




Lieve lezers,  
 
Het tweede blok is zo goed als ten einde en dus is het weer tijd voor een kersverse exemplaar van de 
WP. Na de drukke school weken kunnen jullie je nu even ontspannen en dit nummer van de WP van 
voren tot achteren (of van achter naar voren, als je dat liever hebt) doorlezen, de puzzels uitpuzzelen 
en van een al dan niet kloppende spellingscontrole voorzien.  
 
Het afgelopen kwartaal heeft NOVA weer niet stil gezeten en is er veel gebeurd. Dit is te zien aan de 
vele verhalen die ook 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 in deze editie: 
aankomende activiteiten, afgelopen activiteiten, en nog vele andere dingen.  
 
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. 
Echter zal je door pure prestatiedruk (probeer jij nog maar eens helder te denken als te pas en te 
onpas Joodie langs komt) hier en daar nog vast een stijl en/of spelfoutje tegenkomen, deze kan je 
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 iets wat 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 
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Bestuursflits !! 
 
 
Beste leden, 
 
Het tweede blok is met een (behoorlijk luide) klapper weggestart. Met extra subwoofers, extra lasers 
en een aantal extra versterkers in de SooS heeft de DecibelSooS de toon gezet voor de rest van dit 
blok. Een knalfeest met gezelligheid, gestamp, gehak, Sander Hak en niet te vergeten bronzige 
buitenlanders. 
 
Daarna hadden we de bedrijvendag, deze was dit semester weer lekker drukbezet. 
Hierna hebben we van horen en zeggen dat er beaujolais werd gedronken en er iets was met 
regenwurmen (klinkt vies). De HawaiiSooS was ook dit jaar weer een superfeest met veel cocktails, 
een zwembad van 3,8 kubieke Anthony en Slush Puppies waar deze zojuist genoemde lengtemaat niet 
zo goed tegen kon. 
 
Het kerstdiner dit jaar was het eerste kerstdiner (of ander NOVAdiner zover we weten) waar er 
gewoonweg teveel vlees aanwezig was. Dit mogelijk gemaakt door 2 overheerlijke speenvarkens aan 
het spit, die voor het publiek werden aangesneden. Verder was de SooS ingericht als winter 
wonderland met bijpassende cocktails. Het eerstejaarsfeest was dit jaar ook weer gezellig en met een 
nogal fout thema (fout zelf) heeft het weer voor een aantal leuke pakjes gezorgd. Het rad van 
(on)fortuin en de krokodil waren ook aanwezig.  
 
Het volgende blok staat ook alweer volgepland. De ClubSooS zal dit blok het spatfeest worden als één 
van de grootste feesten van dit jaar. Verder hebben we nog de 90’s SooS de DecibelSooS 2.0 en niet te 
vergeten NOVAjaarnach. En daar blijft het natuurlijk niet bij, want we hebben de rest van de weken 
ook feesten gepland. 
 
 
Tot SooS! 
 
Het bestuur 
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Slimmer worden in de SooS 
 
Het is toetsweek en de SooS is dan altijd wat stiller. Overdag studerende studenten en ’s avonds een 
lekker pilsje om die zware toets nog even na te bespreken of alvast voor te bespreken. Er zijn in 
toetsweken nooit heftige aprèsskifeesten of decibelSooSen in de SooS. En dat is maar beter ook. 
Gelukkig waren er twee studenten die een initiatief hadden genomen om toch nog van deze zuipkeet 
een leerzaam instituut voor een avondje te maken. 
 

Deze twee duidelijk zichtbare levensgenieters 
hebben eind kwartaal 1 een NOVAproof pubquiz 
georganiseerd in de SooS. Zoals zij het zelf noemde; 
de Josse's-en-Nicke’s-Pubquiz-zonder-pub-met-SooS 
SooS. Deze twee studenten die samen al meer dan 
14 jaar (8 en 6) studentenervaring hebben en elke 
twee weken in de Fiddler oefenen, hebben als 
quizmasters een viertal mooie rondes voor ieder 
team in NOVA gemaakt.  
 
Er waren ook overheerlijke Natcho’s gemaakt voor 
iedereen. Voordat de pubquiz begon moest er eerst 

nog even iemand op het podium komen en op een speciale manier een Flügel drinken, omdat hij 
weer eens z’n bestuursbos was kwijtgeraakt. 
 
Per team van twee werd de pubquiz gedaan en er konden mooie prijzen gewonnen worden; 
bananenbier, Grolsch glazen en partypoppers waren slechts enkele parels van deze schitterende 
prijzenpot. 
 
In de fotoronde was niet iedereen even sterk, 
want de kopie van de kopie van de kopie van de 
kopie van een slechte foto had Walter Kuiper 
veranderd in Mick Jagger. 
Het was een heerlijke avond, lekker rustig onder 
het genot van een biertje toch een gezellige en 
voor sommige leerzame avond. Want wie wist dat 
Dutch coockies gewoon stroopwafels waren? Wie 
wist nou hoe George Clooney er in zijn jonge jaren 
uitzag? En hoe kon je ooit weten dat scallops 
gewoon coquilles zijn? 
 
Namens team varken, 
Tot de volgende PubSooS 
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DecibelSooS 
 
Een hele hoop lampjes, veel lasers, flink veel rook en door de SooS 
denderende geluidsgolven. Op 21 november was het weer zover; de 
DecibelSooS.  
 
Binnen NOVA zijn er nog steeds en altijd mensen die van hardstyle houden. Of dit nou gaat om early 
hardstyle of dat het gaat om de raw hardstyle, tijdens een DecibelSooS krijg je het allemaal te horen. 
Of ze nou fanatiek mee doen met het “hakken” of dat ze nou gewoon komen naar de SooS voor een 
biertje, ze waren er wel. Natuurlijk niet vergeten dat er ook mensen zijn die echt totaal niet van 
hardstyle houden. Die zijn met een leuk groepje gewoon een goede kroegentocht gaan houden, 
waarna ze bezat en gezellig in de SooS aankwamen ergens diep in de nacht, om toch nog even mee 
te genieten van deze hardere beats. 

Dit jaar was de SooS flink gevuld met mensen. Dit kwam 
natuurlijk ook doordat niet alleen onze eigen dj Ary draaide. 
Er werden ook een aantal andere dj’s neergezet; Chris, Stan, 
Jerome en Jeffrey. Hierdoor was de SooS extra gevuld met 
mensen. Iedereen had zijn eigen publiek meegenomen, naast 
de NOVA mensen. We kunnen wel zeggen dat tijdens dit 
feest de mensen echt van over de hele wereld kwamen, want 
onze dj Ary had zelfs een paar Ethiopiers uit Afrika 
meegenomen.  
Iedereen had zijn 

beste hardstyle kleding uit de kast gehaald. De een ging in 
zijn “aussie”, terwijl de ander zijn/haar beste “op-hardstyle-
festivals-gekochte-shirt” aan had of een “eigenlijk veel te 
kort broekje”. Ook vergeten we onze “Nikes” natuurlijk niet, 
die door bijvoorbeeld Bekkers zelfs speciaal aageschaft 
waren voor dit “grote evenement van NOVA”.  
Gelijk het eerste uur ging er al hard op. De fanatiekelingen 
onder ons, hakte zich in het zweet.  
 
Zelfs Hak had het hakken flink onder controle. Ondanks dat de hawaïSooS toch echt pas een paar 

weken later was, werd het op dat moment een sauna in de 
SooS. Vele van ons waren flink aan het zweten. Helaas waren 
er nog net geen ontblote bovenlichamen, waardoor de 
(weinige) vrouwen toch niet iets minder zicht hadden. 
Desondanks was het toch een mooie avond..!! 
 
Kortom, het was een mooi hardstyle avondje met een hele 
hoop decibels. Er is weer flink werk verzet door o.a. de 
techniekcom en de dj’s. Hierdoor kon weer een mooie 
decibelSooS neergezet worden. Jongens, bedankt..!! 
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Palm Dobbel indronk 
 
De DecibelSooS is sinds een paar jaar een groots succes binnen 
NOVA, veel studenten kunnen een avondje keihard stampen op 
snoeiharde muziek wel waarderen. Nu zijn er altijd weer een aantal 
van die meubilair studenten die al veel te lang bij NOVA rondlopen 
en het net ff te hard vinden. Gelukkig had Delft daar een oplossing 
voor: de indronk van de Palm Dobbel.  
 
Van tevoren moest je voor een tientje een stempelboekje kopen. Met 
dat stempelboekje kon je bij alle kroegen die meededen een Palm 
Dobbel halen. De tocht begon voor iedereen bij de Beestenmarkt, bij 
Café Vlaanderen. Daar krijgt iedereen een onwijs-te-kek-gave 
palmkerstmuts en een eerste palm dobbel. Vanuit daar gaat de stoet 
deelnemers, met voorop een paard en wagen van café naar café. 
Natuurlijk kun je je eigen tour ook uitstempelen en niet achter een 
knol aanlopen. 
 

De NOVA delegatie is daarna naar het boterhuis gegaan en heeft daar de volgende stempel gehaald. 
Daarna zijn we doorgegaan naar De Klomp. Bij De Klomp hadden ze lekker veel pinda’s en 
kaasstengels op de tafels dus zijn we daar blijven hangen. We hebben een doosje mikado gevonden 
en zijn er achter gekomen dat Josse bizar goed is in dat spelletje. Zowel qua spelen als regels. 
Ongekende talenten ontdekt bij die jongen… 
 
Na een paar spelletjes spelen 
en de tafel leeggegeten te 
hebben zijn we doorgegaan 
naar het Koningshuys. 
Onderweg kwamen er nog een 
paar dames die promo maakte 
voor Palm en of we op de foto 
wilde. Nadat we te horen 
kregen dat we die foto op ons 
facebook moesten zetten, 
hebben we vooral heel hard 
gelachen en gezegd (en niet 
gelogen) dat we nog geen 
facebook hadden. WHAHAHA! De volgende kroegen waren De Wijnhaven, De Waag en we hebben 
afgesloten bij café De V. 
 
Na onze laatste Palm dobbel in café De V hebben we met nog een paar normale pilsjes de tocht 
afgesloten. Ook zijn er nog een paar Flatliners besteld. Flatliners zijn pijnlijke shotjes die ik iedereen 
wil afraden! Nooit intrappen! 
 
Aan het eind van de avond zijn we toch nog even naar de SooS gegaan en hebben nog een beetje 
meegestampt en de laatste pilsjes gedronken. Het was een geniale avond en een prima alternatief 
voor een stelletje ouwelullen. 
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Bedrijvendag 28 november 2013 
 
De bedrijvendag was weer een groot succes, 46 
bedrijven klopte in de vroege ochtend aan op de deur 
van laden&lossen om hun stands, stoelen, bakken vol 
pennen en andere promotiegadgets naar het atrium van 
de school te verslepen. Het atrium was de avond van te 
voren door een enorme groep vrijwilligers helemaal 
leeggehaald en van stroompunten, internettoegang, 
informatiebalie, maar vooral ook van 46 afgetapte 
vakken voorzien. 
 
Toen alle stands het atrium en het blauwe lokaal hadden 
veranderd in 1 grote beurshal en de lunchbrigade alle 
bedrijven van een voortreffelijke lunch hadden voorzien. 
Kon na een speach van Astrid van Huizen namens de 
bedrijvendag commisie de bedrijvendag officieel 
geopend worden. 
 
Dit was het startsein voor de bedrijven om de aanwezige 
studenten te laten zien wat ze te bieden hadden aan 
stageplekken, afstudeeropdrachten en duaal 
studeermogelijkheden. Alle bedrijven waren zeer bereid 
om uitleg te geven over de achtergrond van het bedrijf 
en wat voor een mogelijkheden er lagen als student.  
 

Vorig jaar was er een nieuwe verschijning op de 
bedrijvendag, je kon leuke dingen winnen door de snelste 
te zijn bij een racespel of zo hard mogelijk tegen een 
boksbal te slaan. Dit jaar kon er een horloge gewonnen 
worden. 
 
Ook werd er veel aandacht getrokken door de 
verscheidende atributen die er door de bedrijven werden 
mee genomen, schaalmodellen van enorme schepen, 
robots, enorme tv-schermen met uitgebreide uitleg over 
de werkzaamheden van verschillende bedrijven. 
 
Nadat alle bedrijven hun stands weer hadden ingepakt en 
zich samen met studenten in NOVA zich goed deden aan 
een vloeibare versnapering, hebben heel veel NOVA leden 
weer eens laten zien wat ze waard zijn en was nog 
voordat het gesponsorde bier op was het hele blauwe 
lokaal gedwijld en ingericht en zag het atrium er weer uit 
als vanouds.  
 
Heel veel dank namens de bedrijvendag commisie aan 
iedereen die zich heeft ingezet om weer een succesvolle 
bedrijvendag neer te zetten.  
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BeaujolaisSooS 
 
Na het lekkere eten na de bedrijvendag toen alle 
bedrijven weer weg waren, kwam de Beaujolais op 
tafel. Eerst rustig in glazen en later toch echt met 
flessen tegelijkertijd. 
 
Een groep zat gezellig aan de Van Mastenbroek te 
kletsen, tot opeens iemand met het idee kwam om 
een spelletje te spelen. Iedereen meteen: “Nee, niet 
de krokodil.” Dit was naar iedereens blijdschap niet 
het geval. Het spel het Regenwormen. Een paar aan 
de tafel begonnen te spelen met de vrije hand die 
niet het glas of de fles Beaujolais naar de mond 

bracht. Steeds meer mensen kwamen kijken en gingen mee 
spelen. Zo speelde er op een gegeven moment zeker tien 
mensen mee. 
 
Naast Regenwormen werd er ook nog een potje bierpong 
gespeeld. Dit werd nu gedaan met kaarsverlichting, wat er erg 
gezellig uitzag. 
 
Rond een uurtje of 9 kwamen er kaasplankjes uit de keuken 
tevoorschijn. Een kaasplankje met natuurlijk verschillende 
kazen, een stukje worst en trosjes druiven. De kaas en de 
worst waren snel op, de druiven daarentegen vlogen door de 
hele SooS. Want waarom zou je deze op eten als je er ook mee 
naar mensen kan gooien, dat is veel leuker. 
 

 
Met het groepje die bleef hangen na de bedrijvendagborrel, 
duurde de avond nog lang. Dit kwam door de vloeiend 
alcoholische versnapering en de gezellige spelletjes, waar 
vele door waren geobsedeerd. 
 
De mensen die zeker één of twee glazen Beaujolais in hun 
hoofd hadden gedouwd, hadden de volgende dag een 
“lichte” hoofdpijn. 
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DIAS overdracht 
 
Afgelopen 4 december was het weer zover, de nieuwe DIAS commissie zou bekend worden 
gemaakt. Josse was al bekend gemaakt tijdens de DIAS, maar met wie samen zou hij het gaan 
organiseren? En wat voor thema zouden ze hebben gekozen? 
 
Na de lekkere KIP, PATAT en APPELMOES te hebben gegeten begint de cabaret voorstelling. Dit keer 
zouden de cabaretiers Wouter Monden en Ruud Smulders komen optreden. Het was weer een erg 
geniaal optreden. Grappen over van alles en over mensen in de vereniging. Iedereen heeft er zeker 
van genoten. Zeker toen Hassink ook het podium opkwam om zijn geweldige bakkersmoppen te 
vertellen. De cabaretiers hadden nog nooit zo’n slechte barman gezien.  
 
Toen was eindelijk het moment daar. Josse kwam 
het podium op en startte het filmpje. Eén voor één 
kwam iedereen uit de lift gestapt. Dit waren Fieke, 
Enny, René en Gerben. Met dit jaar het thema: 
“Wild, Wild DIAS”  
 

 
 

 
Natuurlijk moest het nieuwe DC ook nog even 
wat doen, voordat ze zichzelf DC mochten 
noemen. Eerst moesten ze nog meedoen aan 
een quiz waarin het thema van het X-DC bekend 
zou worden gemaakt. Waar ze antwoord 
moesten geven door op de grond te liggen, op 
de stoel te staan, op de stoel verkeerdom te 
zitten of de stoel op het hoofd te zetten.  
 
 
 
 
 

 
 
Hierna moesten ze een stift op een soort dartbord werpen, 
mocht je je functie missen op het dartbord moest je een shot 
tequila drinken. Het is nog een tijd gezellig gebleven in de SooS. 
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DE BUS IS ER!!! 
 
Er zijn weinig bandjes zo slecht en geniaal tegelijk als Dou Grend und von Velsen en de Nozem. Ze 
treden vooral boven de bollenstreek op, maar hebben ook een grote fangroep bij NOVA. “Die gasten 
uit Delft” worden we door hun genoemd. Het weekend na sinterklaas was het weer zover, Dou 
Grend gaf een optreden en NOVA was uitgenodigd. Na ontcijfert te hebben uit hun flyer waar ze nou 
precies optreden (want dat staat er echt nooit duidelijk op) kon er een Kwibus gehuurd worden. 
 
Een Kwibus is het ideale vervoer voor 
NOVA, een ouwe afgetrapte, afgeschreven 
bus met partyverlichting, lasers, een groot 
geluidssysteem en veel te grote koelkast. 
Een soort rijdende kroeg, waar je niks aan 
kunt slopen. Het ideale vervoer dus! 
 
Het was nog even spannend of de bus zou 
komen, maar dan toch veel te laat. Nadat 
er 3x naar de organisatie was gebeld door 
de chauffeur en er 3x niet was opgenomen 
is het na een rondje om het gebouw te lopen toch gelukt om NOVA in de kwibus te krijgen. 
 
DE BUS IS ER!!!! Na 2 pispauzes was de bus eindelijk in Nibbixwoud gearriveerd. De deuren gingen 
open, het dorp werd gevuld met gele tuinbroeken en toen iedereen zijn pilsje op had konden we de 
kroeg in. Gelukkig was de kroeg gelijk zo goed als vol toen NOVA binnen stond dus aan sfeer ontbrak 
het niet. Zeker niet toen de barjuffrouw elk nummer aanzette waar wij om vroegen… 
 
Nu heb ik in mijn leven al een hoop mensen verbaast zien kijken, maar de barjuffrouw in de kroeg 
Cupido, die voor het eerst in haar leven in aanraking kwam met de 38 meter was toch wel een van de 
mooiere! Vooral toen na ongeveer 3,8 minuten de meter al weer leeg terug kwam! Na heel wat 
pilsjes verder begon Dou Grend eindelijk te spelen. De band waarvoor we helemaal naar Nibbixwoud 
zijn afgereisd met een rijdende kroeg. Heerlijk meeschreeuwen met nummers die geweldig slecht 
zijn. Net toen ik dacht dat Dou Grend echt niet beter kon speelde ze ook nog eens “Poep in je 
hoofd”! 
 

Het dorpje had uiteraard geen vreetschuren, en 
nadat er een paar NOVAgasten er toch eentje 
gevonden dachten te hebben kwamen ze er 
achter dat ze een sinterklaasfeestje aan het 
verstoren waren. Het enige wat je kon eten was 
een shoarmarol in de kroeg zelf, wat een 
kwartier in het vet moest leggen… 
 
Het was een legendarische avond en de dag 
erna een mysterieus gat in je geheugen die je 
weer probeert in te vullen via alle foto’s die 
gemaakt zijn! De kroeg heeft een jaaromzet 
gedraaid, de stoppen zijn er 3x uit gesprongen 

(verdeelkastjes in de vloer bouwen is niet handig als NOVA langs komt) en iedereen was naar de 
klote!  
 
Nibbixwoud zal nog lang onrustig blijven!  



Word Pervert  nr.2 2013/2014 Pagina | 12

De HawaïSooS 
 
Tsja, en toen nog een stukje schrijven over een SooSfeest waarvan je nog maar een aantal 
fragmenten weet.. allereerst wil ik vertellen dat de HawaïSooS gewoon een marginaal feest is. Zelf 
ben ik nu iets langer als een jaar lid bij NOVA, maar dat is lang genoeg om te weten dat ik hier 

voorlopig ook niet meer weg gaat! Een feestje 
was ik wel gewend, daar beginnen wij 
westlanders vroeg mee ;P maar niet zoals het 
bij NOVA gebeurt.  
 
Om dan maar over de HawaïSooS te 
beginnen: ik had nooit verwacht ooit een 
kroeg binnen te stappen waarin ik tot mijn 
enkels in het zand sta, een kroeg waarin een 
mega-groot-zelf-gefabriceerd-zwembad staat, 
een feest waarbij blow-up een hele andere 
betekenis krijgt, een feest waarbij de cocktails 
erin gaan als.. als.. goed smakende cocktails! 
Ik heb het studentenleven verlaten voor een 
semi-arbeiders leven, dus kwam ik (met mede 

westlander Devon) wat later aan. Maar wat wij aantroffen bij aankomst beloofde al een goed feestje; 
een neger-light die wordt ondersteund door 2 mensen, omdat die daar zelf niet meer capabel toe is, 
een Koos en een Tobias die onze wereld even 
een momentje verlaten hadden (iets met bier), 
en een poolbar die naast de reguliere dranken 
ook nog is smakelijke slushpuppies maakte!       
 
Vanaf daar ging de avond in een rap tempo. De 
sfeer zat er goed in, er werd goeie muziek 
gedraaid, de barpoppetjes maakten overtoeren, 
en er werden 1 of 2 bommetjes gemaakt in het 
zwembad, waarvan iedereen weet dat het er 
natuurlijk niet echt 1 of 2 zijn ;) Helaas komt aan 
ieder feest een end, en zo ook aan de 
HawaïSooS, misschien maar goed ook, want anders hadden we geen tijd voor de andere geweldige 
feesten die NOVA en de comissies ons te bieden hebben..!!  

 
Kortom, het was weer een marginaal feest 
waarbij vele het naar hun zin hebben gehad, 
en de rest het zich niet meer herrinert dat die 
het zich naar hun zin hadden. Geen idee wie 
het georganiseerd hebben, maar diegene wil 
ik hierbij in ieder geval bedanken, en uiteraard 
het barpersoneel voor het tappen van het 
gele goud.  
 
Tot de volgende HawaïSooS..!! 
 
Mitch 
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Kerstdiner 
 
19 December, de laatste daagjes van het jaar zijn aangebroken. En hoe sluit je het jaar bij NOVA 
beter af dan met een geweldig kerstdiner!  

De commissie heeft weken gezwoegd om een 
briljante avond neer te zetten met heerlijk eten. 
De SooS was aangekleed als WinterWonderLand, 
overal trossen kerstballen (hierover straks meer) 
en lichtgevende Pinguïns en Bronzige Hertjes. 
Voor dat het feest mocht beginnen werd er in de 
keuken nog druk gekokkereld door de commissie 
en de behulpzame vrijwilligers. Eetbare pinguïns, 
een speenvarkentje aan het spit en een ruime 
hoeveelheid wijn waren maar een deel van het 
culinaire genot.  
Het varkentje zelf werd voordat het de grill op 
mocht als showtje in mootjes gehakt op het 

podium, iets wat niet iedereen kon waarderen tijdens het voorgerecht maar toch wel heel tof was 
om te zien. 
 
Halverwege de, tot dan toe redelijk rustige, 
avond was opeens toch een verassing toen Ary 
en Wally in lokale Egyptische kleding de SooS 
binnen kwamen wandelen. 
 
Nadat iedereen zichzelf had volgepropt met vijf 
gangen eten en één of twee flessen wijn was het 
tijd om de tafels en stoelen aan de kant de 
zetten en een feestje te bouwen. Dit jaar geen 
stijldansen, maar meteen volop feest. Zoals we 
inmiddels wel van hem gewend zijn draaide DJ 
Ary knaller na knaller en was iedereen druk 
bezig uit z’n bol te gaan en zich vol te stoppen 
met alcoholische versnaperingen. Tot in de 
kleine uurtjes was het feest in de SooS, en op het eind van de avond gezellig met de overgebleven 
feestgangers rond de kerstboom zitten met het laatste wijntje. Maar de pret was nog niet over. Het 
plan om de boel alvast een beetje op te ruimen werd snel verstoord toen mensen bedachten dat er 
nog 138 kerstballen in de SooS hingen die écht wel kapot moesten. Ookal was het een k**-klus om 
op te ruimen achteraf, het was een hilarische actie. Bezemstelen en alles werden uit het 
schoonmaakhok getrokken om op de meest originele manier tegen de weerloze kerstballen te 
rammen.  

 
Het was een geweldige afsluiting van het jaar, op 
een mooi 2014! 
 
Groetjes, 
 
Hugo 
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WIA 
 
Op een mooie woensdagavond was het weer zover. We hadden er een jaar op gewacht, maar het 
was eindelijk weer zover; WIA!! Niet zomaar EIN-DE-LIJK antwoord op alle vragen die je al 
maanden had over de WISPO, maar ook nog eens onder het genot van een lekker biertje! 
 
Echter is de commissie wat anders dan we gewend zijn, dus dingen gingen anders dit jaar. Zo ging het 
gerucht dat de mensen in de SooS jaloers waren op hoe de snackcom de keuken altijd zo schoon 
achterlieten, en daarom wilden zij hetzelfde prachtig mooie resultaat in de zaal bereiken met wat 
partypoppers. Het bestuur heeft vooralsnog niet bekend gemaakt wie er heeft gewonnen. Wel was 
duidelijk dat, hoezeer genieten het afsteken van een partypopper ook is, dat toch maar het enige 
resultaat van die actie was. Dit kon het bij lange na opnieuw niet halen bij het resultaat uit de keuken 
van de snackcom; een naar eigen inzicht verbeterde Grottenburger, echt op zijn engels-frans. Met 
patat. 
 
Na het eten was dan het moment, commissie op het podium, bier naar het podium. Het zat dan wel 
in een kan, maar de mobitap had nog een kater van Oud & Nieuw. De getoonde beelden kwamen 
niet volledig overeen met de verwachtingen die we hadden van de pistes in Flaine. Er zat namelijk 
een dak op, en er waren zeer weinig Fransen. Wel was er sneeuw en van die mensen met zo één of 
meerdere planken, dus alleen zeer ervaren bierteamers zagen het verschil. Ook is de vraag hoe er in 
de kroeg betaald moet worden duidelijk beantwoordt met “Geld. Veel.” Als laatste de belangrijke 
info over wie er kunnen genieten van jouw aanwezigheid op hun kamer, en wie je oppermachtige 
kamerpresident is. 
 
Ergens tussendoor is er ook een pauze geweest. Deze werd even niet genoemd, omdat het als 
schokkend kan worden ervaren. De commissie had namelijk weer ergens Chartreuse vandaan 
getoverd, en dat moest op. Daar ging de avond. Gelukkig werkte wegspoelen met bier dan wel weer 
prima. 
 
Al met al een mooie avond, en we kunnen de WISPO tegemoet zien!! Ik ga naar Frankrijk, en ik denk 
dat ik eigenlijk wel terugkom. 
 
Tot WISPO! 
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Eerstejaarsfeest: Goed Fout! 
 
De eerstejaarsstudenten hebben een feest georganiseerd, een dag na de WIA; je raadt het al.. FOUT. 
Door de alcohol die rijkelijk geschonken werd bij de WIA heeft niet iedereen de weg naar de SooS 
terug kunnen vinden. Misschien was dit wel de bedoeling aangezien het thema 'fout' was. 
Vooralsnog hebben wij ons prima vermaakt in de fout versierde SooS met Annie en Bob de Rooij 
achter de bar. We hadden ons best gedaan om ons 'fout' te kleden, wie dit niet gelukt was werd 
binnen 3,8 seconden omgetoverd.  
 
Naast de foute muziek en dansjes waren er 
nog een paar spellen om ons te vermaken. Er 
stond een groot rad (waar ik overigens zelf 3 
schroeven heb in moeten boren om de 
mannen te helpen) met hele foute 
opdrachten als: Flugel door je neus, de 
bierhelm en een halve meter bier. Verder kon 
je je wagen aan bierpongen (gefeliciteerd 
Hassink), de Flugelkrokodil en sparren met 
houten knuppels. Eerstejaars, wij zijn trots op 
jullie! 
 
 

Zoals altijd kan je niet maar één rondje Flugel met de 
krokodil doen, dus na een paar dozen verslonden te hebben 
en de wasbak afgetopt te hebben met flesjes was het al 
weer genoeg geweest met de krokodil. 
 
Als traditie op het eerstejaarsfeest werd er ook weer een 
tafel tevoorschijn gehaald en was het weer tijd voor een 
rondje bierpong. Tuurlijk was het weer tijd voor onze oude 
rot Hassink om zijn bierpong skillz te laten zien en tegen alle 
verwachtingen in gooide hij ook nog raak en heeft hij zijn 
tegenstanders (een zooi eerstejaars) compleet ingemaakt 
en daarmee was de avond wel klaar. 
 
 
 
 
 
 

 
Groetjes, 
 
Leann  
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De 38-6 uur durende LANSooS 
 
De LANSooS is al jaren een concept bij NOVA. De bar en het bier hebben bij deze SooS gezelschap 
gekregen in de vorm van energydrink en games. Ja de LANSooS begon voor sommigen van ons al op 
woensdag middag toen de eerste leden hun PC's, laptops en PS3's alvast klaar kwamen zetten. Dit 
om natuurlijk zo veel mogelijk te kunnen gamen tijdens de LANSooS. Deze mensen begonnen op 
donderdag dan ook om 10 uur al. 
 
Er was een unicum dit jaar bij de LANSooS want 
de hele LANSooS werd gestreamd met 2 
webcams en een twitch TV stream vanaf mijn 
eigen PC. Deze streams waren allemaal te 
vinden op SV-NOVA.nl/cam (hopelijk de 
volgende LANSooS weer).  De klassieke games 
zoals Wolfenstein Enemy Teritory en UT2004 
werden door de meesten alvast geïnstalleerd en 
zijn die avond ook genoeg gespeeld. De 
livestream vanaf mijn PC gaf vooral ARMA 3 en 
Bioshock Infinite weer als er geen Wolfenstein 
of UT werd gespeeld. 
 
Al vroeg in de avond kwam Hugo terug van de Makro met een aantal treetjes Monster energy drink. 
Deze zijn flink goed gelopen, alhoewel we wel gemerkt hebben dat Monster nogal een grotere 
impact heeft dan onze alledaagse energy drink. De PS3 is ook de hele middag en avond in vol bedrijf 
geweest. Hier werden vooral racegames en vechtgames gespeelt (deze zijn natuurlijk veel beter te 
spelen op consoles). 
 

Tijdens de LANSooS hadden de 
mensen zonder computer in de 
SooS ook een zeer leuke avond 
gehad. Er wordt nu door 
sommigen al verwezen naar de 
LamSooS in plaats van LANSooS 
maar dat is natuurlijk ook niet zo 
gek. Het fust herfstbok wat nog 
over was van het voorgaande 
blok moest op en toen kwam er 
een verse lading grand prestige. 
Als je van 4 tot 6 van de net 
nieuw aangesloten Hertog Jan 
grand prestige drinkt alsof je 
leven ervan afhangt kan je in de 
SooS per ongeluk op een bank in 
slaap vallen. 
 

De volgende ochtend werd er een ontbijt gemaakt voor de echte hardcore gamers/zuipers, de 
mensen die het helemaal tot 6 uur ‘s ochtends hadden uitgehouden. Dit was echter niet het einde 
van de LANSooS en er werd door sommigen nog doorgespeeld tot het laatste moment. Om 6 uur 
hadden de laatste mensen hun pc ingepakt en ging de SooS na 32 uur lang open te zijn geweest 
dicht. 
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De Club…… 
 
Daar zit je dan op een regenachtige maandagochtend op kantoor een beetje naar buiten te kijken en 
weg te dromen over het weekend wat nog zo ver weg is en dat het tijd is voor een feestje. Een 
feestje waar nog lang over nagepraat zal worden. Er schieten vuige gedachten voorbij van hete 
zomers in Spanje of misschien nog wel warmere nachten in een of ander aprèsskipaleis ergens op 

een berg. Aprèsski…..Wispo…..NOVA. Die 
stappen zijn snel gemaakt. Legendarische 
feestjes bij NOVA…de DIAS, altijd groot groter 
grootst en niets kan gek genoeg zijn. Ineens 
weet ik het: “de Club”!! Dat is een partij lang 
geleden maar dat was me wel een feestje. Op 
donderdag een S.V. SooS wat al een behoorlijk 
feestje was en nog geen 24 uur later was de 
SooS niet meer herkenbaar als SooS. Alles was 
anders de ingang was aan de andere kant van 
het gebouw, danspodiums, champagne, hele 
indeling van de SooS aangepast aan de stijl van 
een echte club, VIP behandeling, veel mooie 
vrouwen, lekkere muziek, fantastische 

lichtshows en bovenal een feestje wat veel mooie herinneringen en fantastische anekdotes heeft 
achtergelaten. Het was 2008 dat “de Club” neerstreek in de SooS. 2008 dat lijkt wel een eeuw 
geleden, toen studeerde ik nog… Overigens doen sommige die dit feestje hebben meegemaakt dit 
nog. Geeft niets jongens, hardlopers zijn immers doodlopers.  
 
Een jaar of 2 geleden werd er al gesproken dat er weer eens een feestje moest worden gegeven wat 
de Allure had van “de Club”.... “De Club” moest naar Delft komen.  
 
Dit jaar was het niet meer tegen te houden de 
geruchten werden sterker en zelfs mensen die 
“de Club” zelf niet hebben meegemaakt 
werden enthousiast. Net als bij Project X kan je 
het dan niet meer tegenhouden. “De Club 
Delft” moet uiteraard de oude Club 
overtreffen en dit is dan ook het minimale wat 
de commissie zichzelf heeft opgelegd.  
 
Het enige advies wat ik je kan geven is zet op 
vrijdag 14 maart een groot kruis in de agenda 
van jou en je vrienden/vriendinnen en zorg dat 
je “de Club” niet mist. Dit is het feestje wat je 
in je studententijd moet hebben meegemaakt 
en het kan immers zo zijn dat je op de volgende weer 6 jaar moet wachten. 
 
Chris, 
 
namens kwartaalfeest "de Club" commissie, 
Ary, Kris, Anthony, Ron en Chris                                                    facebook.com/declubdelft 
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Techniek verhaal 
 
Beste lezers, 
 
Het is alweer een tijdje geleden sinds het laatste techniek verhaal, alleen is er in de tussentijd vrij 
weinig meer gebeurd. Laat ik beginnen met mezelf even voor te stellen, want zoals jullie misschien 
weten ben ik Joost Zwinkels, nu een onderdeel van de techniek commissie. Toen ik begon als 
techniekcom’er begonnen veel mensen ineens allemaal termen te gebruiken die ik helemaal niet 
begreep, wat toch wel enige verwarring veroorzaakte. Ik ben toen maar op advies van Vinnie 
begonnen met alle lampen en stekkerdozen van het plafond te halen. Zodat ik een beetje door kon 
krijgen hoe het werkte en hoe dat moet en ook omdat het overzicht een beetje weg was.  
 
Ja en toen was er de DecibelSooS lekker stampen op beukerharde muziek, met een bass waar je u 
tegen zegt. Kris kwam nog even langs om 4 subs en een versterker langs te brengen en nog even te 
helpen met een paar lampen programma’s. Ook had hij nog een leuk idee om de subs per twee op 
elkaar te zetten en dan onder een hoek van 90° tegen elkaar aan te zetten. Dit was iets met het 
elkaar versterken en de luchtverplaatsing vergroten. Dit bleek zeer goed te werken, want ’s middags 
trilde de glazen van de bar en het bestek en de flessen saus van de eten-uitgifte balie. Iedereen was 
lekker aan het opbouwen en we hadden er een soort pre-DecibelSooS van gemaakt. Totdat we 
whatsappjes kregen van mensen in school dat het een beetje trilde of dat bij ons vandaan kwam. De 
Dirk kwam ook nog even kijken of alles goed ging. Gelukkig kon hij er om lachen dat z’n bureau vrolijk 
mee trilde, maar of we toch iets stiller wilden zijn.  
 
Ohja ik bedenk me nu ineens dat de G-haken die Nicke in zijn jaar had besteld nu eindelijk na iets 
meer dan een half jaar binnen zijn. Het was ook wel een raadsel wat er in dat pakketje van bax-shop 
met nicke’s naam er op kon zitten.  
 
De WIA is ook zo iets moois waar NOVA hele tradities aan verbonden heeft. Zo is het bijvoorbeeld 
volledig normaal om als WISPO commissie lid helemaal onder te worden gespoten met nepsneeuw. 
En dat er bij elk serieus stukje een of twee partypoppers op je af komen, nou de inhoud dan. Al met 
al een avond vol ellende en veel gelach.  
 
In ieder geval als alles het doet, want de maandag voor de WIA heb ik de sneeuwmachine even 
getest maar daar kwam alles behalve sneeuw uit. Tja toen was er een soort van probleem. Nu schijnt 
het dat als je www. en .nl om je zoekterm heen zet dat je dan heel vele kunt vinden. Dan kom je uit 
op een website die www.sneeuwmachinehuren.nl heet daar verhuurde ze een goede machine. Het 
bestuur was het er mee eens, die hebben alles geregeld. Wat bleek nou, dat ding moest opgehaald 
worden, en waar?? 
 
Ik moest helemaal naar een of ander gehucht wat ’s-Gravenzande heet (je zal er maar wonen �).  
Verder kan ik eigenlijk niet echt veel meer bedenken. Ja de telefoon is een paar keer kapot gegaan en 
toen moest ik het weer repareren. 
 
Maar ik ga er weer vandoor, want er staat een LANSooS voor de deur en daar moet nog het een en 
ander voor gebeuren.  
 
Houdoe en de mazzel, tot SooS. 
Joost Zwinkels. �  
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Pinguïn post 
 
Hallo NOVA-vriendjes, 
 
Wat een manier om 2013 af te sluiten! Het was een waar feest bij m’n soortgenootjes op de 
zuidpool. We hebben lekker gefeest onder genot van een bitterbal of twee, tot het moment dat ze 
op waren… En dat kan natuurlijk niet! 
 
Dus ik heb m’n surfplank gepakt en ben op weggegaan naar Nieuw-Zeeland. Onderweg allemaal rare 
beesten tegen gekomen, een blauwe octopus, een rode haai en een orka die verstandelijk 
gehandicapt was, of zijn ze dat gewoon allemaal? 
 
Eenmaal aangekomen op Nieuw-Zeeland gelijk op zoek naar de bitterballen, ik begon mijn vriendjes 
op de zuidpool alweer te missen. Wat zijn die dingen daar moeilijk te vinden! Uiteindelijk heb ik ze 
toch gevonden in een klein winkeltje, ze hadden gelukkig nog 38 dozen staan zodat we weer een 
tijdje vooruit kunnen. Dus weer terug naar de zuidpool. 
 
Onderweg terug kwam ik de Kerstman tegen, was ik dit jaar dan toch lief genoeg geweest? Nee! Het 
is gewoon een sadistische lul, hij heeft me zo van m’n plank afgetrokken. Hij heeft niet eens de 
bitterballen mee genomen.  
 
Er zit toch een voordeel aan ontvoerd worden door de Kerstman, het uitzicht was fenomenaal! Ik 
vroeg aan hem waarom hij me had ontvoerd, daar kon hij geen antwoord op geven, dus hij heeft me 
in een grote zandbak weer vrij gelaten. Waar ben ik nu weer beland? Syrië! Daar wilde ik natuurlijk zo 
snel mogelijk weg, dus ben ik naar het noorden gaan lopen met als bestemming Turkije. Deze reis 
duurt echter aardig lang en na 3,8 dagen is het bijna 2014 en wat een bommen steken ze hier af! 
Daar kunnen ze in Den Haag nog wat van leren! 
 
Deze bommen brachten me op een idee, reizen met een raket! Ik ben dus op een willekeurige raket 
gesprongen en heb ik een prachtvlucht gemaakt, over water heen dus niet meer richting Turkije. Ik 
lande uiteindelijk op Cyprus, wat een mooi eiland is dit! En het is ook nog eens goed weer. Nu lig ik 
lekker te genieten met een paar cocktails op het strand. 
 
En zo komt er een einde aan mijn verhaal, nu kijken of ik ergens een bitterbal kan scoren! 
 
Tot SooS, 
 
Meneer Pinguïn 
Erelid SooScom der s.v. NOVA 
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Aankomende Evenementen 
 
13 februari- Anti-WISPO 
Terwijl de WISPO- commissie, het bestuur en het grote deel van de vereniging geniet van de Franse 
sneeuw, bier en het Après-skiën moet er ook iemand de SooS levend houden voor de thuisblijvers! 
De Anti-WISPOcom zorgt ervoor dat er voldoende entertainment aanwezig is in de SooS, onder 
andere door een gezellig feestje te geven op donderdag avond! Wil je dan zien hoe de SooS eruit 
komt te zien zonder het bestuur erbij? Dat is je enige kans! 
 
20 februari – NOVAjaarnach 
Het lustrumjaar is alweer voorbij, maar wie zegt dat de 26ste verjaardag van NOVA 
minder belangrijk is?! Zoals elk jaar wordt de SooS leeggehaald en volledig 
afgeplakt,  de enorme taart wordt gebouwd en dan kan de viering beginnen! Trek 
dus je oude kleren aan en doe mee aan dat legendarische taartgevecht! 
 
6 maart- DecibelSooS 
Algemeen bekend als de HARDSTE SooS! Ook dit keer wordt het geluid, de verlichting en de muziek 
INTENS! Een aantal gast Dj’s komt langs om platen te draaien en het publiek uit het dak te laten gaan. 
Bovendien gaan er geruchten dat het feest medegeorganiseerd wordt door het hardste dispuut van 
de vereniging… En zij weten hoe je op het hardst kan feesten! Houd je van hardstyle, hardcore en 
andere harde stylen? Dan is dat feest zeker voor jou!  
 
14 maart- Het kwartaalfeest: De Club   
A night you won’t remember, a party you won’t forget! Een unieke locatie, spectaculaire 
lichteffecten, de beste beats van onze NOVA Dj's, speciale acts en natuurlijk de gezellige sfeer die je 
bij NOVA gewend bent. Zo’n feest is in de huidige SooS nog nooit gehouden. Kom langs en bekijk het 
zelf, want dit heb je nog nooit in Delft gezien! 
 
20 maart- NOVA Live 
Ben je helemaal gek op live bands? Ga jij graag naar festivals en mis je de sfeer in 
die koude en natte wintermaanden? Dan is dit feest voor jou! Op deze avond kun 
je genieten van live optredens van verschillende bands. Ook wordt er vanaf 16:00 
gratis voedsel uitgedeeld. Dus kom onder het genot van een hapje en een drankje 
genieten van de bands. 
 
27 maart- Bedrijvendag + VrouwenSooS  
De tweede Bedrijvendag van het schooljaar, dit keer iets eerder. De perfecte manier voor de student 
en het 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! 
Hierna wordt er in de SooS een gezellig borrel gegeven voor de bedrijven en de studenten. En vanaf 
18:00 wordt de SooS door de vrouwen overgenomen! Mannen worden de gang op gedwongen, om 
daar lekker aan een zelfgebouwde bar te hangen, terwijl de vrouwen eindelijk een avond op hún 
manier kunnen doorbrengen.  
 
3 april- 90’s SooS 
Denk je nog elke dag aan de Spice Girls of net als Hugo aan de Backstreetboys? 
Kom dan naar de 90’s SooS en herleef de tijd toen alles beter was! Kleurrijke en 
stijlloze outfits die we ons allemaal nog kunnen herinneren uit die tijden worden 
zeker op prijs gesteld en met een gratis drankje beloond!  
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Raadsel & puzzel 
 
Raadsel 
Welke getallen moeten A, B, C, D en E zijn om de onderstaande vergelijkingen kloppend te maken? 
 
 A - B = B 
 B * C = A 
 D : B = E 
 C * C = E 
 C + E = A 
 
 
Biersudoku 
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George Clooney 
 
Ter voorbereiding op toekomstige Josse-en-
Nicke’s-pubquiz-zonder-pub-met-SooS hebben 
we in deze wp de wikipedia van George 
Clooney gezet. In elke Josse-en-Nicke’s-
pubquiz-zonder-pub-met-SooS zit minimaal één 
vraag over George Clooney. Bestudeer deze 
pagina dus goed!! 
 
George Timothy Clooney 
(Lexington (Kentucky), 6 mei 1961) is een 
Amerikaans acteur, regisseur, scenarioschrijver 
en producent met meer dan dertig filmprijzen 
en nominaties op zijn naam. Voor de 
film Syriana won hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol. Tevens won hij als producent een Oscar 
voor beste film voor Argo. Ook kreeg hij Oscarnominaties voor zijn rollen in Michael Clayton en The 
Descendants, eenEuropean Film Award (voor Good Night, and Good Luck) en meerdere Golden 
Globes (voor Syriana en O Brother, Where Art Thou?). 
 
Biografie 
Clooney is de zoon van televisiepersoonlijkheid Nick Clooney en Nina Bruce Warren. Hij heeft een 
oudere zus, Ada Zeidler. Zijn vader is de broer van zangeres-actrice Rosemary Clooney. 
Op jonge leeftijd leerde Clooney omgaan met de camera; zijn vader nam vaak zijn familie mee naar 
publieke optredens en de jonge Clooney verscheen zelfs in een van zijn televisieprogramma's. Op de 
Augusta High School was Clooney een begaafd honkballer, maar tijdens een tryout bij de Cincinnati 
Reds bleek hij niet goed genoeg om prof te worden. 
 
Relaties 
Op 15 december 1989 trouwde hij met actrice Talia Balsam, van wie hij in september 1993 weer 
scheidde. Sindsdien heeft Clooney gezegd dat hij nooit meer opnieuw zal trouwen.[1] Later had hij 
onder meer een relatie met Lisa Snowdon (2000-2005), Sarah Larson (2007-2008), model en 
actrice Elisabetta Canalis (2009-2011) en voormalig worstelaarster Stacy Keibler (2011-2013). 
Clooney heeft geen kinderen. 
 
Carrière 
Na enkele jaren brak hij zijn studie aan de universiteit van Northern Kentucky af, waarna hij enkele 
willekeurige baantjes had. Het leek erop dat Clooney in de voetsporen van zijn vader zou treden, 
maar dat veranderde toen zijn oom José Ferrer, echtgenoot van zijn tante Rosemary, naar Kentucky 
kwam om er met zijn zoons Miguel en Rafael een film over paardenraces te maken. Daarin kreeg 
Clooney ook een rolletje. De film And They're Off werd nooit uitgebracht, maar Clooney had zijn 
bestemming gevonden. 
 
Zijn vader, wetende hoe moeilijk het is om als acteur te slagen, probeerde hem tevergeefs van 
gedachten te laten veranderen. De zomer van 1982bracht de vastbesloten Clooney door met het 
oogsten van tabak om zodoende genoeg geld te verdienen om naar Hollywood te gaan. 
In Californiëmocht hij bij zijn tante Rosemary wonen, hoewel deze zijn aspiraties ook niet van harte 
steunde. Gedurende enkele maanden was hij haar chauffeur op haar tour met zangeressen 
als Martha Raye. Hierna probeerde Clooney als acteur aan de bak te komen, maar hij werd constant 
afgewezen, waar zijn stemming erg onder te lijden had. Uiteindelijk voelde Rosemary zich 
genoodzaakt haar neef te vragen om te vertrekken. 

Algemene informatie 

 
George Clooney in 2012 

Volledige naam George Timothy 
Clooney 

Geboren 6 mei 1961 
Geboorteplaats Lexington, Verenigde 

Staten 
Land Verenigde Staten 

Jaren actief 1985 - heden 
Beroep Acteur 

Regisseur 
Producent 
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Clooney trok in bij een vriend, beginnend acteur Tom Matthews. Hij deed klusjes op de sets van 
reclamespotjes en nam acteerlessen bij The Beverly Hills Playhouse. Onder leiding van Milton 
Katselas maakte hij zich het vak eigen en als gevolg van een schoolproject vond hij een impresario. 
In de jaren daarna speelde hij verschillende grotere en 
kleinere rollen, vooral in matig ontvangen series, B-films en 
nooit uitgebrachte films, maar hij was niet ontevreden; hij 
deed wat hij het liefste deed: acteren en zich ontwikkelen. 
Over deze periode zei hij ooit dat hij destijds de bestbetaalde 
onbekende acteur van Hollywood was. 
 
ER en verder 
In 1994 kwam Clooneys doorbraak, door zijn rol als 
dr. Douglas Ross in de ziekenhuisserie ER. Zijn populariteit 
hierin gaf zijn filmcarrière een belangrijke impuls. Voor From 
Dusk Till Dawn kreeg hij $250.000, voor Ocean's 
Eleven (een remake uit 2001 van de film The Rat 
Pack uit 1960) al $20.000.000. Later ging hij ook 
als producent, scenarioschrijver en regisseur werken. 
Belangrijk in dit verband was zijn vriendschap met 
regisseur Steven Soderbergh, met wie hij het bedrijf Section Eight oprichtte. In 2006 werd bekend dat 
het bedrijf werd opgeheven. Clooney richtte kort daarna het productiebedrijf Smoke House op, met 
goede vriend Grant Heslov. 
 
Filmografie 
Jaar Titel Rol 

Televisie als acteur 
1985-1987 The Facts of Life George Burnett 
1988-1991 Roseanne Booker Brooks 
1993-1994 Sisters Detective James Falconer 
1994-1998 ER Dr. Doug Ross 
Films als acteur 
1986 Combat High Maj. Biff Woods 
1987 Grizzly II: The Predator - 
1987 Return to Horror High Oliver 
1988 Return of the Killer Tomatoes! Matt Stevens 
1990 Red Surf Remar 
1990 Knights of the Kitchen Table Rick Stepjack 
1990 Sunset Beat Chic Chesbro 
1991 Rewrite for Murder - 
1992 Unbecoming Age Mac 
1993 Without Warning: Terror in the Towers Kevin Shea 
1993 The Harvest Lip Syncing Transvestite 
1996 From Dusk Till Dawn Seth Gecko 
1996 One Fine Day Jack Taylor 
1997 Batman & Robin Batman/Bruce Wayne 
1997 The Peacemaker Lt. Col. Thomas Devoe 
1998 Out of Sight Jack Foley 
1998 The Thin Red Line Captain Charles Bosche 
1999 South Park: Bigger, Longer & Uncut Dr. Gouache/Dr. Doctor 
1999 Three Kings Maj. Archie Gates 
2000 Fail Safe Col. Jack Grad 
2000 O Brother, Where Art Thou? Ulysses Everett McGill 
2000 The Perfect Storm Capt. Billy Tyne 
2001 Spy Kids Devlin 

 
 
 
 
 
 

2001 Ocean's Eleven Danny Ocean 
2002 Welcome to Collinwood Jerzy 
2002 Solaris Chris Kelvin 
2002 Confessions of a Dangerous Mind Jim Byrd 
2003 Spy Kids 3-D: Game Over Devlin 
2003 Intolerable Cruelty Miles Massey 
2004 Ocean's Twelve Danny Ocean 
2005 Good Night, and Good Luck. Fred Friendly 
2005 Syriana Bob Barnes 
2006 The Good German Jake Geismar 
2007 Michael Clayton Michael Clayton 
2007 Ocean's Thirteen Danny Ocean 
2008 Leatherheads Jimmy 'Dodge' Connelly 
2008 Burn After Reading Harry Pfarrer 
2009 Fantastic Mr. Fox Mr. Fox (stem) 
2009 The Men Who Stare at Goats Lyn Cassady 
2010 Up in the Air Ryan Bingham 
2010 The American Jack/Edward/ Eduardo 
2011 The Descendants Matt King 
2011 The Ides of March Mike Morris 
2013 Gravity Matt Kowalsky 
Films als regisseur 
2002 Confessions of a Dangerous Mind  
2005 Good Night, and Good Luck.  
2008 Leatherheads  
2011 The Ides of March  
Films als uitvoerend producent 
2002 Insomnia  
2004 Ocean's Twelve  
2012 Argo  

George Clooney in 2009 
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Krokodil 
 
Lang geleden, in een land hier ver, heel  ver vandaan. Sprak 
iemand de wijze (niet echt natuurlijk) woorden ‘’Ik heb nog 
nooit flugel gedronken.’’  
 

“Ondertussen in het klushok” 
AAAAAH KUUUT HE SHIT MAN WAT GEBEURT HIER?! EN WTF 
WAAROM HEEFT DIE DUDE EEN MUTS OP? BINNEN IS T TOCH 
NIET KOUD? HE SHIT MAN, MN TANDEN! AAAAAAAAAHHHH! 
 
Wat zegt die ene griet nou? “Flugel is best wel lekker” Hahaha, 
met mijn flugeltanden zal daar vanavond verandering in komen. 
 
Ik hoor die rare gozer met die muts vanuit de keuken de 
grootste pan pakken. “Jongens, deze moet helemaal vol 
vanavond.” Nou met het gezelschap wat nu om me heen staat 
moet dat wel lukken. En af en toe ook nog eens een snack voor 
mij! Kinkt als een prima deal! (al hebben een paar drinkers wel 
wat mollige vingers…) 
 

 
 
Nou gefeliciteerd hoor, stelletje varkens… Jullie pan is na negen dozen helemaal vol! Jullie blijven ook 
maar door gaan, nooit, maar dan ook nooit stoppen jullie op het moment dat jullie zeggen te 
stoppen. Ach ja, dan heb ik weer een leuke avond, beetje rare dikke mensen kijken. Al doen die 
mollige vingertjes wel pijn aan m’n tanden. ‘t is niet dat ze daarna weer heel snel groeien, even het 
mondje dicht en hoppa daar zijn ze weer.  
 
*Op naar de volgende veertig Flugel!*  
 
Groeten van Sjon de krokodil! (en jullie bankrekening!) 
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Reken je brak met Sander Hak 
 
OPLOSSING!
De muur:  
Schaal  1 hokje is 20x20cm. 

 
 
 
 

De pizza:  
Zes keer snijden tweeëntwintig stukjes. 

De rekening:  
Drank + eten = 100 euro, ieder cijfer 1 keer in gebruik. 
24 3/6 & 75 9/18 = 100 
95 3/7 & 4 16/28 = 100 
98 3/6 & 1 27/54 = 100 
94 1/2 & 5 38/76 = 100 
57 3/6 & 42 9/18 = 100 
 
Nieuwe puzzels 
Makkelijk 
Anthony heeft een kantelfrequentie van 3/uur volgens de WP2 van 11/12. Uitgaande van een busreis 
van 1038 km die 38 halve uren gaat duren wil hij graag weten hoeveel bier hij nodig heeft. Uitgaande 
dat een halve liter ook een halve kilo weegt, hoeveel bagage heeft hij alleen al aan bier bij zich? Is 
zijn bier bagage meer of minder dan 38% van zijn persoonlijk gewicht? 
 
Medium 
De arbeiders hebben op de WISPO een discussie hoever hun huisje van de kroeg verwijderd is. Het 
deel wat gekropen werd in het gebouw was een zesde van de hele reis. Onder de luifel door was nog 
een twaalfde, het voetpad een extra zevende. Oversteken over het zebra pad exact 5 meter. Daarna 
een lang wit stuk wit sneeuw wat de helft van de route bedekte. Het laatste stuk was 4 meter terras 
tot de deur van de kroeg. Hoeveel meter zit er tussen de kamerdeur en de kroegdeur? 
 
Moeilijk 
Veel leden denken dat het getal achtendertig volledig willekeurig de vereniging binnengekomen is. 
Anderen verwijzen naar een uitroep van Leen Roellofs tijdens een bestuursvergadering. Echter, echte 
numerologie laat met de vier vieren zien dat het geen toeval is. Met vier vieren kan je getallen 
maken. Voorbeeldjes: 
13 = 4!/wortel(4)+4/4              23 = 4!-4^(4-4)           33 = (wortel(wortel(wortel(4)))^4!+wortel(4))/wortel(4) 
Als je bij nul begint, zal je zien dat 38 het laatste getal is wat je kunt maken.  
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Colofon 
 
Correspondentieadres 
Studentenvereniging NOVA 
Rotterdamseweg 137 
2628 AL Delft ZH 
015-2606227 
 
 
 
 

Internet  
Site: http://www.sv-nova.nl 
Mail: info@sv-nova.nl 
Facebook: facebook.com/sv-nova 
Twitter: @svnova 
 
Oplage 
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, George Clooney, bitterballenboer, 
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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