals een
aantal smurfen die er met de
NOVAmeter vandoor gingen, Zwarte
pieten die een boot te vroeg hebben
gepakt en mensen die kruipend over het
gras voortbewogen.
Volgend blok gaat zeker weer een mooi
blok worden met feesten, zoals de
Hawaii‐SooS, Lan‐SooS , DecibelSooS en
nog veel meer.
We hebben ook wel wat serieuze dagen gepland staan, zoals
De bedrijvendag ….. volgens mij blijft het daar wel bij.

Tot SooS,
Het Bestuur
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DIAS!
Zo als het begin van elk jaar was er ook dit jaar weer een DIAS! De introductie voor studenten die
schijnbaar gaan ‘studeren’ in dat gebouw boven de SooS.
Natuurlijk was ook NOVA weer van de partij met de NOVA‐crew om de deelnemers maar vooral ook
elkaar weer te vermaken. Dit is ook dit jaar weer goed gelukt met de uitdagende opdrachten van de
foputo en niet te min de verrassende resultaten, de nachtsurvival helaas niet helemaal zoals onze
‘big bang theory laser chess’ inspiratie maar wel met bruinenbonen soep, met veel liefde gemaakt
door de NOVA crew(!), en natuurlijk de NOVA stunt met het nodige bier.
Tussen alle helden van de DIAS hadden we ons als de schurken die we zijn niet beter kunnen
gedragen.
Dit jaar waren er naast de NOVA crew ook twee heuse professoren gecharterd. De aanwezigheid van
deze twee heren zorgde voor het nodige spektakel. Een zeer goede aanvulling vanuit NOVA.
Als DIAS groentje, ja dit was mijn eerste DIAS ja en nee ik zit hier eigenlijk ook niet op school nee, is
het voor mij natuurlijk lastig vergelijken met voorgaande jaren. Ik heb me ontzettend vermaakt. Veel
gelachen, bier gedronken en genoten en dat is toch wel het belangrijkste zo vlak voor je weer aan
een serieus jaar studie gaat beginnen. Naar mijn mening was het een geslaagde DIAS.
Toch wel het belangrijkste wat we van de DIAS geleerd hebben is dat lachen gratisch is.
Smiekk
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OWee 2013
Van 19 tot en met 22 augustus heeft NOVA aan de OWee meegedaan. Dit was in mijn ogen
een groot succes, 30 nieuwe leden erbij en heel wat naamsbekendheid, ook bij de TU.

Infomarkt
Wij begonnen de week op de Infomarkt.
Onze fluitjes vielen erg goed in de smaak
en er waren al duizend stuks na 2 uur
gratis weg gegeven. Daarnaast hadden
wij de limotap, de NOVAkar en heel wat
muziek mee. We maakten er een mooi
feestje van en iedereen kwam vragen
om nog meer fluitjes.

So You Think You Can Drink
Deze avond kwam Vis een tappersgilde
geven. Alle deelnemers konden een
mooi biertje tappen aan het einde van
de avond en zijn lang blijven hangen aan
de bar. Het was een rustige maar zeer
gezellige avond die tot in de vroege
uurtjes is doorgegaan.

Verenigingsdag
Na wat opstartprobleempjes gingen wij weer enthousiast de nieuwe dag in. Eerst de SooS
schoonmaken en daarna zouden de deelnemers komen. We gaven ze een rondleiding door de SooS,
lieten een filmpje zien over NOVA (met het commentaar van pinguïn) en hadden natuurlijk de
activiteiten (meter maken en fustwerpen).

DecibelSooS
Een avond met zeer specifieke muziek waar ook heel wat NOVA leden bij waren. Het was een
ontzettend geslaagde avond met veel bezoek en ook heel wat inschrijvingen.

AprèsSooShut
Dit was de mooiste avond in mijn
ogen. We begonnen de avond met
kapsalon a la Jennifer die zeer in de
smaak viel. Hierna startten we de
Flugelwedstrijd weg en DJ Yorrick
begon te draaien. Met een bezoek
van de OWee courant en natuurlijk 7
man van het OWee bestuur kon de
avond niet meer stuk.
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Festivaldag
Als afsluiter van de week begonnen we de dag op het festivalterrein. De boksring viel zeer in de
smaak en er was veel vraag naar wat NOVA precies is. Wij vonden dit een zeer goede dag voor de
naamsbekendheid van NOVA.

KaasplankjeSooS
We hadden ervoor gekozen om van de laatste
avond een mooie afsluiter te maken van de
week, zoals wij ook altijd een blok afsluiten,
sloten wij ook de OWee af met een kaasplankje.
Het was een gezellige avond waar een heel stel
van de nieuwe leden naar toe kwamen en we
hebben samen teruggekeken op een zeer
geslaagde OWee.

BedankSooS
De donderdag na de OWee vond de OWeecommissie het belangrijk om iedereen te bedanken voor
alle hulp die we gekregen hebben. Zonder de hulp van de vele vrijwilligers van Nova hadden wij het
nooit voor elkaar kunnen krijgen.
Het was een zeer vermoeiende week maar we hadden het voor geen goud willen missen.

Tot volgend jaar,
Stephanie
namens de OWee commissie
(Thijs, Robbert, Jennifer, Sion, Gideon en Stephanie)
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De DiGoNo
Het eerste feest van het jaar is traditioneel de DiGoNo, DIAS goes NOVA. Nadat de nieuwe
eerstejaars een beetje zijn bijgekomen van de DIAS en bijna de eerste week van school erop hebben
zitten is het tijd voor hun eerste echt NOVA feest. Dit jaar ontbrak helaas de mechanische stier, maar
enige frustraties daarover waren prima te verhelpen doormiddel van een gigantische opblaas
boksring. In verband met het mooie weer konden een zwembad en een BBQ zeker niet ontbreken. En
die zijn ook snel ter plekke in elkaar gedraaid. Omdat het kan!

Voor iedereen in een DIAS
deelnemers shirt was er gratis
vlees en uiteraard veel bier! (dat
was jammer genoeg niet gratis).
Het zwembad bleek ook nog eens
zeer multifunctioneel te zijn! Zo
hoefde AKB leden nu niet meer in
de spoelbak ‘gedipt’ te worden,
maar konden ze met gemakt het
zwembad in gegooid worden.
Wat dingen heel veel makkelijker
maakten.

Na een zeer geslaagde BBQ en
toen de temperatuur buiten
begon te dalen, ging deze
binnen alleen maar omhoog. De
inmiddels vrij bekende DJ Blaz!n
Ramirez verzorgde de nodige
deuntjes waarbij er zeker werd
genoten van een lekker biertje!

Groeten,
Thijs Bekkers
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SooSbaas 2013-2014
Daar zit je dan, achter je computertje in het bestuurshok, “schrijf een stukje over jezelf voor de WP”
was de opdracht. Tjah, wat willen mensen nou over je weten. Geboren en getogen in Haarlem, waar
ik ook mijn eerste goudgele godendrank heb genuttigd, en opgegroeid in het kleine dorpje
Vogelenzang waar vrij weinig gebeurde.
Nadat ik in 2011 mijn VWO had afgerond besloot ik samen
met mijn beste vriend Lucht‐ en Ruimtevaart te gaan
studeren aan de TU in Delft. Na 6 maanden epibreren,
kutten en bierdrinken besloot ik te stoppen aan de TU en
heb ik een half jaartje hard gewerkt tussen de
bloembollen.
Het begon iets voor de zomervakantie toch een beetje te
vervelen, en ben ik gaan kijken wat ik met mijn opleiding
wou gaan doen. Na een hoop afwegen en bierdrinken heb
ik besloten om me in te schrijven voor de studie
Werktuigbouwkunde aan de HHS Delft. Tijdens de DIAS
ben ik door Wally overgehaald om me meteen maar in te
schrijven bij NOVA onder het genot van een gratis biertje.
En daar is alle ellende begonnen.
De eerste weken was ik vaak in de SooS te vinden, ik had
het prima naar m’n zin en voelde me elke keer welkom. Ik
werd gevraagd voor de EerstejaarsCom en heb met de rest
een topfeestje neergezet in de eerste week van 2013. Tijdens datzelfde feest kreeg ik te horen dat er
een plekje vrij was in het NOVA‐huis van Belg, Hassink en Gideon en had me meteen aangemeld en
kon dat weekend al langskomen om de kamer te bekijken. Na de WISPO heb ik mijn intrek genomen
op de Marktweg in Den Haag en een dag later werd ik met een smoesje naar de SooS gehaald. Nick
zou graag iets geheims met me bespreken over het Lustrum. Daar zit je dan als eerstejaars, nog net
een half jaartje lid van de vereniging, en gevraagd worden voor het bestuur van het volgende jaar. Ik
was meteen enthousiast en heb na niet al te lange tijd definitief “ja” gezegd. Tot op heden heb ik
daar nog geen spijt van gehad.
Eind van de vakantie was het tijd voor het AKB‐weekend. Kostelijk vermaak van de hoogste plank,
bronzige RVC’ers, prachtige taferelen in het huisje en de kroeg, smijten met blikken Felsgold en
“scheikundige” proefjes onder leiding van Hassink en Belg. De eerste weekjes vielen soms zwaar en
waren soms stressvol, maar met steun van veel mensen ben ik er toch redelijk goed doorheen
gekomen.
Ik kijk met veel verwachting uit naar de rest van het jaar en heb er ontzettend veel zin in. Ik hoop dat
ik voor jullie allemaal een aangename en schone SooS kan neerzetten dit jaar en dat jullie met plezier
langskomen voor een kop koffie of een biertje in de middag.

Bronzige groet en Tot SooS!
Hugo van der Horst
SooSbaas 2013‐2014
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SpeciaalBierenSooS
Op donderdag de 12e september was het weer zover. De SooS was weer mooi verbouwd,
de taps waren er klaar voor, en iedereen voelde zich weer als een student in biertent. Want
dat was tenslotte ook zo. Het was weer SpeciaalBierenSooS.
Voor de eerstejaars was alles nieuw en mooi en geweldig, maar voor de mensen die al wat lang over
de vloer komen (en dat zelf opruimen) was er iets anders. Deze SpeciaalBierenSooS moesten we het
namelijk stellen zonder de woest opwindende rondingen van onze oude vertrouwde vriend van
Grolsch, de Multidraft. Dit betekende daarmee ook gelijk het einde van de bar in de zaal. We hebben
immers van InBev 1 of 2 (niet echt 1 of 2) extra taps in onze bar gekregen.
Toch was dit niet écht een probleem. Er waren tenslotte nog taps genoeg, en nu was er veel meer
ruimte om dronken door de SooS te strompelen! Er was weer een ruime keus aan allerlei
speciaalbieren, en deze keer was de smaak ook anders dan andere keren. Door het nieuwe
biercontract konden we nu genieten van de speciaalbieren die Hertog Jan ons te bieden heeft. Hoe
hebben we ooit zonder een Grand Prestige gekunt?
Uiteraard deden de Mannen‐, Vrouwen en Hakkaarten ook weer hun terugkeer. De volhouders in het
bezit van een Mannenkaart konden zichzelf deze avond ook extra bewijzen. Voor hen die een
Rochefort 10 zagen als een rustig limootje, kon deze ingewisselen voor een biercocktail. Deze bevatte
nog steeds die Rochefort 10, maar daarnaast ook nog ingrediënt X, ingrediënt X2, en ingrediënt 6. En
uiteraard heel veel liefde van de barman. Voor de rest is het recept geheim. Maar het smaakte naar
bier. En cocktail.
Al met al zorgde dit alles weer voor een hele gezellige avond, wat ook zeer goed te zien was aan de
vele flesjes en vaten die zich om Walter heen verzamelden.

Walter een alcoholist? Neeeee, een genieter!
Wie dit allemaal gemist heeft is uiteraard van harte welkom op de volgende SpeciaalBierenSooS,
welke waarschijnlijk misschien vast wel weer eens gaat plaatsvinden later in het SooSjaar. En voor zij
die er wel waren, zijn er dan ook weer nieuwe smaken bier!

Tot SooS, en succes met de lichaamsfuncties!
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Met een kater je wc papier uit de
koelkast halen…
Drie dagen voorbereiding, onbeperkt veel broodjes en burgers, teveel Westmalle trippel,
live muziek, één team van specialisten en aan ’t eind van de avond (en de volgende
ochtend) kleine kaboutertjes die je hersenen als springkussen gebruiken. Het was weer een
legendarische NOVAlive.
Het is de derde lesweek van het nieuwe schooljaar. Ik zit rustig aan de bar een bak teer SooSkoffie te
drinken. Achter me wordt door Vinnie en Chris druk een podium gebouwd met alles erop en eraan.
Boven, bij teletubbieland wordt een dappere poging gedaan de partytenten niet weg te laten waaien.
Ik neem me laatste slok uit me NOVAmok en ga richting de keuken.
Vandaag is het weer zover! NOVAlive! En bij NOVAlive hoort als reclamestunt onbeperkt hamburgers
eten. Vandaag is ook de Propedeuse uitreiking, met de aansluitende borrel bij NOVA. Alle hapjes die
bij de borrel geserveerd worden komen ook uit de keuken, en worden ook door de snackcommissie
klaargemaakt. We hebben dus nog aardig was snijwerk voor de boeg!
Maar eerst even de belangrijke dingen. Bier koud
zetten en slechte muziek regelen. Want zonder die
twee kunnen we niet zoveel burgers uit de keuken
knallen. Nadat de Westmalle trippel (en
quadruppel) koud is gezet, en de “kut‐cd” in combo
met Dou Grend aangeslingerd is kan het snijwerk
beginnen.
Het is bijna vier uur, na een aantal uurtjes snijden
zijn we volledig voorbereid op de drukte die gaat
komen. De schalen met kaas en worst staan klaar,
de bacon wordt al opgebakken en de eerste
hamburgers gaan in het vet. Het team van specialisten komt als een kouwe diesel rustig op gang,
maar als die eenmaal op gang is, dan is er geen houden meer aan… De burgers knallen er uit en het
bier vloeit rijkelijk.
Voordat we als snackcommissie aan onze act op het podium konden beginnen, moest er nog
eventjes iemand in het zonnetje worden gezet. Vinnie. Die is altijd bezig (achter de schermen) als
techniekcom. Vandaar dat we vandaag, aldanwel
iets te voeg (4 maanden) zijn verjaardag gingen
vieren. De NOVAband speelde een liedje dat
verdacht veel op lang zal ze leven leek, wij hadden
een taart geregeld met van die grote
spuitfonteinen sterrenregen erop en Vinnie wist
niet wat er allemaal gebeurde… Na met z’n allen
gezongen te hebben voor Vinnie zijn we weer
verder gegaan met hamburgers bakken, en Vinnie
met Techniekcom zijn!
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Nu al een aantal jaren traditie, we regelen een
heel hete peper en Hassink gaat die, op een
Hamburger, op het podium, opeten voor het
publiek. Wat ooit begonnen is met een
Madamme Jeanet, is ook dit jaar weer een
Ghost Pepper geworden de heetste
commercieel verkrijgbare peper in de wereld,
onder andere in ons mooie Westland geteeld.
Dit jaar gingen ook de mannen van het AKB
meedoen. Ook voor Hugo, Anthony en Mark
werd er een kruk op het podium gezet… We
hebben nog wat mensen uit het publiek (zoals
elk jaar) uitgedaagd die een “hou jij mijn

biertje even vast dan doe ik dat wel ff”
mentaliteit hebben. Er kwamen zowaar nog
mensen naar voren ook! Iedereen begon te
eten, Degene die al wekenlang de grootste
mond had is als eerst over z’n gier gegaan op het
podium (uit privacy redenen gaan we niet
zeggen wie het is, maar hij heeft altijd een muts
op z’n hoofd). Hassink had het zoals van ouds
extreem zwaar, maar heeft alles binnen
gehouden en na zijn burger zelfs nog een Ghost
Pepper uit het losse handje gegeten. Onze grote
winnaar was echter Tim, die ons allemaal deed
verbazen. Hij kwam op het podium zitten, stopte
ff die peper in z’n hoofd alsof het een bitterbal
was en daarna… niks, gewoon niks. Zat daar als
een Josse die dorst had. Geen tranen, geen rood
hoofd. Bizar!
Na dit spektakel is de snack commissie weer de keuken in gedoken om de laatste ronde burgers met
patat te maken. De laatste ronde, de laatste burgers, de laatste biertjes. Na dit alles zijn we als team
specialisten, een stuk minder capabel de keuken uit gekropen om zo de rest van de avond te gaan
genieten!

De Snackcommissie,
Josse, Leen, van Loenen, Hassink en Ron
P.S. Voor diegene die de peper hebben gegeten, ik hoop dat jullie onze tip hebben
opgevolgd om een rolletje WC papier in koelkast te zetten voor het slapen gaan. Want zo’n
peper brand niet alleen in je mond!
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Kuikenweekend
Vrijdag middag 20 september kwam iedereen met
tassen naar de SooS om te verzamelen voor het
kuikenweekend. Al die tassen op een hoop en lekker
een biertje halen bij de bar.
Zodra iedereen er was gingen we de groepen
verdelen de papa's gingen op Teletubbieland staan en
de kuikens moesten met een Nokia proberen zo dicht
mogelijk bij de papa te gooien waarbij je het weekend
in de groep wou. Groepjes gemaakt, nu op pad. Elk
groepje werd ergens afgezet met een vel met
sommen en de uitkomsten maakte de route. Er zijn
groepjes omgelopen en andere groepjes nog verder
verdwaalt. Sommige groepjes werden zelfs met de
auto opgehaald na 4 uur rond lopen. Zodra Iedereen
bij de boerderij was waar we verbleven, die gewoon
aan de Rotterdamseweg bleek te zitten, gingen we
eindelijk eten en lekker zuipen tot laat.
Zaterdagochtend hoefde we gelukkig niet zo heel vroeg uit bed. Ontbijten, tap open en iedereen
klaar maken voor een middag vol spelletjes. Deze liepen uit een van fust werpen tot buik(en
koeienstront ontwijkend)glijden en van groepslatlopen tot eieren overgooien met als doel dat deze
niet kapot gingen. Hierbij vond het BOB het serieus nodig om bij elkaar op elke ongewenste plek op
het lichaam een ei kapot te slaan. Hierop volgde de “nu al legendarisch nicke’s en joh‐sse’s
pubquiz zonder joh‐sse en zonder pub”. Ook moesten we proberen zoveel mogelijk nou‐en‐
munten te verdienen, want die zouden nog van pas komen. ‘s Avonds trad de NOVAband urenlang
op en was er uitgebreide barbecue. Na het eten zijn we weer met z'n allen rond het vuur gaan zitten,
gezellig met een biertje en onder de dampende klanken van DJ Arie (als hij de knopjes kon zien in het
donker). DJ Arie zou op tijd weer weggaan in verband met bezigheden. Dit bleek voor hem de
moeilijkste opgave sinds tijden te zijn aangezien de sfeer er lekker bijhing. Deze avond is tevens
bewezen dat beton, indien warm genoeg, nog best explosief kan zijn.
Zondag, zodra iedereen weer
wakker was, en de tap weer
open was, was er een veiling
met als betaalmiddel “nou‐
en‐munten” . De vele prijzen
bestonden onder andere uit
bierglazen, oude Grolsch
objecten en enkele
bananenbiertjes. Daarna
gingen we met z’n allen
opruimen en liepen we terug
naar de SooS. In de SooS nog
laatste dingen doen en
daarna lekker naar huis en
slapen.
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Evenementen Manager 2013-2014
Well, that escalated quicly! Ik weet nog toen ik
vorig jaar heel af en toe de SooS binnen liep en
ik dacht: wat de fuck doe ik nou hier? In het
begin was ik er alleen wanneer het moest: SV
lunches, SV borrels, dat soort shit. Echter ben ik
er vrij snel achter gekomen dat NOVA veel meer
voor mij kon betekenen. Hét NOVA gevoel
kreeg ik definitief tijdens de HawaiiSooS in
maart 2013, die wij afgelopen jaar als het
bestuur van Fibonacci in de SooS mochten
organiseren. Wat een geweldige avond was dat!
Gelijk mezelf ingeschreven (wat toch niet
helemaal goed was gegaan ;]) en ben sindsdien
wel “iets” vaker in de SooS geweest. Om eerlijk te zijn weet ik niet hoe jullie dat doen en wat er in
die 3 maanden allemaal is gebeurd, maar in juni was ik al zo NOVA pro dat ik besloten heb om mij op
te geven voor het aankomend bestuur. Daarna ging het allemaal heel snel, van Sus die niemand
opviel, via een AKBer naar Evenementen Manager der s.v. NOVA. Bizar.
Wat is nou boeiend genoeg om over mijzelf te vertellen?
Naast het feit dat ik zowel een schoenen als klerenmaat
38 heb is er nog meer! Oorspronkelijk kom ik uit prachtig
landje ten oosten van Nederland, waar ik 19 jaar lang
mooie ervaringen heb opgedaan, Polen. Zo’n 5 jaar terug
besloot ik om, wat ik toen dacht, het liefde van mijn
leven naar Nederland te volgen. Zodra ik mijn VWO
diploma binnen had verhuisde ik naar Noord‐Hollandse
Hoorn om daar samen met mijn vriendje een nieuw
leven te beginnen. Hoewel deze love story geen mooi
einde heeft, besloot ik daarna om toch in Nederland te
blijven. En wat ben ik blij met deze beslissing! Nooit spijt
van gehad, al is het soms moeilijk om je vrienden en
familie constant te missen. Maar ja, door aan de
allerleukste studie bedrijfswiskunde te beginnen aan de
Haagse Hogeschool te Delft en natuurlijk door lid te
worden van NOVA heb ik opnieuw mijn plekkie
gevonden! Binnenkort mijn 25e verjaardag vieren,
tegenwoordig als een resident van dit klein en gezellig
landje (nee, ik heb geen verblijfsvergunning nodig ;]).
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De afgelopen weken waren heel
intensief, heerlijk, maar zwaar! Ik
weet niet eens wanneer dit blok
aan mijn neus voorbij is gegaan.
Het begon allemaal met het
geniale AKB weekend, een perfecte
combinatie van nuttig en
krankzinnig. De maandag daarna
gelijk in de Code Geel madness
gegooid. Wat hebben we allemaal
ervan genoten! En dat hebben we
uiteraard overleeft. Deze 4 weken
heb ik meer geleerd dan ooit, met
mijn eerste evenementen
organiseren, bestuur zijn maar ook
met lange en vermoeiende werkdagen vol gepropt met verschillende werkzaamheden. Toen kwam
er dé dag van de Jaarvergadering. Met zijn allen hebben we daar een mooi avondje van gemaakt. De
meuk die het oude bestuur over ons heen heeft gegooid heb ik nog 4 dagen lang uit me haar
proberen uit te plukken ;). Maar ja, toen was het weer officieel! Wij waren hét bestuur!
En nu sta ik hier terug te blikken naar het afgelopen blok en ik geloof het nauwelijks dat ¼ van mijn
bestuursjaar al voorbij is! Ik heb er nog steeds onwijs veel zin in en ik kan niet wachten om te zien
wat de rest van het jaar ons gaat brengen.
Als de Evenementen Manager wil ik jou hierbij ook van harte uitnodigen om allertijden vrij te zijn om
langs mij te komen met alle ideeën die je kan bedenken, zowel voor feestjes als andere dingetjes die
ik als bestuurslid voor jou en voor de vereniging kan doen! Je weet waar je mij kan vinden ;)!
Tot SooS,

Evenementen Manager der s.v. NOVA,
Sus Ciechanska.
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De vrouwenSooS
Deze vrouwenSooS was echt heel erg geslaagd!
Het was heel erg gezellig en er waren wel 20
vrouwen langs gekomen. Zoveel vrouwen zie je
bijna nooit tegelijk in de SooS.
De middag begon met een creatieve activiteit,
namelijk sierraden maken. Ik heb heel wat mooie en
creatieve creaties gezien. Ik heb bij andere SooSen
zelfs meiden met hun eigen creaties zien rondlopen.
Er is natuurlijk ook een geel met zwarte NOVA
armband gemaakt door een vrouwelijk bestuurslid.
Terwijl de dames in de SooS rustig kralen aan een
draadje aan het rijgen waren, werd er natuurlijk ook
veel gekletst en zoals gewoonlijk kwamen er
vreemde en grappige verhalen naar boven. Wat er
allemaal is verteld ga ik hier natuurlijk niet
neerzetten, want dat is TOPGEHEIM!
Toen iedereen haar creatie klaar had, was het tijd
om de kralen in te ruilen voor gourmetstellen.
Iedereen hielp mee en binnen een half uurtje stond
alles klaar voor het eten. Een groot gedeelte van het
XX dispuut was ook, volledig in dispuutkleding, langs
gekomen en deze dames hebben ook lekker
meegegeten.
De mannen zijn niet de enige die van vlees houden,
wij houden daar ook behoorlijk veel van, er is dus
ook behoorlijk wat kilo vlees doorheen gegaan. Maar
wat wij dan ook hebben gegeten is een berg
groenten. Het was echt super gezellig en het geklets
en geroddel ging tijdens het eten natuurlijk rustig
verder.
Deze vrouwenSooS was zo gezellig dat we het zelfs
voor elkaar hebben gekregen om Kayleigh de hele
avond bij de vrouwen te houden! En dat gebeurd
niet vaak. Om eerlijk te zijn hebben de mannen die
avond volgens mijn vrij weinig vrouwen gezien, want
we hadden geen rede om op de gang te komen,
nouja misschien zijn we alleen voor de plaspauze
door de gang gelopen maar dat was dan ook de
enige reden.
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Het verhaal van de MannenSooS
Alhoewel de VrouwenSooS natuurlijk de main event was van de avond, kunnen wij niet zomaar alle
mannen geen bier aanbieden op een donderdag. Vandaar het idee van de MannenSooS op de gang.
Deze MannenSooS bestond zoals altijd uit een boel BBQ, gezelligheid, flipperen en voor de
verandering flink wat bankmisbruik. Een bank was op een aantal fusten gezet om een overzicht te
geven van de ruimte en zodat mensen gezellig konden neerkijken op hun medemens. Verder was de
er een bank geparkeerd op het vlakke gedeelte van de trap. Dit om te voorkomen dat mensen
konden ontsnappen aan de gezelligheid. Uiteindelijk zijn er zelfs twee banken superveilig neergezet
op de haspels buiten.
Toen begon de BBQ en werd er aan de lopende band vlees uitgeserveerd. Dit alles zoals altijd voor
€2,50. Uiteindelijk werden traditioneel de linies getrokken, de handen en keel alvast voorbereid en
de stembanden bevochtigd met voldoende bier. Dit tafereel is namelijk voorbereiding op het
serveren van de bierkip. Deze kip wordt bereid door onze expert Arjan Winters (Arie) om zo lekker en
zo heet mogelijk geserveerd te worden. Voor deze overheerlijke mondwaterende kip geld slechts een
regel. Dit is namelijk dat er absoluut geen bestek mag worden gebruikt om deze te eten. Echter is het
onmogelijk om de bierkip te laten afkoelen omdat hij dan al uit elkaar gescheurd is als een gazelle
tussen de leeuwen. Dit zorgt ervoor dat iedereen pakt wat hij pakken kan en wel zo snel mogelijk,
omdat de bierkip het meestal niet langer dan een minuut overleeft. De mannelijke schreeuwen van
pijn echoden door de gang en vermengen zich met de genotgeluiden van degene die de bierkip wel
hebben kunnen bemachtigen. De bierkip was deze keer zoals altijd weer heerlijk een echt spektakel
en extreem heet.
Uiteindelijk bleef ik achter met een aantal vaste gasten en hebben we tot lang na de VrouwenSooS
afgelopen was de gang onveilig gemaakt onder de heerlijke tonen van Ron en Hassink hun DJ talent.
Uiteindelijk was het een super gezellige avond op de gang en volgende VrouwenSooS weer zou ik
zeggen.
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AprèsSooShut
Ondertussen mogen we het wel een traditie noemen. De laatste vrijdag van Code Geel was
het weer tijd voor een nieuwe editie van de AprèsSooShut. Elke keer hetzelfde, maar toch
anders. Zo als elke editie was er weer vol op slechte après ski muziek te horen, mensen in
de meest vreemde outfits en een hele hoop flugel. Maar zo gek als deze keer had niemand
nog echt meegemaakt.
Waar zullen we eens beginnen?! Ergens net na de vakantie kwam Thijs Bekkers naar mij (Joodie) toe
met de vraag of ik wilde helpen met het organiseren van de AprèsSooShut. Uiteraard wilde ik dat
doen, maar.....alleen als Ron(d) ook mee zou willen helpen. Ron(d) zei “Ja” en zo was de
AprèsSooShut‐commissie ontstaan. Plannen werden gemaakt, er moest een DJ komen, de SooS
moest worden verbouwd in après ski sfeer en er moest een ludieke actie bedacht worden.
Om een DJ te kiezen was er een lijstje gemaakt. Maar na allemaal te hebben afgebeld bleek dat geen
van allen die avond beschikbaar was. Dan maar verder uit het vaatje tappen. En ja hoor DJ Joey B had
nog plek en wilde graag langskomen om een paar plaatjes weg te starten. Om hem even te quoten
wat hij de zaterdagmiddag erna naar mij appte: “Maatje nog bedankt voor 't top feestje, was leuk om
te draaien en had toch een aardige kater haha”. Over dat top feestje straks nog meer. Hij was van de
ene in de andere verbazing gevallen die avond.
Zoals eerder al gezegd
waren er weer een hoop
vreemde outfits. De avond
begon rustig er was een
stuk of 30 mensen
aanwezig in de SooS. Maar
het feestje was er op dat
moment niet minder om.
Als ludieke actie van uit de
commissie hadden we
bedacht om een koker te
maken waar mensen hun
lege flugel flesjes in
konden gooien. Op de
koker waren een paar
kettingen gehangen om de
ongeveer 38cm. met als
nut dat als er een ketting
bereikt was met lege
flesjes een gratis rondje kleine flesjes Jägermeister te doen. Rond een uurtje of 21:00 waren we al
aan het tweede rondje toe. Het feestje barste echt los rond kwart over 9. Vinnie had de DJ even
onderbroken om te zeggen dat hij echt even 2 plaatjes tussendoor moest draaien. En niet dat waren
niet de minste, echte Sinterklaas knallers. Sinterklaas had dit jaar een speedboot gekocht, dus was
iets eerder in Nederland en kwam even tijdens de AprèsSooShut langs. De Sint was niemand minder
dan Jennifer met haar RvC en het meerdendeel van het BOB pieten. Binnen minder dan 5 minuten
lag heel de SooS vol met zo'n 25 kilo kruidnoten. Niet veel later kwamen er ineens een stuk of 5
smurfen binnen. En nog weer later een roze olifant, een new kid en nog wat andere verschijningen.
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Een aantal leden had ook aardig hun best gedaan om toe te dragen aan een gezellige sfeer. Onder
leiding van Berend en van Loenen was een confetti kanon gebouwd en een pallet partypoppers
gehaald. Dit in combinatie met een kruidnoten en wat gemorst bier gaf een aardige zooi op de vloer.
Welke ook aardig glad was geworden daardoor. De verbazing van DJ Joey B werd nog groter toen de
confetti die per ongeluk op de CDJ's was gekomen vakkundig werd verwijderd met behulp van een
koolzuurfles. Wat overigens prima werkte.
Al met al was het een zeer geslaagd feestje. Waarbij de zaal anders was dan anders. Er een
ongeëvenaard aantal flügel is gedronken. Na berekening op maandag toen iedereen weer enigszins
nuchter was kwam de uitkomst op zo'n 1400 flesjes flugel. Dat dit er zoveel waren was wel te
merken aan de bieromzet. Er waren 'slechts' 5 vaten leeg gegaan. Het enige nadeel was dat zo'n leuk
feestje wel wat opruimwerkzaamheden vergt. Zoals ma Flodder zou zeggen: “Leuk zo'n feestje, maar
het geeft altijd zo'n rommel.”
Als commissie hebben we genoten van dit feestje en willen iedereen die heeft geholpen opbouwen
en schoonmaken heel erg bedanken voor de geboden hulp.

Groeten van de AprèsSooShut‐commissie,
Bekkers, Ron(d) en Joodie
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Oktoberfest
Het Oktoberfest, dat leuke feest met heel veel bier,
blaadjes in de SooS en zuurkool van Gerard Jeucken. Het
feest waar een groot gedeelte van alle aanwezigen in
lederhosen of met een Dirndl jurkje door de bladeren
banjert. Er liep zelfs iemand rond met braadworsten om
z’n nek. Dat alles maakt het natuurlijk extra leuk, omdat
de sfeer dan nog meer naar boven komt!
Dit jaar was de sfeer weer fantastisch en er werden
behoorlijk veel pullen gevuld. Wat voorgaande jaren
natuurlijk niet anders zal zijn geweest. Ook de zuurkool
van meneer Jeucken was weer goed te eten!

In plaats van de pooltafel was deze keer voor
tafels gekozen als podium. Beetje wiebelig
maar met genoeg bier op wiebelt alles dus
dat zal wel niet zo’n probleem zijn geweest
:p. Uiteraard werd hier goed gebruik van
gemaakt en velen dansten en hakten er weer
vrolijk op los. Maarja, met zoveel (bijna)
gratis bier wordt het al snel een gekke boel.
Natuurlijk kwam dat ook omdat DJ Ary weer
de meest foute Duitse nummers draaide.

Groetjes,
Gerben
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HALLO FREUNDE,
MEIN NAME IST DJ ANTON UND ICH REISE JEDES JAHR NACH NOVA FÜR EINEN AUFTRITT AN DER
LEBENDIGSTEN PARTY DES JAHRES: OKTOBERFEST. DIESES JAHR WAR DIE SOOS WIE EIN ECHTER
DUITSTE BIERHALLE EINGERICHTET. ALLE ZUTATEN FÜR EINEN GEMÜTLICHE OKTOBERFEST WAREN
ANWESEND: MÄNNER IN LEDERHOSEN, FRAUEN IN TIROLER OUTFIT UND UNBEGRENZTE BIERKRÜGE.
UND NATÜRLICH HABE ICH DIE BESTEN DEUTSCHEN HITS AUS BAYERN GEBRACHT. NACH
ACHTUNDDREIßIG BIER WAR DIE ATMOSPHÄRE SEHR GUT UND BIS TIEF IN DIE NACHT WURDE
GETANZT UND GEFEIERT. ES WAR EINE EHRE IN NOVA AUF ZU TRETEN UND WIR SEHEN UNS AM
WISPO.
OHNE SAUFEN GEHT MAN TOT!

AUF WIEDERSEHEN
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Tappersgilde
Het begon als een hele normale rustige donderdag, beetje
aan de bar hangen en zo. Er werd ons verteld dat we om 6
uur zouden eten, maar ja je kent de SooS ondertussen wel,
lekker chaotisch in de keuken bezig dus het werd half 8.
Na het heerlijke eten kon het feest dus eindelijk beginnen!
Of niet? Er moest eerst een film gekeken worden die ouder
is dan de gemiddelde deelnemer! Maar dat mocht de pret
niet drukken, er werd luid meegeschreeuwd met de
dronken mensen in de film “IK WIL GEEN REGELS, IK WIL
BIER!!”. Dit staat me nog goed bij na deze avond.
Na deze serieuze maar toch ook komische film
hebben Ron, Belg en Josse een briljant optreden
gedaan over hoe het er nou eigenlijk praktisch in
SooS allemaal aan toe gaat.
En eindelijk werden we in groepjes verdeeld en
konden we beginnen, ik begon in de keuken bij
Chartreuse, die ging ons haarfijn uitleggen hoe
alles werkt daar. Daarna bij Vis leren tappen, nu
kunnen we eindelijk allemaal “het perfecte” biertje
tappen. Toen kwamen we bij Ron aan die ging ons
leren serietappen. Door de hoeveelheid gratis bier
die iedereen ondertussen al op had werd het
allemaal steeds chaotischer! Toen zijn we via Belg
(in het schoonmaakhok) en Nick (die ons de vloer liet boenen omdat die wat saus had laten vallen),
bij Hassink achter de kassa.
Toen was het tijd voor de hindernisbaan, bijna
iedereen was op dit moment wel goed
“aangeschoten” dus waarom ook niet. Met een
dienblad met 2 zelf perfect getapte biertjes, over
een ladder heen, om krukken slalommen, onder
een tafel door, het podium op klimmen en ergens
onderweg ook nog een paar SooSblokken die in de
weg stonden. Het bier vloeiden dan ook op de
grond. Droeftoeters Hassink, Nick, René en Hugo
zaten op het podium te wachten op het bier en dat
lieten ze ook wel weten, heerlijk schreeuwen naar
ons over hoe slecht we het wel niet doen.
Al met al was het een geniale avond, lekker gegeten, veel gratis bier en toch ook nog wel iets
geleerd! En het leukste is natuurlijk dat we nu mogen tappen op de donderdag avonden!
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HalloweenSooS
Met Halloween komt alles wat eng is naar buiten, zo ook in de
SooS. Ookal was het twee weken te vroeg, de laatste
donderdagSooS van blok 1 werd dit jaar weer de HalloweenSooS!
En dat betekent iedereen in enge kostuums! De feestcom en het
nieuwe bestuur hebben ook alles uit de kast gehaald om de SooS
aan te kleden. In de gang was een grote griezeltunnel gebouwd.
En in de SooS was elk hoekje van de zaal behangen met schedels,
spinnenwebben en andere halloweenzaken. En toen was het pas
4 uur, alle ingrediënten voor een mooi feestje dus! Drink een
paar biertjes, en elke keer als iemand verkleed binnenkomt moet
je weer zien te raden wie dat nou eigenlijk is… bijvoorbeeld wie is
de jongen hier rechts? Wat natuurlijk ook zeker een vermelding
waard is, de Hertog Jan herfstbock was weer gearriveerd met
deze SooS, hiervan is flink genoten binnen bepaalde kringen.

Toen de zaal al behoorlijk volgestroomd was met mensen
werd het eten geserveerd, een soort pompoenschotel die er
erg goed in ging! Er zat gelukkig ook genoeg vlees in. Na het
eten was ook onze feestmummy gearriveerd, en toen ging het
dak er pas echt af. Want ookal is hij al op leeftijd, hij kende
die nummers om de 1500 minners los te krijgen ook nog wel!
Op een gegeven moment zag ik in de polonaise een aardbei,
een bij, een dinosaurus, meerdere vampiers, een tijger en
zelfs een kabouter! Ietsje later zat ik zelfs te roeien op de bar.
Kortom, het was echt weer zo’n SooS, waar je verwacht een
rustig biertje te drinken, en toch weer helemaal uit je dak
bent gegaan, nu nog vier weken wachten totdat er weer een
SooS te beleven is!

Heb je de foto’s nog niet gezien? Kijk dan snel op
www.sv‐nova.nl
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Nicke en Josse gestapo verhoor
Naam:
Bijnamen:
Naam ouders:
Leeftijd:
Waar ben je geboren:
Waar woon je:
Wanneer is een vriendje een
vriendje:
Wie is er bestuur:
Wat is de RvC:
Hertog Jan of Juup:
Wat vind je van de NOVAband:
Wat weet jij nog van het
Kuikenweekend:
Wat vind je van roodharige:
Op wat voor mannen val je:

Hoe beoordeel je mannen:
Ken je een neger die Jos heet:
Wat is je kantelfrequentie:
Groen/geel:
Ductape/tierap:
Tap/fles:
17/38
Chartreuse/geen chartreuse:
Zwart/klein
Quote:
Moet je frituren op 180°C of op
170°C:
Kan je multitasken:
Ben je altijd trouw:
Conservatief of Reconcitrant:
Wat vind je van Robbert zijn
groene Jas:
Wat vind je van jezelf:
Intermezzo:
Kaal of met haar:
Wie heeft in de SooS de meeste
potentie:
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Méraud Baltser
Méraud dubbel D, 70 G, Batser
Simone en Theo
18 jaar
Zoetermeer Langeland ziekenhuis
Bleiswijk
Zoenen
Anthony, Astrid, SuS, Mark en Hugo
Geen idee
Hertog Jan
Niet echt heel erg overtuigend
Helemaal niets
Heb ik niets tegen, alleen sommige kunnen irritant zijn
Donker blond
Nederlander, maar geen standaard Nederlander
Ouder dan 30 kan echt niet
Buitenlanders hou ik niet van
Negers not done, exclusief caramel
Ik heb niets tegen belgen, zolang ze blank zijn
Bril maakt niet uit
Mag overal in Nederland wonen
Figuur, hoofd en intelligentie
ééntje
4 jup/uur
Geel
Allebei
Tap
38
Geen chartreuse
Caramel en ook lenig
“Zit je rokje wijd, kan niet naar binnen kijken”
170°C
Kan ik, praten en whatsappen
Ik ben niet altijd trouw
Liever reconcitrant
Groen is lelijk
Ik ben een schattig prinsesje
“Hassink moeder grap”
Hoofd maakt me niet uit, onder liefst zo min mogelijk
Niemand, kan veranderen
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25e Bestuur 2012-2013
Het begon allemaal in de warme zomermaand juli in 2012. Nadat de
eerstejaars Thijs Bekkers en Max Breeman gevraagd waren om een jaar
bestuur te doen bij NOVA en ook Nick Pieters een 38ejaars
werktuigbouwkunde student die vaak een biertje kwam drinken overstag
was. Uiteindelijk heeft ook Gideon Langedijk, een stille jongen die toch
elke donderdag in de SooS bleek te zijn, ingestemd met een jaar weinig
slapen, en overwegend meer bier drinken dan gemiddeld.
Na de DIAS was het zover voor het 25e bestuur. Na een erg gezellig
De Voorzitter
bestuurstrainingsweekend zijn wij begonnen aan een tijd van ons leven die
wij nooit gaan vergeten. Behalve een lustrumjaar, moest er dit jaar ook nog eens een nieuw
biercontract geregeld worden. Ook de WISPO commissie had de ambitie om dit jaar een nog grotere
WISPO te realiseren. Ook vonden we het zelf de hoogste tijd dat NOVA met de OWee mee ging doen,
en eindelijk eens ging werken aan het creëren van bekendheid binnen Delft. Al met al, er lagen overal
ambities.
Tijdens CODE GEEL hebben we elke donderdag een drukke SooS gehad.
De code geel commissie had erg leuke promotie activiteiten bedacht
zoals het uitdelen van een code geel shirt aan mensen die een meter
bier bestelden, ook waren er veel ludieke acties in de school, en er werd
goed samengewerkt met het bestuur, ook al dronken ze wat veel. Na
code geel gingen we zelf aan de slag met het organiseren van alle
evenementen. Thijs heeft een actieve feestcommissie opgezet om te
helpen met het organiseren van feesten, en de rest van het bestuur
De SooSbaas
hiervan te ontlasten. Nick ging met 2 ervaren leden aan de slag om
bierbrouwers te benaderen over een contract voor de komende 5 jaar, zoals gezegd het contract met
Grolsch liep af. Na enkele maanden onderzoek, contract voorstellen, afdingen, en Bavaria proeven
zijn hun bevindingen gepresenteerd aan het bestuur. En enkele weken daarna ook aan de leden op
een aparte ledenavond. De commissie heeft een heleboel dingen doorgerekend, en concludeerde dat
Hertog Jan inkoop goedkoper was dan Grolsch, en Jupiler natuurlijk nog veel goedkoper. We hebben
dan ook weinig moeilijke vragen gehad van de leden, en zo zijn we over gegaan op InBev, en drinken
we Hertog Jan en Jupiler, de komende 5 jaar.
De WISPO was de grootste ooit, met maar liefst 115 deelnemers zijn we met 3 bussen naar St Sorlin
d’Arves afgereisd, waar we een topweek hebben gehad! Maar waar het hele bestuur nog het meeste
mee bezig geweest is, is het lustrum.
In eerste instantie wilden we twee dingen doen, het uitgeven van een lustrumboekje (Die ga je heel
binnenkort zien!), en het grootste feest van de afgelopen 5 jaar geven. Na het overwegen van
verschillende locaties hebben we ervoor gekozen om te proberen dit lustrumfeest in het atrium van
de HHS Delft te organiseren, dit is helaas niet gelukt, hoe graag wij en
school het ook wilden. Toen we dit opgaven zijn we opnieuw gaan zitten,
en hebben bedacht een lustrumweek te organiseren, over die
lustrumweek kun je iets lezen op een andere pagina van deze WP.
Uiteindelijk hebben we aan het einde van de zomervakantie na veel
plannen en voorbereiden een DIAS en OWee gedraaid. Als je dacht dat je
na de DIAS kapot was, dan moet je nog 4 dagen er compleet tegenaan.
Toch waren er veel vrijwilligers elke dag om de OWee commissie te
helpen de vereniging goed neer te zetten, het is dan ook een groot
De Penningmeester

Word Pervert nr.1 2013/2014

Pagina | 25

succes geworden! Met ons bestuur hebben wij nog een paar andere
dingen bereikt. We hebben bijvoorbeeld alle guppies in de vissenkom
elkaar op laten eten, totdat er nog maar 3 over waren. We hebben een van
de mooiste feesten ooit samen met een studievereniging georganiseerd.
En we hebben veel contacten opgebouwd met o.a. Inholland, de TU en
andere studentenverenigingen in delft. Maar bovenal is elk evenement in
ons jaar erg geslaagd geweest, en daar zijn wij enorm trots op.
Tot SooS!
Bestuur 2012‐2013

De Evenementen
Manager
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Het Szigetfestival

Sziget is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat een groot deel van de Nederlandse festivalgangers
aantrekt. Dit festival is een van de meest merkwaardige events die je mee kan maken. Het mooiste
aan sziget is dat ongeacht afkomst, sekse of voorkeuren iedereen elkaar accepteerd en rustig een
biertje met elkaar drink.
Dit festival is in Budapest, op een eiland in de Donau. Je komt het eiland op via een brug die aan geen
enkele norm meer voldoet. De roest zit in werkelijk elke hoek, bout en draagbalk en het looppad had
zo een kermis attractie kunnen zijn. Eenmaal binnen dien je een horloge of een kaart aan te schaffen
waar je geld op kan zetten en je alles op het terrein mee kan betalen. Opvallend is de wildgroei aan
tentjes, want ze vinden het in Hongarije vrij overbodig om campingterrein aan te leggen. Dus als je
met je tentje en matje voor de mainstage wil gaan liggen is er niemand die je tegenhoudt.
Het bier dat men schenkt is Dreher, klinkt Duits maar is toch echt homemade budapests bier. Het
kost 600hufters, omgerekend zo een 2 euro en is enkel per halve liter te krijgen, getapt via een tap
zoals op de wispo wat half uur per pils duurt of in blik. Naar de mening van de meeste mensen
smaakt het niet naar aftands oost blok bier, maar is het eigenlijk best goed te drinken. Alleen jammer
van het groene blik.
Het meeste indruk hebben de cocktails van de chuck norris bar gemaakt. Ze vinden het in Hongarije
vrij normaal om cocktails per 5 emmer te verkopen. Als je 2 emmers drink krijg je een t‐shirt en bij 10
emmers krijg je een heuze trui (het is maar 40 graden dus wat je ermee moet is niet geheel duidelijk).
Op sziget zijn bizar veel verschillende podia. Van de mainstage waar je met bijna oneindig veel
mensen naar s’werelds grootste artiesten kan kijken tot kleine kunstzinnige toneelvoorstellingen
waar je met 5 personen rond een kampvuur zit. De mainstage huist de grootste artiesten die je maar
voor kan stellen, zoals de manjefieke Franz Ferdinand en natuurlijk de Frattelis, waarbij men
natuurgetrouw al zijn bier richting de stage zelf gooit. Afgelopen jaren hebben ook the Prodigy,
Chemical Brothers en Prince er gestaan.
Heb je een keer geen zin om de hele dag op het festivalterrein te slenteren, dan kan je prima
uitbrakken in Budapest. Indien je voor een paar euro een citypass koopt kan je de hele week gratis
met het openbaar vervoer, maar veel belangrijker, je mag een keer gratis en alle volgende keren met
40% korting naar een badhuis.
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Disputen
Nova heeft vele disputen die door de jaren heen zijn opgericht. Het eerste dispuut dat is opgericht is
Primus Conventus (dit betekent: eerste dispuut), deze is opgericht op 9 september 1991.
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 al 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.
Voor de zomer is het tot nu toe laatste dispuut opgericht. Angela’s Angels. Hieronder een klein
verslagje van het nieuwe dispuut. De DecibelSooS wordt door hun georganiseerd.

"Eindelijk is het dan zover, NOVA heeft er een dispuut bij. Alles op het laatste nippertje,
maar op D‐Day is dan toch echt besloten dat wij een dispuut mogen zijn. Alle “dames”
hebben goed hun best gedaan, alleen op het gebied van drank was het toch lastig voor een
aantal BOBs. Na een geniale dag kunnen we zeggen dat wij officieel een dispuut van NOVA
zijn: Angela’s Angels.
Wij zijn, samen met het bestuur, al druk bezig een feest te organiseren. Dit gaat een mooi
groot feestje worden..!! Wij gaan de aankomende tijd ook nog aan de slag een mooie
dispuutschat te maken, zodat deze ook een mooi plekje kan krijgen in de SooS.
De verjaardagen binnen onze eigen groep vergeten wij natuurlijk niet. Daarom was er een
leuk dagje weg gepland naar Phantasialand een groot pretpark in Duitsland, om de
verjaardag van Bekkers en Gerb te vieren..!!"
Heb jij met je vrienden een goede band en wil je deze verzegelen, dan kan dit dus door een dispuut
op te richten bij NOVA. Om een dispuut op te richten zijn er natuurlijk een aantal dingen waar
rekening gehouden moet worden. Het belangrijkste is natuurlijk dat ieder lid van het dispuut een
Nova lid of donateur is. Een dispuut kan maximaal uit 15personen bestaan. Ook geldt er een
maximum van het aantal fietsen per dispuutslid, dit zijn er 3 (een bakfiets telt voor 2fietsen). De
vriendengroep kan pas als een dispuut worden erkend zodra hun regelementen door het bestuur zijn
goedgekeurd en het dispuut voldoet aan de eisen die Nova aan disputen stelt.
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BBQ-OP 2013
Het laatste feestje van het jaar is meestal het mooiste feestje. Nog een keertje helemaal
los en daarna de zomervakantie in. Natuurlijk hebben we het over BBQ‐OP. Zon, bier, BBQ,
infopunt, live muziek en een afterparty tot in de late uurtjes.
Dit jaar was BBQ‐OP wat kleiner opgezet dan andere jaren. De week ervoor was de lustrumweek en
daar was het grote publiek naar toe geweest. Dus dachten we, we stellen het wat kleiner op en dan
wordt het ook gezellig! In plaats van teletubbieland hebben we het podium, de bar, de BBQ’s en het
infopunt allemaal op het terras gezet. Wat was het uiteindelijk druk! Rijen en rijen voor de BBQ’s
iedereen mee springen met de band, en de kranen van de tap stonden alleen maar open!
Rond 18:00 was het eerste hoogtepunt van de avond. De
NOVAband kwam op en hun eerste lied was Chelsea Dagger.
Iedereen al z’n bier de lucht in! Dat was ook de bedoeling, want na
dit nummer kwam een wel heel bijzondere mystery guest het
podium op. Walter Kuiper himself!
Hij had de mooie eer om het eerste vat Jupiler, op het podium, aan
te breken! Het eerste van de vele vaten de komende vijf jaar.
Iedereen zijn laatste Grolschje de lucht in gegooid en meteen aan
de Jupiler! Walter zelf was verbaasd hoeveel bier er werd gegooid,
dus dat zegt wel wat!
Na een vierkante meter Juup uitgedeeld te hebben, Walter vanuit
het podium vooraan iedereen Juup uitgedeeld te hebben is het
programma weer verder gegaan. Naast de NOVAband speelden er
ook nog een aantal kwaliteitsbandjes die het allemaal goed naar
hun zin hadden, en het publiek ook.
De kraan met Juup bleef open staan, en het oud bestuur en Walter hebben zelfs nog een zevendronk
gedaan, Walter had dorst dus die had bij nummertje 3 al zijn 7 bier naar binnen, en Nick heeft de
zevendronk ook uitgespeeld.
We sloten de avond buiten af met de aller slechtste baggerrock ooit.
Dou Grend! Haspels voor het podium en meeschreeuwen. Er waren
zelfs bij het liedje Brandweerman twee vuurspuwers op het dak van
het podium om de band met een aantal flinke vuurballen bij te staan!
Nadat de politie ons drie waarschuwingen had gegeven en ze wel echt
boos begonnen te worden zijn we toch maar naar binnen gegaan waar
tot in de vroege uurtjes het feest is doorgegaan!

Tijdens dit grootse feest heeft OGD een fust gesponsord, waar
wij allemaal van hebben genoten. Bedank voor dit fust.
De Icom goes BBQ‐OP commissie!
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Commissies overzicht 2013-2014
Om alle evenementen te organiseren en de SooS een jaar lang draaiende te kunnen
houden is een bestuur niet genoeg. Het bestuur is sterk afhankelijk van commissies. De
meeste commissies worden in het begin van het jaar samengesteld. Graag ziet het bestuur
dat sommige commissies nog worden aangevuld. Het maakt niet uit of je bijna gaat
afstuderen of dat je eerstejaars bent, Iedereen die graag een actief steentje wil bijdrage
aan de vereniging kan zich aanmelden voor een commissie. We hebben een overzicht
gemaakt met complete en nog incomplete commissies, de leden die erin zitten en er kort
bijgezet wat deze commissie doet.

Complete commissies
Deze commissies hebben in principe genoeg mensen om de commissie haar werk te kunnen laten
doen. Mocht je aangesproken voelen tot deze commissie en denk je een toegevoegde waarde
hiervoor te kunnen zijn ben je natuurlijk van harte welkom om je alsnog aan te melden.
Vissencom: Sus Ciechanska, Hugo van der Horst
‐Het zorgen voor het aquarium in het bestuurshok.
Bedrijvendagcom: Astrid van Huizen, Sus Ciechanska, Max Breeman, Thijs Bekkers, Sion Eichmuller
‐Het organiseren van de Bedrijvendag.
Zeilweekendcom: Mark van der Meer, Twan Someren, Kevin de Jong, Rick van den Bosch, Max
Breeman, Berend Lenselink
‐Het organiseren en begeleiden van een integraal mooi zeilweekend
Website: Anthony Matthijsen, Vincent Gevers, Rémon van den Engh, Gideon Langedijk, Thijs
Bergmans, Annemiek Scheele
‐Het up to date en werkende houden van de NOVA website

Incomplete commissies
Deze commissie zijn nog niet vol genoeg om haar werk te kunnen doen, dus hiervoor worden nog
vrijwilligers gezocht. Achter de leden van de commissie staat het aantal mensen die nog minimaal
nodig zijn.
WISPO: Hugo van der Horst, Gideon Langedijk, Thijs Bekkers, Stefan van Loenen, (+1à2)
‐Het organiseren van de wintersport (+apres ski) 2014
Feestcom: Sus Ciechanska, Sander Hassing, Méraud Baltzer, Miad Brojerdyan, Wouter Magdelyns,
(+1 à 2)
‐Het organiseren, op‐ en afbouwen van kleine evenementen (donderdagSooSen, andere SooSen),
promotie acties houden, Evenementen Manager ondersteunen.
SooScom: Hugo van der Horst, Fraukje Smit, Koos van der Elst, Gerben van Dijk, Rene van der Molen,
(+1 à 2)
‐Het runnen van de SooS, SooS voorbereiden voor feesten, SooSbaas ondersteunen.
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Kerstcom: Mark van der Meer, Gerben van Dijk, Kayleigh Rijneveen, (+3 à 4)
‐Het organiseren van een supergaaf kerstfeest met diner en als enige dag van het jaar een dresscode
NOVAWeekendcom: Anthony Matthijsen, Rene van der Molen, Berend Lenselink, Matthijs Brouwer,
(+1 à 2)
‐ Het organiseren van het NOVAweekend van dit jaar.
Eerstejaarscom: Astrid van Huizen, Anthony Matthijsen, Peter van der End, Menno Rietdijk, Pieter
Jansen, Willem van den Akker, Jeffery Dekkers, David Janse (+1 à 2 !!vrouwen!!)
- Een leuk feest neerzetten de eerste donderdag na de kerst vakantie

WPcom: Astrid van Huizen, Nick Pieters, Annemiek Scheele, (+1)
‐Het uitbrengen van het leden blad, Word Pervert (WP) elke blok
Techcom: Joost Zwinkels, (+zo veel mogelijk)
‐ Eigenlijk wel de belangrijkste commissie van allemaal, want zonder techniek geen geluid en licht dus
geen feestje

Mis jij nog een commissie of mist NOVA volgens jou een commissie?
Zelf een idee voor iets wat echt een toevoeging voor NOVA zou zijn en heb je hiervoor een commissie
nodig? Zoek dan snel een bestuurslid op en laat ze je ideeën horen!

Beste WP-lezer,
Elk blok delen we de verhalen van alle gebeurtenissen van het afgelopen blok met jullie. Leuke
verhalen en altijd goed om je niet zo heldere geheugen van die ene avond op te halen.
Naast al deze leuke verhalen zijn we ook opzoek naar jou verhaal! Wat moet heel NOVA echt weten
waar eigenlijk niemand van op de hoogte is!? De mooiste 38 van je leven gezien? Je huis NOVA geel
geschilderd? Wil je Anthony verkopen? Of iets anders waar echt heel NOVA van op de hoogte moet
zijn?
Mail dan je verhaal inclusief plaatjes naar: wp@sv‐nova.nl!!
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Nieuwe Penningmeester 2013-2014
Nou, daar gaan we dan. Mijn naam is Mark van der Meer. Ik ben dit jaar vol overgave de
penningmeester van de vereniging. Ik ben verder voorzitter van de zeilcom en kerstcom en met
beide hoop ik een spectaculair evenement neer te zetten. Ik doe de opleiding werktuigbouwkunde
wat mij technisch gezien 3e jaars werkbouwtuig maakt. Vorig jaar heb ik mijn P gehaald en dat gaf mij
de mogelijkheid om bestuur te doen. Hoewel ik nu in Delft woon kom ik origineel uit Bussum. Dit
dorp ligt in het hartje van het gooi. Echter ben ik mijn gooise R en air gelukkig snel kwijtgeraakt bij
NOVA.
Een van de dingen waar ik het meest enthousiast over ben is het doorzetten van de herstart van het
zeilweekend. Ik hoop dat dit binnen NOVA een bestaand evenement blijft omdat het vorig jaar
extreem gezellig en leuk was.
Ik vind het ook super om de kerstcom te leiden. Ik heb zelf wat ervaring met koken echter heb ik nog
nooit voor zoveel mensen zo een luxe maaltijd neergezet. Echter heb ik er vol vertrouwen in dat we
met de kerstcom een geweldigkerstfeest kunnen neerzetten, met veel lekker eten en een gezellige
sfeer.
Vorige 2 jaar ben ik regelmatig in de SooS te vinden geweest en ook al is dit een groot deel van mijn
leven is heb ik natuurlijk ook een leven buiten NOVA. Bijvoorbeeld zwem en wakeboard ik graag
hoewel ik er het laatste jaar geen geld voor had. Verder game ik vaak in mijn vrije tijd en ik kijk
regelmatig zowel oude als nieuwe films als ze me interessant lijken. Als je vragen hebt of gewoon een
praatje wil maken kan je me altijd opzoeken in de SooS daar breng ik het grootste deel van mijn tijd
door.
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Laatste Techniek Verhaal
Je het is zover, de tijd is rijp, NOVA is een techniekcom lid armer.
Na 5 jaar (en een beetje) ben ik er klaar mee, ik wil vooral verder met mijn studie en een full‐time
techniekcom functie helpt daar niet echt bij.
Maar gelukkig hebben we nog wel een paar leuke evenementen om naar terug te kijken.
Laat ik eens beginnen met het Lustrum feest; Billy the klit herkende ons nog van het THR eindfeest en
de DJ’s ervoor hadden de zaal al lekker warm gedraaid, uiteraard de versterkers niet…. [schenkt nog
even een lekkere whiskey in]
Billy was niet helemaal onder de indruk van de monitor speakers leek het en zetten ze even aan, 3,8
seconden later was dit weer voorbij en daarna zijn ze niet meer zo hard geweest. Typisch want het
was slechts 1kW per kant op minder dan een meter afstand.
Wij, DanceFX crew, zat in de NOVA DJ Booth gezellig met z’n alle en de DJ’s hadden hun eigen plek
gekregen in een duikboot booth. Billy had nog even een professionele partypopper mee genomen en
heel de zaal zat onder de snippers. Na nog even het volume op opgedraaid te hebben ging ik ook nog
even in de zaal los, toch ff genieten van de dag lang opbouwen. Top feest. Echt NOVA op z’n best! (en
volgende dag opruimen zodat we ook lekker konden meedrinken)
Daarna hadden we nog even BBQ‐OP, gezien er een apart lustrum feest was ging dit op een lager
pitje. Prima pakken een paar actieve leden het op. Er is dacht ik 1 vergadering geweest in het
klushok, de week daarna was er een goedkoop podium inclusief dakterras en gratis licht en geluid
geregeld. Bandje was nog het moeilijkste. Gelukkig had de nieuwe NOVA‐band ff tijd, wat bandjes die
we vaker hebben gehad, ene Walter ging iets doen en Dou Grend kon niet ontbreken. Walter, ja de
oprichter van NOVA, hadden we uitgenodigd om het eerste vaatje Jupiler aan te sluiten. Voor het
leuke hadden we ook nog wat vaatjes speciaal
bier dat even op moest, de verhalen hierover
hoor je nog steeds. Ja lekker weer en lekker
doordrinken.
Na het traditionele opruimen konden we terug
kijken op een geslaagde BBQ‐OP.
Toen eenmaal de DIAS kwam ben ik rustig aan
gaan doen, gewoon de standaard dingen, lift
kapot dus zo min mogelijk til werk was het
beste. Hebben podium aan de andere kant
gezet, was weer eens wat anders en beviel
goed. Mijn tosti ijzer en geregelde koelkast
waren ook in trek en kon ik mooi ruilen voor
eitjes, biefstuk en ander lekkers. Geniale
relaxte DIAS gehad. de helft van de
TechniekCrew lag op zaterdag in het katerhok.
Jammer maarja als de rest kan feesten zijn wij
hard aan het werk.. en wie werkt moet
voldoende drinken…

Word Pervert nr.1 2013/2014

Pagina | 33

Daarna kwam de OWEE en CodeGEEL. De standaard dingen gedaan, zorgen dat alles werkt vooral. de
dag na de DIAS was er al een feest en plafond was leeg. Gelukkig heeft iemand daarmee geholpen.
Tijdens CodeGEEL was er ook weer een NOVA Live, altijd intensief voor techniekcom. Die dag was er
ook een borrel buiten, dus de man kracht was verdeeld. Gelukkig kon Kris komen helpen en is het
podium tot iets gaafs omgetoverd. Tijdens NOVA Live had ik gezelschap van ene Sjon en liep ik af en
toe heen en weer naar de band die altijd alles harder willen en niet snappen waarom alles gaat
rondzingen. Merk wel dat het tegenwoordig een eitje is alles te regelen. Begin er goed in te worden.
Het laatste feest was de AprèsSooShut. De dag ervoor is al een hutje geklust met een mooie flugel DJ
erop. Er was weer een Flugelcontest aangeslingerd en als de legeflesjes pot volzat kreeg je een
Jargermeister, Lekker. AKB kwam mij nog even bedanken voor mijn inzet met een lekker flesje en los
gingen we, DJ draaide lekkere skihutmuziek, een bepaald lid lag iets geks met zijn pizza te doen en
toen de DJ zei dat ik nog niet genoeg had gedronken weet ik ff niks meer. Voor de duidelijkheid dit
was mijn afsluiting dus had ik even geen nee gezegd. Ben niet zo van alcohol pushen. De volgende
dag zat heel m’n broek onder de smurrie, er waren nog even wat ZWARTE pieten langs geweest en
die hadden wat zooi achter gelaten. samen met sneeuw vloeistof, een confettikanon en 38
partypoppers was dit een bende geworden.
Zaterdag heb ik heerlijk uitgeslapen en ben maandag middag eens gaan kijken. De kruitnoten geur
kwam je nog tegemoet.
Vanaf nu ben ik dan Techniekcom af, ik ben uiteraard altijd beschikbaar voor wat dan ook, maar je
moet een keer een lijn trekken.

Vinnie

VINNIE BEDANKT!!
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Aankomende evenementen
21‐11 DecibelSooS
Op de DecibelSooS draait het maar om 1 ding, en dat is de muziek, en hoe hard deze staat. Ben jij
van de hardstyle, tek, house, of rave, of vindt je dit allemaal geweldig, dan kun je hier een avond flink
uit je dak gaan. En de muziek staat HARD. Een lijst gespecialiseerde DJ’s zorgt dat je geen moment
rust hebt.

28‐11 Bedrijvendag/BeaujolaisSooS
De eerste Bedrijvendag van het schooljaar! De perfecte manier voor de student en een bedrijf om
met elkaar in contact te komen. Per keer komen er circa 45 bedrijven en 350 studenten naar de
Bedrijvendag. Dus neem je klasgenoten mee en wees welkom vanaf 13:00 in het atrium! Daarna ben
je natuurlijk welkom om met de bedrijven in de SooS te borrelen en later op de avond Beaujolais te
drinken.

05‐12 ÅngSooS
De ÅngSooS is Het feest van studievereniging Ångström! Tijdens dit feest worden de jaarshirts van
technisch natuurkunde gepresenteerd. Tevens hebben de meiden van TN weer een act voorbereid
en kan iedereen weer meedoen aan de Ångstrijd! Ook treedt de grote coverband
'BijGebrekAanBeter' op, waar de HHS studenten Thijs Olsthoorn & Sem Vijverberg de formatie
compleet maken.

12‐12 HawaiiSooS
Het kwartaal feest van NOVA, dit jaar opnieuw mogelijk gemaakt door studieverenigingen Fibonacci
en Ångström! Alleen in de SooS kan je die avond een echte zomervakantie gevoel krijgen. Er zullen
diverse cocktails aanwezig zijn, zand, zwembad en natuurlijk beeldschone meiden in bikini’s! Laat je
opwarmen op die koude, winterse avond!

19.12 Kerstdiner
Een arme student heeft geen geld, maar dankzij het NOVA Kerstdiner kan zelfs die arme student
eenmaal per jaar zijn vriendin meenemen op een romantische date. Voor een betaalbare prijs staat
er een heerlijk diner op tafel, met zeer veel zorg bereidt door de Kerstcom. Hierna volgt een sfeervol
dansmoment, en eindigt traditioneel met een rondje drinken om de kerstboom.

09‐01 Eerstejaarsfeest
Eerstejaars leden van NOVA nemen de SooS volledig over! Laat je verassen door hun frisse en leuke
ideeën om het feestje bouwen.

16‐01 LanSooS
Thuis op je zolderkamer gamen werkt prima, en in deze moderne online tijden lijkt het nog bijna een
sociale gelegenheid ook. Toch is het op geen enkele manier zo gezellig dan wanneer je je
tegenstanders kan verslaan, en ze daarbij live in hun gezicht kan uitlachen. De LanSooS gaat de hele
nacht door om te zorgen dat iedereen genoeg kan gamen. Daarbij zal er genoeg energydrank zijn om
dat te rekken, maar natuurlijk ook genoeg bier voor de toeschouwers.
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Pinguïnpost
De vakantie van Pinguïn is dit jaar weer net zo geweldig als voorgaande jaren. Na lang piekeren over
waar hij dit jaar heen zou gaan, heeft hij besloten om een vlot te bouwen en daarmee de wereld over
te reizen. Via de middellandse zee, waar hij allemaal Afrikanen in een bootje tegenkwam, dobberde
hij richting de Atlantische Oceaan.
Na vier weken vol gevaar, haaien, orka’s en piraten, en weinig eten kwam hij in Mexico aan. Na een
lekker hapje eten bij de plaatselijke haringkraam is hij landinwaarts gegaan. Tijdens zijn verblijf in
Hotel Mexicana del Calor werd hij door één van de schoonmaaksters (je weet wel, zo eentje met een
super dikke kont en ronduit belabberd Engels en Pinguïnstaans praatte, betrapt op het gebruik van
heroïne. In eerste instantie dreigde ze er mee naar de politie te stappen, maar dankzij Pinguïns
gladde praatjes en charmes kon hij haar overhalen om met hem mee te doen. De schoonmaakster
twijfelde eerst, maar na het eerste spuitje was ze niet meer te stoppen. En bronzig dat ze was, Belg
zou er jaloers op zijn. Toen Pinguïn de volgende ochtend wakker werd waren zowel de
schoonmaakster als de heroïne al lang verdwenen.
Hopeloos en zonder doel dwaalde hij door de straten van Mexico City. Na dagen achtereen te
hebben gebedeld kocht hij een vliegticket en vertrok richting Hawaï om z’n geluk daar te beproeven.
Hij danste met de mooiste Hawaiiaanse meisjes. Maar ondanks dat ze beeldschoon waren begonnen
ze hem al snel te vervelen. Hij verlangde erg naar zijn soortgenootjes op de Noordpool. Hij kocht de
allermooiste zwembroek met bloemetjesmotief die hij kon en begon aan een lange zwemtocht.
Eenmaal aangekomen op de Noordpool bleek dat alle andere pinguïns waren verhuisd naar de
Zuidpool…… Balend dat hij nooit een verhuiskaartje heeft gekregen zocht hij naar een manier om
weer richting de Zuidpool te vertrekken. Hij pakte z’n laatste spulletjes uit z’n oude appartementje,
vulde z’n gele koffertje, maakte een lunchpakketje met twee héérlijke harinkjes en belde z’n goeie
maat Sjon om te vragen of hij hem naar de Zuidpool kon brengen met z’n Helikopterbus. Na lang
wachten, en twijfelen of de bus er nou wel of niet al was, is hij eindelijk aangekomen op de Zuidpool.
Hartelijk werd hij ontvangen door z’n soortgenootjes en nu zijn ze al twee maanden aan het feesten,
herkenbaar?! 
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Nieuw RvC
Hallo iedereen!!
Ik denk dat veel van jullie mij al kennen, maar ik ben dus
Susan, ook wel SuuS. En ben sinds afgelopen JV lid van het
RVC. Ik zal jullie kort wat vertellen over mij NOVA verleden
en wat mijn ambities in het RVC zijn.
Zoals de meeste van jullie ken ik NOVA sinds mijn
deelnemers jaar bij de DIAS, dit was in 2008. Gele
tuinbruiken, veel geluid, gek doen en natuurlijk bier drinken
is het beeld wat ik van deze groep kreeg. Eigenlijk was ik
het eerste jaar erg saai, ik ging na me lessen naar huis en
vond het eigenlijk wel genoeg om alleen lid te zijn bij de
studievereniging.
Maar het jaar erop, het eerste jaar in Delft, werd o.a. Felcke
bestuur. Omdat we toen al vriendinnetjes waren, kwam ik
er steeds meer en zag toen pas de relaxen sfeer en
gezelligheid bij NOVA. Nou van het een komt het ander, ik
kwam er steeds vaker, ging mee op NOVA weekend en
besloot het jaar erop bestuur te worden. Een fantastisch
bestuursjaar! Toch was ook wel ff blij dat het voorbij was, ik
had weer tijd voor vriendinnen buiten de SooS, sporten en
me school. Maar ondanks dat ik daar meer tijd in stak, hield
ik de donderdag avond toch wel het liefst vrij voor de
legendarische feestjes in de SooS. Ook heb ik nog het
NOVAweekend georganiseerd na mijn bestuursjaar en het
lustrum van afgelopen keer. Dat was eigenlijk kort mijn
NOVA verleden.
Nu nadat ik twee jaar geen bestuur meer ben wordt ik RVC,
ik was zelf voorzitter toen ik bestuur was en omdat we geen
secretaris hadden heb ik me ook veel bezig gehouden
sponsoring en de bedrijvendag.
De ervaring die ik hiermee heb opgedaan kan ik natuurlijk
goed inzetten om de lerende bestuurspoppetjes een duwtje in de juiste richting te geven. Verder heb
ik ook de mooiste opleiding van de school afgerond, jaja TBK, en daar leer je allemaal dingen als
efficiënt vergaderen, moeilijke gesprekken voeren, samenwerken, strategie bepaling en dat soort
dingen. Ook deze kennis wel ik gebruiken als RVC zijnde
Verder vind ik het super leuk dat ik op deze manier betrokken kan blijven bij NOVA.

Tot SooS!
SuuS
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Reken je brak met Sander Hak
OPLOSSING!
Oplossing Reken je brak met Sander Hak WP3 2012‐2013

De vraag:
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, ziet dat het nummer 13 is 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.

De oplossing:
Als je een lijst maakt van alle 3 losse getallen die indien vermenigvuldig 36 zijn krijg je:
1 1 36 = 38
1 2 18 = 21
1 3 12 = 16
1 4 9 = 14
6 6 1 = 13
2 2 9 = 13
2 3 6 = 11
3 3 4 = 10
Aangezien het huisnummer van de buren 13 is en de oudste met technische lego speelt kan het
alleen zijn dat de kinderen 2, 2 en 9 jaar oud zijn.
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Reken je brak met Sander Hak
De Wispo komt er weer aan, regeren is vooruit zien en daarom kan je het beste over onderstaande
problemen nu al nadenken.

Ach nee, Die Mauer
Nadat jullie drie uur bezig zijn geweest om de specie van bier, brood, eten, sneeuw en papier maché
van de vloer te verwijderen komt jullie slimmere huisoudste vertellen dat de muur tussen de
slaapkamer en de woonkamer ontbreekt in het huisje. Jullie hebben geen idee meer wat er gebeurd
is, totdat iemand over het balkon kijkt en daar liggen de volgende stukken vierkante muur ziet:
Eenmaal 140 bij 140 cm, twee maal vier voet bij vier voet, eenmaal 4/5 bij 4/5 meter, tweemaal twee
voet bij twee voet, driemaal een stuk van 400 bij 400 mm en twee keer een stukje van 20 bij 20
centimeter.
Hoe combineer je deze stukken samen met witte tandpasta tot het huidige gat van 2,60 bij 2,60 m?

Even wachten…. PIZZA !
Je bent voor het eerst mee op de Wispo en iemand van je kamer genoten is zo slim geweest om de
hele kroeg uit te nodigen voor een afterparty. Iets wat Angela en Sandra ook ooit eens in jeugdig
enthousiasme deden en afgeleerd hebben. Terwijl het huisje wordt afgebroken en de borg allang
verloren is gegaan heb je net die laatste pizza afgebakken.
Nu het probleem. Je hebt genoeg plastic mesjes meegenomen om de pizza zes keer door te kunnen
snijden, maar je hebt 22 eters. Hoe snij je de pizza door om je leven te redden? Iedereen wil een stuk
met bodem, kaas, tomaat en zooi.

De restaurant rekening. ..
Natuurlijk is de vorige avond 1 zwart gat en ben je weer honderd euro armer. Wat wel leuk was aan de
rekening is dat er maar twee getallen hoefden worden opgeteld. Eentje voor het viergangen diner en
eentje voor de fles rode wijn. Wat je ook nog herinnert omdat het te grappig was, was dat alle cijfers
1,2,3,4,5,6,7,8 en 9 slechts eenmaal voorkwamen boven de streep en dat de blonde serveerster met
dubbel D`s toch zo goed was met breuken. Geef de vijf mogelijke optellingen.

Hints (alleen TBK)
De muur was trouwens een logisch gevolg van de Duitse eenwording aan het einde van de Duitse
avond. Niet iedereen krijgt dezelfde grootte pizza slice uitgereikt. We kunnen de maten Josse, Astrid
en Anthony duidelijk onderscheiden. Dat is prima. Een breuk is in deze context geen botbreuk.

Op een mooie WISPO.
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Zwarte Cross
24 juli 2013: “Heb ik nou alles? Ja zeker weten.”
Het was weer tijd voor de Zwarte Cross. Voor degene die dit niet kennen Dit is het Allerleukste festijn
van het jaar (buiten de NOVA feestjes om natuurlijk) diep in de Achterhoek in het kleine dorpje
Lichtenvoorde. Geregeerd door Tante Rikie en haar eigen Mini‐Rikie. Op 25 juli naar de SooS gegaan
om te verzamelen, want we gingen met een groep van acht richting Lichtenvoorde. Rond 10 uur bij
de SooS en iedereen was lekker op tijd. Behalve Pinguïn……. Na een aantal keren te bellen, te smsen
en te appen hebben we op alle drie maar een “HOMO!!!” achtergelaten en zijn we vertrokken.
Toen we net voor Utrecht waren werd ik
gebeld.

“Spook” “Ja Pinguïn?” Ik heb me
verslapen me mobiel op stil gezet
zodat ik kon slapen waardoor ik me
wekker ook niet hoorde, waar zijn
jullie?” “Bij Utrecht zo wat” “Oh dus
je kan niet meer terug” Nee niet
echt, maar er gaat ook een
treinteam en die vertrek over een
kwartier/half uurtje” “ok doe ik dat
wel”.
Belg zat lachend z’n rits in z’n gele
tuinbroekzak te naaien (Ja met naald en
draad!). Toen we ergens bij de Veluwe
stopte, gingen we met z’n zevenen (Arie,
Anthony, Belg, Nick, Thijs, Vinnie en ik
(Spook)) lekker barbequen op een
houten tafel. Dit was achteraf niet zo
handig aangezien de bakjes niet super
vormvast waren en het tafeltje niet echt
hittebestendig. Maar naar alles naar
binnen te hebben gegooid en de
vuurtjes hadden gedoofd, zijn we met
veel bombarie verder vertrokken
richting Lichtenvoorde. Na een kleine
file richting camping, de auto’s geparkeerd, alles uitgepakt en naar de ingang gelopen waar we nog
een menselijke file tegen kwamen. Helaas was het precies om 1 uur ongeveer 31 graden in de
schaduw en dus nog heel wat heter in de directe zon. Na de wel bekende incheck naar onze (door
Ans “gereserveerde”) plek gelopen en zo vlug als mogelijk onze tentjes opgezet om vervolgens
Grolsch, water en munten te regelen. Ondertussen was het treinteam ook aangekomen en een iets
te dronken Stephanie was neer geploft en op het gras in slaap gevallen. Uurtje of twee later toch
maar wakker gemaakt, zodat ze ff wat kon drinken en bij kon trekken. Ook werd het tijd om wat te
eten (lees PIZZA). Daarna zijn we het festival terrein op gegaan om te zien welke dingetjes er waren
samen met de onwijs gezellige gele groep. Na een lekkere chille biertocht langs de diverse tenten
met HEUL VEUL bezoekjes aan de Duitse Tent toch maar naar bed.
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De ochtend van 26 juli werden de meeste wakker gemaakt door de pruttelende herrie van de SRV
wagen die met een heerlijke ontbijtbox langs kwam en waar je gelijk allerlei andere antikater dingen
kon regelen. En hier ontdekte we een geniaal concept. De Lipton Ice Tea flower power wash. Waar je
GRATIS kon laten “douchen” en nog een drankje toe kreeg. Na dat iedereen wakker was nog even
diverse maagvulling geregeld bij de diverse tentjes en werd het tijd om het volledige terrein te gaan
ontdekken. Na een rondje te hebben gemaakt zijn we naar het Cross terrein gegaan om de diverse
klassen te bekijken en ook omdat Belg en Pinguïn (de verloren zoon) meededen aan de Naked Run.
De diverse klassen waren geinig om te zien (en dan vooral de Zware‐ en brommerklasse) en nieuw
was de Wintersport klasse die alles te maken had met winterse spektakels. Van skiliften tot een
volledig werkende springschans waren dit jaar erbij. Vervolgens was de Naked Run. Weggestart door
een filmpje uit Rusland (werkte niet lekker, maar het startschot wel) en daar gingen alle lichamen in
hun meest natuurlijke staat. Na alle stuiterballen, slurfjes, sneetjes en koplampen te hebben gezien
zijn we weer terug gegaan naar het festival terrein om daar de Beugelbar op te gaan, zodat we Arie
konden voorzien van beugeltjes en zo een Beugelmaliënkolder te maken. Wat ook nog heel goed was
gelukt buiten het feit dat de U‐guys dit niet zo leuk vonden. Maar na menig beugeltje achterover
getikt te hebben en te hebben genoten van een Guus Meeuwis zijn we de beugel bar afgegaan om
wat te gaan eten en even te kijken bij de camping. Alles nog veilig gesteld en een paar pilsjes
achterover getikt te hebben weer het terrein op gegaan om nog wat bandjes te checken. Na menig
tentje na te hebben gelopen en geluisterd te hebben naar menig bandje en dj erachter te zijn
gekomen dat het al weer na drieën was zijn we maar lekker het bed in gedoken.
Toen was het alweer de ochtend van 27
juli. Na dat iedereen uit bed was en
gedoucht was bij de flower power wash
van Lipton, was Pluk weer in slaap
gevallen in de campingstoel en toen
hebben we uit verveling maar een toren
op z’n hoofd gebouwd. Na dit voltooid te
hebben, hebben we Pluk maar wakker
gemaakt om naar de crossbaan te gaan
om daar weer te kijken naar de diverse
klassen. Tussen twee klassen in kwam er
een enorme regenbui waardoor we met
z’n allen nat geregend zijn. Gelukkig
kwam daarna het zonnetje, zodat we
weer een beetje droog konden worden.
Maar er waren veel te veel leuke plassen
die we lekker hebben misbruikt om ons
als een stelletje VARKENS te gedragen.
En toen we dit ook te horen kregen van
het publiek lachten we alleen maar
harder. Hierna hebben we lekker gegeten
als varkens bij de Bayou met ribbetjes en
andere diverse lekkernijen. Hier hebben
we ook weer van de bandjes genoten. Na
een tijdje zijn we weer naar de beugelbar
gegaan om naar de Golden Earring te
kijken. Dit lukte helaas niet zo goed om
dat er een tweetal, veel gezelliger dj’s waren, die in jaren vijftig stijl waren gekleed en ook jaren
vijftig muziek draaiden, wat zorgde voor een gezellige sfeer. En met zoveel mensen werd er links en
rechts een rondje gegeven en zo waren de gratis shirts ook snel verdient. Na de beugelbar gingen we
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ook nog naar BZB en als laatst naar de Duitse tent om lekker te feesten tot het weer tijd was om te
slapen.
Na wakker te zijn geworden op de
28 juli (de laatste volledige dag).
Hebben we met z’n allen ontbeten
om heerlijk en prettig verrast te
worden met een camping
optreden van BZB, waar we lekker
met z’n allen op de muziek
hebben gedanst en meegezongen
tot onze tere keeltjes nog net niet
schor waren. Hierna werd er een
echte espresso gehaald om
helemaal op peil te komen. En na
de lunch zijn we het terrein op
gegaan om lekker te HØKEN op de
muziek van Normaal. We hebben
hierna lekker op het crossterrein
gezeten om te kijken en de laatste
momenten van de cross tot ons te nemen. Toen gingen we naar het campingterrein gegaan om hier
een rare Westlander genaamd “Mitch” tegen te komen. vervolgens zijn we naar de beruchtste
buitenlandse bandje gegaan genaamd Metallica….oh nee de Blood Hound Gang. Deze band hebben
we vooral van een afstandje gezien omdat ik samen met nog een aantal andere lekker zijn gaan
lunchen en vervolgens de draaimolen in gingen wat wel een uniek beeld over het terrein gaf. Een
mooi luchtbeeld en een ietwat angstige Ans (door het draaien van het bakje in de draaimolen) later
waren we weer geland. Vervolgens zijn we naar Kees van Hondt gegaan om daar van zijn bizarre
podiumspektakel te kijken, te luisteren naar een rare mix van allerlei bekende nummers en de
algemene gekheid. We zijn hierna met een groepje weggegaan en naar de Black Sun Empire te gaan,
waar we lekker hebben genoten van de Harde Beats.
We gingen ook nog even naar het ontsteken van het kampvuur en vervolgens naar de Duitse Tent om
daarna lekker te slapen.
En toen was het alweer Maandag 29 juli. Het einde van het feestje in de
achterhoek. Na dat iedereen gepakt was zijn we vertrokken met een
viertal auto’s richting het westen. Nog even gestopt bij de McDonalds
van Oost Utrecht (Veenendaal voor de leek) om daar de laatste vette
hap in onze maag te stoppen. Uiteindelijk door gereden naar de SooS
om daar de meeste mensen uit te laden en toen was het feest echt ten
einde.

Als jullie nu ook geïnspireerd zijn om mee te gaan naar de volgende Zwarte Cross schrijf je dan in op
de lijst in de SooS en koop een kaartje want die zijn voor de jaarwisseling een stuk goedkoper dan na.

Spook
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Secretaris 2013/2014
Je zal het misschien niet geloven, maar ik ben al 2 jaar Nova‐lid. Het eerste jaar ben ik bij enkele
feestjes geweest. De VrouwenSooS was het eerste feest van m’n tweede jaar, dit werd meteen een
groot en gezellige afterparty, want ik was de dag erna jarig. En vanaf de HawaiiSooS kwam ik een stuk
vaker in de SooS.
Dit stukje is natuurlijk om mijzelf voor te stellen. Dus…. ik ben Astrid van Huizen.
Na al wat leuke feestjes te hebben gehad dit jaar, kwam de ApresSooShut eraan. Tegen de rest van
het bestuur had ik al meteen gezegd dat ik tijdens dit feest niet de nuchtere persoon wilde zijn. Want
ik zou dan 20jaar worden en dat moet natuurlijk goed gevierd worden met 1 of 2 flugel.
Verder heb ik eerst 5 jaar in Hoofddorp gewoond en toen zijn we verhuisd naar Heemstede. Sinds
een halve maand woon ik daar niet meer. Ik heb nu een kamer in Pijnacker, dit was de kamer van
Esmé. Anthony, de voorzitter van de vereniging, is nu m’n huisgenoot. Ook Berend is nu mijn
huisgenoot. Ik blijf nog wel in de weekenden en af en toe op een woensdag naar Heemstede gaan,
want ik heb daar nog mijn scouting vereniging.
WABO is een meidengroep die in het bos zit. Op
zaterdagochtend geef ik leiding aan de welpen,
dit zijn super lieve meiden van 7 t/m 10 jaar.
Woensdag heb ik opkomst met mijn eigen groep,
de Bloody Mary Stam, dit is een 18+ groep.
Meestal is het weekend ervoor om een beetje bij
te slapen, dit gebeurd alleen niet vaak, want er
zijn veel scoutingfeesten waar wij natuurlijk heen
gaan. En ook hebben we aantal kampen in
bepaalde weekenden, waar het ook wel vroeg
wordt.
Voor dat ik naar de Haagse kwam heb ik eerst mijn Havo gehaald. Bij de Haagse doe ik
Bedrijfswiskunde, waar ik alweer in mijn derde jaar zit.
Niet veel mensen hadden het verwacht dat ik
bestuur zou worden van Nova, daar was ik zelf ook
eerst één van. Hoe het nou precies is gegaan dat ik
bestuur ben geworden is een lang en vaag verhaal
en je moet het maar vragen als je er geïnteresseerd
in bent. Tijdens het AKB weekend hebben we de
taken verdeeld en deze waren al snel verdeeld. Ik
werd de nieuwe secretaris. Ik zit nu in de
Eerstejaarscom, Bedrijvendagcom en de WPcom.

Tot SooS!
Astrid
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WISPO 2014
Ben jij blok 1 met moeite doorgekomen en ben je toe aan een vakantie? Of begon het bij jou al flink
te kriebelen toen op het journaal gemeld werd dat de eerste sneeuw in de Alpen gevallen was? Of
heb jij gewoon zin in een geniale week? Dan hebben wij goed nieuws!!! Ieder jaar organiseert NOVA
namelijk een wintersport voor IEDEREEN! Leden, niet‐leden, studenten, arbeiders, iedereen mag
mee. En dat is één van de vele dingen die onze WISPO zo leuk maakt.
Afgelopen jaar zijn we met een delegatie van 115 man naar St. Sorlin
d’Arves afgereisd. 3 volle bussen trotseerden de Franse bergen om
ons boven op de berg af te zetten. De echte fanatieke Boarders of
Skiërs gaan gelijk de berg op, en de rest gaat de volgende dag pas de
sneeuw in. Alhoewel, ieder jaar is er altijd een groepje die niet de
berg op gaat. Deze groep, genaamd, het Bierteam, gaat alleen mee
voor de gezelligheid. Uiteraard hoeven deze mensen geen skipas te
kopen en dat scheelt een hoop geld. Kortom, deze wintersport is voor
iedereen. Zelfs voor mensen die niks met sneeuw te maken willen
hebben.

Dit jaar gaan we naar
Flaine, dit ligt in het
skigebied Le Grand Massif.
Van vrijdag 7 februari tot
en met zondag 16 februari
gaan we de Franse Alpen
weer op z’n kop zetten.

Maar wat krijg je nou eigenlijk allemaal op de WISPO? Om te
beginnen: 10 dagen feest! Verder kom je met 4 of 6 personen op een
kamer te zitten, uiteraard mag je een voorkeur aangeven bij wil je op
de kamer wil. De busreis, de heenreis is altijd een waar spektakel, de
polonaise door de bus heen zal dus ook zeker dit jaar niet overgeslagen worden. Verder krijg je een
7‐daagse skipas van het 265 kilometer tellende skigebied. Zoals ieder jaar zal de commissie weer een
voedselpakket samenstellen voor iedereen, zodat je de basis ingrediënten voor het avond eten alvast
hebt. Verder krijgt iedereen ook dit jaar weer DE ENIGE ECHTE WISPO TRUI. Welke kleur die dit jaar
zal gaan worden houden we nog even geheim, maar hij zal in ieder geval niet groen zijn, aangezien
groen lelijk is. Verder staan er nog een aantal dingen die ook inclusief zijn, deze kan je vinden op onze
site: www.wispo.org.
Een belangrijk puntje is: het is geen schoolreisje, je bent dus nergens toe verplicht. Je mag zelf
beslissen wat je overdag en ’s avonds doet. Wij zouden het natuurlijk wel leuk vinden als je ’s avonds
even langs komt in de Flying Dutchman, onze kroeg die week. Hier zullen we 7 avonden feesten tot
diep in de nacht. Net als alle andere jaren geven we dit jaar ook iedere avond weer een bepaald
thema mee waar iedereen zich naar kan kleden. ( Voor de mensen die nog nooit mee zijn geweest,
kijk eens op de site naar de vele foto’s van de afgelopen jaren. En je zult zien dat ook echt iedereen in
thema gekleed is!). De thema’s zullen tijdens de WISPO INFO AVOND bekend gemaakt worden, maar
er zal zeker een gele avond en een Tiroler avond komen!
Ben jij nou nog steeds niet overtuigd? Lees dan is de verhalen op de site van een aantal wispogangers
van de afgelopen jaar hoe zij het vonden. Of kom de geniale verhalen van anderen aanhoren op een
donderdagavond in de SooS. Ook de prijzen staan op de site, www.wispo.org.

Op een mooie Wispo,
De Wispocommissie 2014
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Lustrumweek
Donderdagavond, 21 februari 2013. NOVA viert
op traditionele wijze haar verjaardag tijdens de
NOVAjaarnach. Er wordt gefeest en met
belachelijk veel taart gegooid. Tot zover niets
bijzonders. Toch is deze verjaardag bijzonder.
NOVA bestaat nu 25 jaar en die verjaardag zal
zeker niet ongemerkt voorbij gaan! Achter de
schermen werkte de commissie toen al op volle
kracht aan de voorbereidingen voor het feest en,
omdat een avond niet genoeg zou zijn om het 5e
lustrum te vieren, is er maar besloten om een
hele week de SooS op de kop te zetten tijdens
een Lustrumweek, met als thema “the yellow
submarine”.
Maandagavond 3 juni was het dan zover, de
aftrap van de Lustrumweek in een geheel
verbouwde SooS, met een bijzondere
cabaretavond! Waarom bijzonder? Omdat
we speciaal voor het lustrum twee
cabaretiers lieten overkomen uit Belgie!
Natuurlijk niet zomaar de eerste de beste
paar cabaretiers, maar echte tv helden! In
België kent iedereen ze, maar ook in
Nederland vinden de tv‐fragmenten van
beide heren regelmatig de weg naar de TV.
Niemand minder dan Henk Rijckaert van
“Zonde van de Zendtijd” en Thomas Smith
van “Foute vrienden” stonden
maandagavond op het podium in de SooS!
Woensdagavond stond in het teken van
leden die in de afgelopen 5 jaar het
verschil hebben gemaakt. NOVA zou
inmiddels niet meer bestaan zonder alle
vrijwilligers. Alle oud besturen,
commissies en andere leden die hun
handen hebben uitgestoken werden
daarom uitgenodigd voor het
Lustrumdiner. Niet zo’n sjiek diner
natuurlijk, maar lekker op z’n NOVA’s.
De hele SooS werd gevuld met lange
biertafels, er werd speciaal bier
geschonken en uit de keuken kwamen
La Grotteburgers.
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Vrijdagavond was dan de
knallende afsluiter van de week!
Een feestavond die niet snel
vergeten zal worden, met grote
namen als Billy the Kit en
Nouveaubeats & Vince le Fin
achter de draaitafels. Een groot
en vooral druk feest waarbij het
dak van de SooS af ging! Ook
onstond er spontaan een “zaal 2”
op de gang, bij de muntuitgifte
voor de mensen die die wat
minder van de beats houden en
liever een après ski feest hebben.

Voor de commissie was het een bijzondere eer om dit lustrum te mogen organiseren. We denken dat
we met deze lustrum week een leuke, bijzondere, gedenkwaardige en vooral unieke week hebben
neer gezet. We zijn bijzonder veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij
de opbouw, de techniek, het opruimen elke dag, na de week hebben geholpen met opruimen en
ieder ander die we vergeten zijn. We hopen dat iedereen net zo een leuke week heft gehad als wij
gehad hebben.
Tot slot willen we jullie alvast aankondigen dat er nog een lustrumboekje aan komt met alle
hoogtepunten en andere belangrijke gebeurtenissen die afgelopen 5 jaren zijn gebeurt.

De lustrumcommissie
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38sudoku
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Voorzitter 2013-2014
De meesten zullen mij al kennen
aangezien ik al 2 jaar actief rond
loop bij NOVA, maar ik zal me toch
nog even voorstellen …… Hoi ik ben
Anthony ook wel bekend als “Neger
Light”, “die kleine neger”, “de
bruine Chouffe kabouter” en zo zijn
er nog wel meer.
Aangezien dit een stukje is om
meer over me te weten te komen,
begin ik maar door middel van te
vertellen waar ik vandaan kom. Ik
ben geboren in Haarlem… ja echt in
Nederland en me ouders ook ja
aangezien ik geen witte jongen ben
wordt er veel gevraagd waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Nou bij deze mijn oorsprong ligt in
Indonesië dus ik ben een indo(geen neger ook al wordt ik wel vaak zo genoemd). Maar ik kom dus uit
Haarlem daar heb ik de eerste 25 jaar van me leven gewoont. Na mijn havo(ergens in een ver
verleden) ben ik gaan studeren in Amsterdam. Dat heb ik 2 jaar volgehouden waarna ik dacht van
Technische informatica is toch niet iets voor mij ben ik gaan werken dat waren baantje die varieerde
van mcdonalds tot ict medewerker. Daarna heb ik maar weer besloten om weer is wat te gaan
studeren en uiteindelijk kwam ik bij de studie werktuigbouwkunde in delft. Mijn eerste aanraking
met Nova was meteen tijdens de Dias (waar Josse mijn mentor was) en ben ik niet meer weg te slaan
bij Nova. Na een tijd was het ook nodig voor mij om niet meer naar Haarlem te hoeven reizen en ben
ik met Esme en Berend een huurwoning gaan zoeken in delft en omstreken. Verder ben ik meteen
het eerste jaar behoorlijk wat commissies gaan doen en dat werden er het 2de jaar alleen maar
meer. En toen moest ik er ook maar aan geloven en bestuur gaan doen van de vereniging.
Nu hebben we als bestuur bijna het eerste blok overleefd en begint alles een beetje rustiger te
worden. Natuurlijk gaan we van dit jaar weer een mooi jaar maken en gaan we een paar mooie
feesten voor jullie neer zetten.

Tot SooS,
Anthony
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Novaweekend
Dit jaar hebben wij natuurlijk weer een geweldig weekend gehad.
Dit jaar was de overnachting in een scoutingsgebouw in Doesburg, we hebben dus ook
Doesburg het hele weekend op zijn kop gezet.
Vrijdagmiddag/avond was het weer zover. Novaweekend!! Na een paar ongelukjes gehad te hebben
met wat tassen, was bijna iedereen aangekomen op de bestemming van het scoutingsgebouw,
behalve natuurlijk het piratenschip wat zijn schat (broodje kameel) aan het ophalen was. Nadat
iedereen een beetje gesetteld was en we gegeten hadden gingen we naar de kroeg. Toen we
eenmaal in de goede gemoedstoestand waren was het al weer tijd om de kroeg te verlaten en te
beginnen aan het kampvuur. Nadat er alles en nog wat het vuur op was gegaan en iedereen te lam
was om op zijn benen te staan was het bedtijd (niet echt natuurlijk).
Aangezien we in een scoutingsgebouw zaten was het verplicht om zaterdagochtend het gebouw
weer kinderproof & schoon te maken en we moesten er de ochtend uit zijn. Dat was natuurlijk een
hele opgave, maar toen we eenmaal weer opgestart waren met een pul bier en een mok koffie
verliep het allemaal volgens plan en gingen we een piratenspeurtocht doen. Tijdens de
piratenspeurtocht moesten we de piraten opzoeken die een spelletje voor ons bedacht hadden.
Maar het leukste van de speurtocht was natuurlijk het omgooien van alle verkeerssituatie’s in
doesburg, het bestickeren van alle objecten, het koffie drinken en aardbeien eten met de bewoners
en het bang maken van zeemeermin Hassink.
Toen we eindelijk weer het gebouw in mochten was
het al bijna weer tijd om te gaan BBQen. Na het
vreetfestijn mochten we eindelijk epibreren met een
lekker biertje. Na een aardig drankje genuttigd te
hebben en iedereen al 100 keer geroepen had “de
bus is er” was hij er “nu echt” en was het tijd om
naar de Radstake te gaan die nog net niet open was.
Toen we naar binnen mochten hebben we er direct
een topfeest van gemaakt, want ja met 60 dronken
mensen wordt het feestje al snel weggestart. Het
was een mooi feest waar veel bier gegooid werd, het
podia gerepareerd moest worden, en de beveiliging
een aantal keer naar de commissie stapte of we de
stickers uit de wc’s konden halen.
Nadat er weer een flink kampvuur gebouwd was en mensen de weg niet meer konden vinden nadat
ze een rondje gelopen hadden, was het al weer zondag en tijd om te gaan kuisen.

Het was weer een mooi Novaweekend!
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Zeilweekend 2013 een sterk verhaal
Vrijdag 21 juni
De dag begon voor sommige leden van de commissie al vroeg. De sloep (lees: bierteamboot) moest
worden omgevaren van Heemstede naar de kaag, waar ons weekend zou plaatsvinden.
De reis nam ons langs vele typisch Hollandse uitzichten, het mooie dorp Hillegom, de loodsen op
kaageiland waar schepen worden gemaakt die de wereld overvaren en natuurlijk de af en toe
langskomende Duitsers. Deze Duitsers waren natuurlijk zoals altijd te herkennen aan hun strijkijzer
met stootwillen overboord en tuinstoelen op het dek.
Rond 6 uur kwam iedereen aan met de bus/auto. We hadden tegen die tijd de polyvalken en berend
zijn houten racevalk al omgevaren en dus gingen we op de boot op weg naar onze overnachtingsplek.
De wind woei de golven .. golfde? nouja het sfeertje zat er in ieder geval lekker in. Het zeilen begon
gelijk al met een wedstrijdje naar onze haven voor de nacht de SooS away from SooS de Kaag
sociëteit.
Toen we daar aankwamen hadden we allemaal fikse trek gekregen van het zeilen. Gelukkig had de
sociëteit een keuken met heerlijk eten en konden we daar onze honger stillen. Toen uiteindelijk ook
de langzame vaarders aangekomen waren hebben we gezellig een biertje of 2 gedaan tot ongeveer
11 uur s ’avonds. Tussendoor bleek het nogal hard te gaan regenen en hebben we snel de dektenten
op de boten gegooid. Dit bleek een goede beslissing want een kwartier later kwam er een storm
waar men U tegen zegt. Rond 12 uur zijn we uiteindelijk allemaal maar onze boot in gekropen en
hebben we daar de storm uitgeslapen.

Zaterdag 22 juni
Toen we allemaal rond 9 uur wakker waren
hebben we Belg en Berend uit de toiletten
geschopt. Deze bleken overnacht open te
hebben gestaan en ze waren van mening dat
in de toiletten slapen beter was dan een
schommelende boot. Hierna zijn we allemaal
het ruime sop opgegaan om de Kaagerplassen
te gaan ontdekken. We hebben flink wat
rondgevaren, scoutinggroepen eruit gevaren
en we zijn meerdere malen ingehaald door
berend zijn racevalk. Uiteindelijk vonden een
paar boten een rustplek bij een festival wat er
bezig was bij een passantenhaven. Hier
hebben wij elkaar weer gevonden en zijn we
naar een steiger gegaan waar we een sleepje
opgebouwd hebben met de sloep.
De sleep voerde ons naar hartje Leiden.
Eenmaal in Leiden aangekomen hebben wij
aangelegd op onze gereserveerde
privésteiger. De steiger lag gelegen naast een
mooi grasveldje met een aantal bankjes en
zelfs onze eigen prullenbak. Er was echter een
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probleem, we hadden de barbecue en de kolen maar nog geen vlees. De bierteamboot vertrok naar
de dichtstbijzijnde supermarkt terwijl de zeilers hun landbenen weer probeerden te vinden. We
hadden geen aansteekblokjes dus we hebben geïmproviseerd met een luchtpomp wat houtskool en
een leeg bierblikje. Binnen de kortste keren stond de barbecue lekker te knapperen en waren de
kolen goed heet. Toen het vlees eenmaal arriveerde stond alles klaar voor een heerlijk avondeten.
Het was allemaal zeer smakelijk.
Toen kwam plots uit het niets Sjon langs (ja, de enige echte Sjon). Wat blijkt nou die woont aan de
overkant en zag ons reserveringsbord eerder die dag staan. Ongeveer 3.8 biertjes later besloten we
met z’n allen Leiden te gaan verkennen. Na even een kijkje te hebben genomen bij een festival zijn
we met iedereen (behalve Sjon) naar een partykroeg gegaan waar we tot 1 uur de voeten uit onze
schoenen hebben gefeest. Uiteindelijk had iedereen wel weer zin in zijn bedje(bootje). We zijn
teruggelopen naar de steiger waar de echte mannen nog even hebben door geborreld, maar zelfs wij
hielden het niet tot na 2en vol.

zondag 22 juli
De laatste dag van ons weekend. We sleepten Leiden uit, hesen de zeilen en zeilden onze weg naar
het geluk. Dit geweldige weekend moest echter ooit tot een einde komen en om 1 uur moesten we
de boten alweer inleveren bij de haven. Ik bleek tegen die tijd al flink verbrand en moest dus jammer
genoeg de rest van de dag in de schaduw blijven. We brachten de sloep terug naar zijn thuishaven en
namen, met een patatje aan het water, afscheid van het weekend en zijn allemaal naar huis gegaan,
moe maar voldaan. En vastberaden dit volgend jaar, met hopelijk een grotere groep, weer te doen.

“Wil je dit in Microsoft Word of open
office vraagteken.docx” - Leverpastei
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Uit een oude WP:
Verschillende manieren om te plassen.
‐ SOCIAAL: Gaat met zijn vrienden plassen, of hij nou moet of niet.
‐ VERLEGEN: Volgens Belg moet dat gewoon zoals de rest, maar daar moeten jullie maar een keer op
letten als je hem in de WC tegen komt.
‐ NERVEUS: Kan zijn gulp niet vinden, wordt kwaad en rukt de knoop eraf.
‐ LUIDRUCHTIG: Brult tegen je lul om het eruit te laten komen.
‐ KRANKzinning:Plast in de pijp van zijn broek of in zijn schoen,vertrekt met zijn gulp open en maakt
zijn zaakje buiten in orde.
‐ HANDIG: Plast zonder zijn lul in de handen te nemen, scheelt handen wassen.
‐ WISKUNDIG: parabolisch, en als je heel hard moet hyperbolisch.
‐ VERSTROOID: Maakt zijn vest los, en plast in zijn broek.
‐ KINDERLIJK: gaat op z’n tenen staan om niet onder de bak te pissen.
‐ IJDEL: Maakt vijf knopen los terwijl twee genoeg zijn.
‐ BELGISCH: Achterstevoren.
‐ AVONTUURLIJK: Amuseert zich door tegen de stroom in te plassen ofwel omlaag of ‐ dwars en
probeert met zijn straal de muggen te raken.
‐ RUIG: Zwaffelt met zijn lul op de rand van het urinoir om de laatste druppels eruit te krijgen.
‐ DUITS: Blijft een tijdje staan, begint te schelden, laat een scheet en loopt vloekend weg.
‐ VROLIJK: Vertelt al plassend moppen, lacht zonder ophouden en schudt zich uit alsof hij aan de bel
trekt.
‐ GENIEPIG: Pist over de handen van zijn buurman en doet of er niks aan de hand is.
‐ OPGEWONDEN: Heeft broek achterstevoren aan, kan gulp niet vinden, en scheurt zijn onderbroek
van opwinding.
‐ SCHEEL: Kijkt naar urinoir links, pist in de middelste en trekt de rechter door.
‐ NIEUWSGIERIG: Kijkt in het urinoir naast zich hoe zijn buurman geschapen is.
‐ ONVERSCHILLIG: Als alle urinoirs bezet zijn, pist hij gewoon in de spoelbak.
‐ STOER: Knijpt kop zo lang mogelijk dicht tot druk op het maximum is, laat plotseling los en voelt trots
de spetters op zijn benen.
‐ EFFICIENT: Wacht tot hij moet poepen.
‐ SPORTIEF: Drinkt zoveel mogelijk bier om vervolgens van zo groot mogelijke afstand in de bak te
pissen.
‐ NET: Plast zorgvuldig de randjes weg die een ander onzorgvuldig heeft achtergelaten.
‐ DRONKEN: dubbel.
‐ VERBAAST: Bemerkt na het lezen van dit overzicht dat hij inmiddels tot zijn enkels in het water staat.
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Wisjedatjes.
‐ Wist je dat ‐89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
‐ Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?
‐ Wist je dat Coca‐Cola vroeger cocaïne bevatte?
‐ Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
‐ Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is?
‐ Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is?
‐ Wist je dat een slak drie jaar kan slapen?
‐ Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbengt?
‐ Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen?
‐ Wist je dat meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd?
‐ Wist je dat verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn?
‐ Wist je dat vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen?
‐ Wist je dat je hoofd zo een 4 kilo weegt, inclusief de hersenen die gemiddeld 1,3 kilo wegen
‐ Wist je dat als een man zich niet zou scheren hij over bijna 70 jaar een baard heeft van 9 meter.
‐ Wist je dat het laatste heksenproces in 1944 plaatsvond in Londen? De beschuldigde heette Helen
Duncan, en de wet die gebruikt werd stamde uit 1735!
‐ Wist je dat er in Finland het wereldkampioenschap 'gooien met je mobieltje' werd gehouden? De Fin
Samu Santala werd deze keer kampioen. Hij gooide zijn mobieltje maar liefst 66,62 meter ver!
‐ Wist je dat alle Amerikanen gemiddeld één hectare pizza per dag eten?
‐ Wist je dat Inktvissen een erectie kunnen krijgen?
‐ Wist je dat Haringen met elkaar communiceren door 's nachts scheten te laten?
‐ Wist je dat Diarree letterlijk 'doorstroming' betekent?
‐ Wist je dat Mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert? En zelfs de menstruatie cyclus kan beïnvloeden.
‐ Wist je dat het cruiseschip Queen Elizabeth II 4,5 liter diesel nodig heeft om 5 centimeter vooruit te
komen?
‐ Wist je dat de meeste hamsters maar met een oog tegelijk knipperen?
‐ Wist je dat jaarlijks meer mensen worden gedood door een ezel dan door een vliegtuigcrash?
‐ Wist je dat vechten in Paraguay legaal is op voorwaarde dat beide partijen staan geregistreerd als
bloeddonor?
‐ Wist je dat er in de gemiddelde chocolade reep 8 insecten benen zitten?
‐ Wist je dat de kortse oorlog in de geschiedenis is geweest tussen Zanzibar en Engeland in 1896
waarbij Zanzibar zich overgaf in 38 minuten?
‐ Wist je dat De vingerafdrukken van Koalaberen zo sterk op die van mensen lijken, dat ze soms
worden verward in moordzaken?
‐ Wist je dat In Bangladesh kinderen vanaf 15 jaar gevangenisstraffen krijgen als ze spieken tijdens een
examen?
‐ Wist je dat Een vrouwenhart sneller slaat dan een mannenhart?
‐ Wist je dat Dynamiet pindakaas bevat?
‐ Wist je dat Coca‐Cola oorspronkelijk groen was?
‐ Wist je dat Wereldwijd 23% van de defecten aan fotokopietoestellen te wijten zijn aan mensen die
hun achterwerk probeerden te kopiëren ?
‐ Wist je dat Als je 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen zou schreeuwen, je genoeg geluidsenergie
geproduceerd zou hebben om 1 kopje koffie te verwarmen ? (niet echt de moeite dus).
‐ Wist je dat Als je 6 jaar en 9 maanden scheten zou laten, je genoeg gas geproduceerd zou hebben
om de energie van een atoombom te evenaren.
‐ Wist je dat Je lijdt aan Arachibutyrophobie wanneer je bang bent dat er pindakaas tegen je
gehemelte zal blijven plakken? Wist je dat met een hamer alles past?
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Vissencom
Er was eens……een aquarium met barre leefomstandigheden. In dit aquarium streden de guppies die
daar “leefden” voor hun dagelijks voortbestaan. Het voedsel was schaars, het water stonk en
smaakte naar bier, en plantjes had geen enkele vis in de buurt en omstreken ooit van gehoord.
Volgens het oude bestuur waren dit prima leefomstandigheden voor een leger guppen. Nou ja, een
leger……alleen de “Red Leader”, een gup met een vlammend rode staart, is sinds jaar en dag de enige
vaste overlevende van de dagelijkse oorlog die het NOVA bestuurshok aquarium heet.
Het nieuwe bestuur kreeg medelijden met de Red Leader en zijn/haar nakomelingen, die al blij
mochten zijn wanneer ze ouder dan 3,8 weken werden. Daarom is de Vissencom in het leven
geroepen. Deze commissie zorgt voor betere leefomstandigheden voor de vissen in het bestuurshok.
Vissen?? Meervoud? Ja! Want naast schoon water, dagelijkse voeding, en plantjes voor extra
zuurstof zijn er ook extra vissen toegevoegd aan het aquarium, én wordt er zorg gedragen voor hun
overleefbaarheid.
Ten eerste zijn er tegenwoordig vijf Sluierstaartgoudvissen, één voor ieder bestuurspersoon. Dit om
een aloude traditie van de vereniging voort te zetten. Het overleven van de bestuurspersonen is
namelijk direct afhankelijk van het overleven van hun persoonlijke sluierstaartgoudvis.
Naast de sluierstaartgoudvissen is er ook een blik Xiphophorus Maculatus Panda Vissen
opengetrokken. Of gewoon kortweg Panda Vissen. Of deze vissen hun vernoeming ook eer aan doen
en spoedig zullen uitsterven door een gebrek aan voortplanting is momenteel nog niet bekend.
De 3e nieuwe bevolkingsgroep bestaat uit een hypothetisch tiental Japonica Garnalen. Hypothetisch,
omdat zij zich verstoppen in het struikgewas, en daarom niet na te tellen zijn. Iedere stabiele
samenleving heeft natuurlijk een kleine groep struikrovers nodig om de rest scherp te houden.
Als laatste hebben we uiteraard een minderheid in de bevolking, voor de culturele diversiteit.
Hiervan zijn er maar 3. Het zijn de Zwarten. Oftewel de Black Molly’s. Deze doen niet zoveel. Gewoon
zwart zijn. Eén heet er Blub.
Tot zover de status van de vissen in het bestuurshok. Wij hopen dat zij de onsterfelijke Red Leader
nog lang en gelukkig zullen vergezellen.
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Wat is de beste houding
tijdens een toiletbezoek?
We gaan elke dag naar het toilet om te plassen en/of te
poepen. Maar wat is eigenlijk de beste houding op het
toilet? De meeste mensen gaan gewoon zitten of staan en
doen daar hun behoefte zonder er over na te denken. Maar
een verkeerde (zit)houding kan gevolgen hebben voor de
gezondheid. In onderstaand artikel kunt u lezen wat de
beste houdingen zijn tijdens het plassen en poepen voor
zowel mannen als vrouwen.
Gezondheidsrisico's
Elke dag moeten we naar het toilet, meestal om te plassen en met grote regelmaat ook om te
poepen. Onze ouders leren ons veel over hygiëne rondom het toilet bezoek maar leren ons niet hoe
we het beste kunnen zitten of staan terwijl we onze behoefte doen. Een verkeerde houding op het
toilet is niet zo onschuldig dan men in eerste instantie misschien denkt.
Indien u niet op de juiste manier plast kan er bijvoorbeeld een restje urine in de blaas achterblijven.
Zo'n urinerestje in de blaas is een ideale broedplaats voor bacteriën en kunnen vervolgens
een blaasontsteking veroorzaken.
Het niet op de juiste manier ontlasten van de darmen kan leiden tot obstipatie (verstopping).
Doordat de endeldarm vocht onttrekt aan de ontlasting zal het, als het te lang in de endeldarm
aanwezig is, steeds harder worden met alle gevolgen van dien.
Bij een verkeerde houding zal de ontlasting het lichaam
moeilijker kunnen verlaten en men vervolgens de neiging heeft
om harder te gaan persen waardoor er bijvoorbeeld aambeien
kunnen ontstaan.
Op zich zijn bovenstaande problemen (met eventueel medicatie)
goed te verhelpen maar voorkomen is natuurlijk beter dan
genezen.

Voordat u naar het toilet gaat
Stel uw toilet bezoek niet te lang uit, u mag het wel even ophouden maar te lang ophouden kan
problemen opleveren. Indien u uw plas te lang ophoudt kan dit blaasklachten veroorzaken. Ook moet
u vrij snel opnieuw plassen doordat de plas er bij "hoge nood" te snel wordt uitgeperst en de blaas
hierdoor niet optimaal wordt geleegd.
Wanneer u uw ontlasting te lang ophoudt, kan de aandrang tijdelijk verdwijnen. Dit lijkt misschien
niet zo erg maar niets is minder waar want hierdoor kunnen er eveneens vervelende verstoppingen
ontstaan.
De meeste mensen willen "gauw even naar de wc" en nemen niet echt de tijd om hun behoefte te
doen. Dit eveneens onverstandig, neem altijd rustig de tijd om uw blaas en darmen te legen. Want
ook hier geldt: haastige spoed is zelden goed.
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De juiste houding en techniek bij het plassen
Zittend plassen voor zowel mannen als vrouwen
 Ga goed op de wc‐bril zitten, niet op het voorste puntje, ook
niet zover mogelijk naar achteren en ga absoluut niet boven
het toilet hangen. Plaats uw billen zo centraal mogelijk op de
bril en hang niet te ver door de wc bril heen.
 Ga rechtop op het toilet zitten met uw knieën en heupen in
een hoek van 90° en voeten plat op de grond. Maak eventueel
gebruik van een voetenbankje, dit is vooral bij kleine
volwassen en kinderen sterk aan te raden.
 Laat kledingstukken voldoende zakken of trek, in het geval van
een jurk of rok, de kleding dusdanig omhoog dat u niet wordt
belemmert in uw bewegingsvrijheid.
 Doe uw knieën iets uiteen.
 Neem uw tijd en ontspan uw bovenlichaam maar blijf wel rechtop zitten zodat de urinebuis in
verticale stand blijft.
 Ontspan de bekkenbodem en wacht tot de urine vanzelf komt, plas vervolgens helemaal leeg
zonder te stoppen. Pers niet mee, hierdoor kan er druk op de urinebuis ontstaan waardoor de
buis deels dicht wordt geknepen en het plassen wordt bemoeilijkt.
 Pers voorzichtig na, wiebel een beetje heen en weer en span de bekkenbodem even aan om de
laatste restjes uit de blaas te laten lopen.

Staand plassen voor mannen
 Zet uw voeten iets uiteen en een beetje naar buiten gericht, overstrek uw knieën hierbij niet.
 Kantel het bekken naar voren en maak uw onderrug hol, in deze houding kan de urineblaas
optimaal worden geleegd.
 Neem de tijd en ontspan maar blijf wel de juiste houding vasthouden.
 Ontspan de bekkenbodem en laat de urine uit zichzelf op gang komen, plas vervolgens helemaal
leeg zonder te stoppen. Ga nooit hard mee persen, hierdoor zal het plassen juist moeilijker gaan.
 Pers nog een klein beetje na en span de bekkenbodem kort aan om zo het laatste urine uit de
blaas te verwijderen.
Soms moet men erg nodig plassen maar zit men eenmaal op het toilet dan lukt het niet meer. Om de
plas op te wekken kunt u uw bekkenbodem spieren een paar keer aan spannen en vervolgens weer
ontspannen. Ook wil het wel eens helpen om de bekken een aantal keren te kantelen.

De juiste houding en techniek bij het poepen

Ga goed op de wc‐bril zitten, niet op het voorste
puntje, niet te ver naar achteren en ga vooral niet boven het
toilet hangen. Plaats uw billen zo centraal mogelijk op de bril.

Zorg dat uw kledingstukken niet in de weg zitten.

Uw heupen en knieën horen in een hoek van 90° te
staan waarbij u de voeten plat op de grond plaatst.

Ga een beetje onderuit zitten (maak uw rug bol) om
de anus in een verticale positie te plaatsen. Let er wel goed
op dat u niet met de billen door de bril heen zakt, uw heupen
dienen onder een hoek van 90° te blijven staan.

Doe uw knieën iets uiteen en ontspan de
bekkenbodem.
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 Neem uw tijd en wacht op de natuurlijke aandrang. Soms duurt het even voordat u de aandrang
voelt, in zo'n geval kunt u uw bekken enkele malen kantelen en rustig via uw buik ademen.
Hierdoor wordt de aandrang meestal opgewekt.
 Bouw vervolgens rustig de druk naar uw anus op: adem licht in en hou de adem even vast, maak
vervolgens een bolle buik en zet wat druk op uw anus zodat de kringspier open gaat. Pers
vervolgens rustig met de ontlasting mee.
 Ondanks dat u een sterke aandrang heeft, kan het gebeuren dat er toch geen ontlasting komt. In
zo'n geval kunt u het beste een kwartiertje actief bewegen en het vervolgens opnieuw het toilet
bezoeken.

Wat u juist niet moet doen tijdens uw toiletbezoek
 Sla uw benen niet over elkaar heen tijdens het plassen en/of
poepen.
 Ga nooit achterste voren op het toilet zitten, u kunt dan niet de
juiste houding aannemen.
 Hang of leun niet voorover.
 Plas niet met pauzes ertussen (streepjes plassen) hierdoor kan
er urine in de blaas achterblijven en de kans op blaasontsteking
toeneemt.
 Hard persen.

Tot slot
Eet vezelrijke voeding, drink zo'n twee liter water (vocht) en beweeg elke dag een half uur intensief
om optimaal te kunnen poepen en plassen. Indien u ondanks een gezonde levensstijl en een goede
toilethouding toch regelmatig problemen ervaart met het ontlasten dan is het raadzaam om een
(huis)arts te raadplegen.
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Correspondentieadres

Internet

Studentenvereniging NOVA
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft ZH
015‐2606227

Site: http://www.sv‐nova.nl
Mail: info@sv‐nova.nl
Facebook: facebook.com/sv‐nova
Twitter: @svnova

Oplage
650 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 dispuutflits 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 4uur 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, Ferdi, Nico, Walter Kuiper, Sander Hak, Ron, Josse, Leen, Suske en Wiske, zusje van
Anthony, opticien van Smiekk, alle ouwe lullen, iedereen die niet genoemd wil worden, iedereen die
vergeten is en iedereen die iets nuttigs heeft gedaan.

Namens de WP‐commissie
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 de volgende feestjes.

Op een Mooie WISPO,
De WPcommissie 2013‐2014
Smiekk, Nicke en Astrid
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