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Lieve lezers,  
 
Het is alweer het einde van het 3de blok en dus is het weer tijd voor een 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 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, 
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 NOVAweekend en/of Zeilweekend is: 
Geniet en drink met je mate (veel is ook een maat), 
 
De WP Commissie 
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Bestuursflits 
 
Beste allemaal, 
 
Ja, ja weer een blok verder. Wat is er in die tijd weer allemaal 
veel gebeurd, zeg. We zijn knallend begonnen met de WISPO 
2014. Zoals elk jaar was het legen-wait for it- DARY! De beste 
verhalen kan je nog steeds in de SooS horen.  Dit jaar is ook 
het hele bestuur meegegaan en dus had de ANTI-WISPO 
commissie een heel belangrijk taak op zich genomen om ons 
in stijl te verwelkomen.  Hoewel de geur in het kantoor er nog 
steeds hangt, vonden we onze eigen tuintje echt te gek! Met 
pijn in onze harten moesten we er helaas afscheid van gaan 
nemen in verband met zeer onafhankelijke levensvormen die 
er zich aan het ontwikkelen waren…   

 
Verder zijn we allemaal dolgelukkig met het 
terugkeren van de oude bakfiets! Hij is weer bij zijn 
enige en echte eigenaar. Hier wordt hij al een tijdje 
verwend en opgepimpt door onze talentvolle klussers. 
Er moeten nog paar dingen eraan gebeuren maar we 
kunnen niet wachten om weer een rondje Makro te 
kunnen maken!  
 

Ook de aanhanger is al voor de SooS te bewonderen. Deze zal aankomende OuweLullenSooS (2 mei) 
gepresenteerd worden. Hopelijk worden die oude lullen daar wel blij mee ;). We hebben in ieder geval 
ons allerbeste gedaan om ze tevreden te stellen aangezien deze OuweLullenSooS wel speciaal is, ze 
vieren hun 10de jubileum! We wensen ze daarom nog vele jaren en een geweldige avond! En aan 
onszelf heel veel geduld ;) … 
 
Het einde van het afgelopen blok hadden we ook iets om te vieren, de grootse bedrijvendag ooit met 
49 aanwezige bedrijven was een groot succes! Ook gehoord dat sommige meer geluk hadden en iets 
met bok dure horloges winnen hadden meegemaakt… Nogmaals bedankt iedereen die de 
bedrijvendag mogelijk hebben gemaakt! 
 
Of we het leuk vinden of niet kijken we naar het laatste blok van ons bestuursjaar. We zijn van plan 
om deze met een andere nieuwe aankoop te verwelkomen, een nieuw zwembad! Het oude exemplaar 
heeft al die jaren wat geweldige herinneringen opgeleverd, maar het was tijd voor een nieuwe! 
Hopelijk werkt het weer mee, zodat er ook lekker gebarbecued kan worden. De zomerse sfeer wordt 
hopelijk ondersteund door de lekkerste zomerse biertjes, Hoegaarden en Hertog Jan Lentebok op tap!  
 
Tot slot willen we melden dat de BBQ- Open Podium voorbereidingen in de volle gang zijn! De 
commissie is druk bezig om op 13 juni weer een grote evenement neer te zetten, groot genoeg om 
knallend het jaar af te sluiten. Na het lustrum jaar kan BBQ-OP weer terug naar standaard formaat. 
De planning houdt ook in dat er die avond de eerste wedstrijd van WK bewonderd kan worden op een 
grote scherm. Een spannende avond dus!  
 
Dat was het ongeveer, laten we hier een mooi blok van maken! 
 
Tot SooS, 
Het bestuur  
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ZJDTIVDW-SooS 
 
Zoals al enkele jaren traditie is, staat de dag voor de WISPO in het teken van jezelf even integraal de 
tering in te zuipen. En dat was dit jaar niet anders, met een flinke lading La Chouffe op de tap en 
flinke dorst gingen er aardig wat biertjes over de bar heen. 
 

Als ludieke actie kon er deze keer een tosti-ijzer gewonnen worden bij 
het bemachtigen en behouden van Hugo's beanie. Mensen waren 
fanatieker dan in eerst instantie gedacht werd en niemand was meer 
veilig. Ron liet ons de fijne kneepjes van Judo zien, toen hij Max met een 
flinke klap op de grond werkte en barkrukken en SooS-blokken alle 
kanten op vlogen. Uiteindelijk bleek wederom dat niet de sterktste maar 
de slimste overwint. Mitch en Ans hadden een loophole gevonden in de 
regels en Mitch had de beanie omgedaan als nek-warmer, waarna hij op 

de vertrekdag met een flinke grijns het tosti-ijzer in ontvangst nam. 
 
Het was wederom een mooie, geslaagde en vooral zeer wazige zuipavond waar een weekje flink 
zuipen mooi mee ingewijd werd. Ik heb zelf met een flinke kater truien uitgedeeld de volgende dag. Ik 
hoop dat jullie net zo veel (of meer) van de ZJDTIVDW en de WISPO hebben genoten als ik zelf en 
hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien. 
 
Groetjes, 
Hugo 
 
  

W o r d  P e r v e r t  n r . 3  2 0 1 3 / 2 0 1 4
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WISPO 2014… Want het was me een 
WISPO weer wel! 
Door Eric. 
 
Een hele winter lang ’s ochtends wakker 
worden, soms ook zonder kater, en van de 
warmte onder je dekentje genieten… de 
gedachten dwalen af naar de tweede week van 
februari, want dan staat het weer te 
gebeuren… WISPO 2014! 
 
In de vorige WP hebben jullie misschien gelezen over de gezellige chaos die alleen met het woord 
WIA beschreven kan worden… Maar laat ik maar bij het begin beginnen. Afgelopen zomervakantie 
alweer zijn ik en Thijs Bekkers druk in de weer geweest om een reisorganisatie te vinden die ons 
konden helpen een WISPO neer te zetten. Na lang beraad hebben wij het besluit genomen om dit 
jaar niet met HUSK, maar met SkiStuds (Bizztravel) in zee te gaan. De bestemming van dit jaar was 
Flaine geworden. Dit is een echte wintersportstad die in 1980 uit de grond is gestampt om aan het 
toenemend verlangen naar zon, sneeuw en zuipen te voldoen. Sinds 1980 hebben de Franse mensen 
in Flaine zichzelf dus voor kunnen bereiden op WISPO 2014 en of dat nodig was! 
 
Maar we dwalen af… Het begon allemaal op vrijdag 7 februari, de vertrekdag van de WISPO. De SooS 
ging al om 8 uur open, zodat iedereen zijn spullen, als het nodig was, nog voor de toetsen kwijt kon. 
En een paar uur later was de bus er. Gelukkig is iedereen ruimschoots van tevoren medegedeeld dat 
de bus er was. DE BUS IS ER! Dus iedereen kon op tijd instappen. In mijn bus hadden we dit jaar 2 
heren als buschauffeurs, en eentje heette Erik weet ik nog. Ze werden wel een beetje chagrijnig toen 
onze tassen niet meer in de bus pasten. Maar dat maakt niet uit! Gewoon even iets minder prei 
meenemen en de lege stoelen in de bus gebruiken, en dan past het wel. 

 
De sfeer zat er goed in onderweg alleen de 
buschauffeurs vonden dat we teveel confetti 
gebruikten geloof ik, want met de etenstop 
wilden ze echt pas verder als we dat opgeruimd 
hadden. Nou zo zijn we ook wel weer, dus toen de 
bus weer gekuist was mochten we weer 
instappen en door naar Flaine. Ohja, voor de 
etensstop was het bier al op, want Josse had alles 
opgekocht, en de buschauffeurs vonden Dou 
Grend zo leuk dat ze de CD’s niet aan de 
commissie terug wilden geven! 
 

Ik weet nog dat we heel erg vroeg aankwamen in Flaine, een uur of 8 meen ik. Wellicht wilden de 
buschauffeurs van ons af, of ze wilden gewoon nog meer Dou Grend luisteren zonder ons. Ze waren 
in ieder geval heel blij om de verantwoordelijkheid over de inhoud van de bus over te dragen aan 
Charlotte onze vriendelijke reisleidster. De meeste reisleidsters zeggen: “Goeiemorgen, ik ben … … … 
.” Charlotte begon met “Ik heb nog nooit zulke verdrietige buschauffeurs meegemaakt! Wat zijn jullie 
voor groep?!?”. Kortom, de toon was gezet.  
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Toen we allemaal onze spullen in het bagagedepot van 
een veel luxer gebouw dan wat wij horen te krijgen 
hadden gedumpt, zijn we ieder onze eigen weg gegaan. 
Veel mensen zijn meteen de berg op gegaan, de rest ging 
voor de kroeg zitten wachten tot hij openging, of alvast 
het dorp verkennen. Wat iedereen ook ging doen, het 
was weer een erg slopende eerste dag net als altijd. 
 
Het was ’s avonds in de kroeg dan ook niet al te druk de 
eerste avond. Het thema was So You Think You Can 
Drink, Dress Like Eric edition. Maar dat is ook niet 

iedereen gelukt. Trouwens over die kroeg! Hij heette The 
Flying Dutchman en was echt zo’n tent alleen maar voor 
Nederlanders. Toen we er waren was ook de Olympische 
Spelen en gelukkig zenden ze alle Nederlanders in actie 
goed uit. Ze hadden er ook oude vertrouwde Grolsch, en 
niet van die slechte export Amstel die we van andere 
WISPO’s gewend waren. Dat was zeker een voordeel! 
Het was wel erg jammer dat ze alleen maar kutmuziek 
draaiden in de kroeg, en elke keer als we vroegen of Ary 
mocht draaien begonnen ze harder te grommen.  

 
Toch lukte het om de volgende ochtend wakker te worden met een 
kater. Tijd om de berg op te gaan! Er waren veel snelle liften vanuit 
het dorp, een groot voordeel van dit skigebied. Je moest wel een 
stukje lopen vanaf het appartement, maar daarna hoefde je ook 
niet meer te lopen. Het skigebied was relatief aan andere gebieden 
wel erg hoog van niveau. Fransen staan bekend om nogal te spelen 
met de kleuren van pistes, maar in dit gebied hadden ze toch wel 
echte de steilste blauwe bugelpistes van de Franse Alpen. Maarja 
zogenaamde verbindingspistes. Ook was er een piste van 14km 

lang. Deze was vanwege warm weer aan de lijzijde van de 
berg maar een dag open in de week dat we er waren, en 
de mensen die hem geprobeerd hadden, hebben daar spijt 
van gehad. Want die piste ging af en toe bergop.  

 
Zondagavond was de Hollandse avond, Ary mocht nog 
steeds niet draaien, en er was dus niet altijd Hollandse 
muziek. Maar dat mocht de pret niet drukken! Na de 5e 
polonaise kreeg het barpersoneel toch wel door dat ze de 
tap niet meer dicht hoefden te doen als ze maar Hollandse 
knallers aan bleven zetten.  

 
Er zijn nog zoveel dingen gebeurd en er is nog maar zo 
weinig vilt om het op te schrijven… afijn. Een dag waaide 
het te hard op de berg, en gingen alle liftjes dicht. 
Perfect om op zo’n dag een iglo te bouwen natuurlijk, 
dat dachten wij ook!  
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Anti-WISPO 
 
De mensen die mee zijn geweest op de WISPO zullen je waarschijnlijk vertellen dat het een geniale 
week was, maar dat er ook wel een minpuntje aan zat, namelijk het tekort aan eten. Tijdens de anti-
WISPO hebben wij daar absoluut geen last van gehad, want toen de bussen weg reden lieten ze een 
stuk of 8 koffers met voedselpakketten achter. De hele week hebben wij hier lekker van gegeten. We 
hebben ‘s middags pannenkoeken gebakken en broodjes hotdog gemaakt en ‘s avonds hebben we 
nasi en pasta gegeten. Honger hebben we in ieder geval niet gehad.  
 
Behalve lekker eten hebben we een aantal taken van het bestuur overgenomen, zoals de vorige WP 
naar de PostNL brengen. Dit ging natuurlijk niet met de bakfiets, dit deden we in style. Want wat is er 
nou beter dan de WP wegbrengen in een cabrio met super mooi zonnig weer? 
 
Overdag hebben we verder niet zoveel uitgevoerd, een beetje schoongemaakt en ’s ochtends was er 
natuurlijk koffie. Ik denk dat we vooral veel hebben gegamed. Bijna iedereen die er ’s middag was 
heeft wel een paar potjes Warcraft III meegespeeld.  
 
Maandag en woensdag avond waren er filmavonden van FMC en Fibonacci, dus we hebben ons niet 
verveeld. Gelukkig was Joost er om te helpen met de techniek, want zelf was ik er nooit uit gekomen. 
Al dat gedoe met draadjes en knopjes is echt niks voor mij, het valt nog mee dat ik de SooS niet heb 
laten ontploffen!   
 

Zoals traditie is er woensdag ook 
alvast een zwembad gebouwd 
zodat deze klaar stond op 
donderdag. Maar als ik iedereen 
die ooit nog een zwembad in de 
SooS willen bouwen advies mag 
geven, laat hem dan nooit, maar 
dan ook nooit door Leen en Max 
bouwen! Dat zwembad was zo lek 
dat donderdag de helft van het 
water door de hele SooS lag 
verspreid. We hebben de hele dag 
de SooS droog moeten trekken. 
Maar toen ik donderdag eindelijk in 
dat zwembad zat, was het absoluut 
de moeite waard. Het was heerlijk 
warm en super gezellig in het 

zwembad. Door de filmavonden hadden we nog een geniaal plan bedacht, namelijk film kijken in het 
zwembad, op het grote scherm. Alles stond toch al klaar. Maarja welke film ga je dan kijken? De 
slechtste haaienfilms die je je maar kan bedenken natuurlijk. Uiteindelijk hebben we Sharknado en 
Sharktopus gekeken. En wat is filmkijken in een zwembad nou zonder drankspelletje? De regels zijn 
simpel elke keer als er iemand dood gaat door een haai of een haai dood gaat of tieten of billen in 
beeld komen dan moet je een flinke slok nemen. Na twee van die films kan ik je garanderen dat je 
hem redelijk goed voelt zitten. En die films werden daar ook echt veel beter van, want goed waren ze 
niet, maar ze waren wel echt geniaal slecht. 
 
Hertog Jen  
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NOVAjaarnach 
 
Na vorige jaar uitgebreid lustrum gevierd te hebben was het dit 
jaar tijd voor de 26e verjaardag van NOVA. Dat moest natuurlijk 
ook uitgebreid gevierd worden met taart. Dit jaar is er een team 
van goed werkende mensen vanaf woensdagavond bezig 
geweest met een grote taart te maken. Deze taart bestond uit 
54 cakes die in 3 lagen waren gesneden, 12 liter zelfgeklopte 
slagroom, 12 potten jam en 6 grote potten chocopasta. 
Vervolgens is de hele taart bedekt met een laag zwarte 
marsepein. Daarop was het NOVA logo gemaakt met gele 
marsepein en zaten er ook gele eendjes op de taart. Ook was er 
Hiep Hiep Hoera natuurlijk opgeschreven met marsepein. Het 
was dus een eetbare taart!  
 
Voor de jaarnach was er met zeilen een stuk SooS vanaf het podium tot de rails van de gordijnen aan 
de achterzijde en de hele lengte van de DJbooth afgezet als splash-zone. Natuurlijk was bijna alles in 
de SooS verder ingepakt in plastic. De tv schermen, de tap, een barkruk, ski’s die er nog lagen van de 
WISPO en nog vele andere dingen. Op donderdagavond na het openen van de champagne was het 
meteen een gezellige vieze smeerboel met taart. Iedereen die mee deed zat helemaal onder en was 
ingezeept met taart. Niemand heeft zelf de taart geproefd, behalve de mensen bij wie de taart vol in 
hun gezicht was gegooid of geduwd. Voor de mensen die geen zin hadden om vies te worden was er 
op de gang een antisplash-zone met een lekker muziekje, een eigen bar een ook een paar flessen 
champagne. Nadat alle taart gegooid was en nog een keer vanaf de grond gepakt was om te gooien 
werd er met iedereen weer schoongemaakt. Met de brandslang alles schoonspuiten en boenen. De 
zeilen direct in de prullenbak en alles weer ontdoen van het plastic. Nadat alles weer enigszins 
toegankelijk was ging iedereen zichzelf schoonmaken. De ohzo lekkere taart geur heeft nog een paar 
dagen goed in de SooS gehangen, maar is gelukkig weer weg.    
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Schipluidens Bierspektakel 
 
In deze prachtige vereniging zijn er wel één of twee mensen die wel van één of twee biertjes houden. 
Ook noemt de rest van Delft ons nog wel eens gekscherend “boeren”. Daarom moet er ook wel eens 
bier gedronken worden op een écht zogenaamd hokfeest. En welk hokfeest beter dan bij de tweede 
zoon van de vader van ons dikste RvC-lid. Een hokfeest in Schipluiden. Wat attributen om het 
evenement bier-technisch nóg geweldiger te maken waren natuurlijk ook nodig. Daarom is er ook 
een mobitap overgevlogen vanuit Delft. 
 
Op een mooie zaterdagavond meldden zich een aantal capabele mensen bij het desbetreffende hok. 
Aldaar troffen zij een boerenschuur, wat banken, een mislukte SooSblok/tafelcombo, een crappy 
stijlloosvolle muziekcomputer, tijdloze adviezen en uitspraken aan de muur, en een hond aan. Een 
voormalig SooSbaas trok direct die mobitap open, en bij gebrek aan een fatsoenlijk plankie is er een 
stom stuk hout gebruikt. Er paste gelukkig wel genoeg bier op, dus dat beloofde veel goeds voor de 
rest van de avond. 
 
De muziek situatie liet aan het begin nog wat te wensen over; er 
gingen geruchten dat de beste band van West-Friesland (Dou 
Grend), ook beschikbaar was, maar deze stonden nergens in de 
playlist. Na 3,8 min en nog een beetje worstelen met een muis, 
toetsenbord, en kut geordende muziekcollectie, kon uiteindelijk 
toch de zoetgevooisde stem van Kees weggestart worden. 
 
Andere activiteiten, die naast het bier drinken ook probeerden 
wat aandacht op te eisen, waren een vuurkorf, en een 
hondenhok. De vuurkorf accepteerde alles wat erin geflikkerd 
werd, dus dat zorgde voor een mooi avondje oud-hollands vuur 
staren. Het hondenhok was ook heel interessant, maar er waren 
maar 2 mensen van een zekere voorzittersfamilie die er écht wat 
mee konden. Want het was niet zo groot. De hond heette Brent. 
 
Op een bepaald moment kwam de avond ook ten einde, maar 
hoe dat nou precies verliep weet niemand meer helemaal. 's 
Nachts werden de hond ook nog actief, en niet iedereen kwam 
daar met een droog voorhoofd vanaf. Want de hond likte eraan. 
 
De volgende ochtend was een zware ochtend. Het leek wel een vrijdagochtend. Maar dan zondag. En 
geen ochtend, want zondag begint pas bij de middag. Gelukkig startte de eerste zoon van de vader 
van het dikste RvC-lid nog een aardig ontbijt met wat hamburgers weg, zodat iedereen weer goed 
doorvoerd naar huis kon. 
 
Een mooie avond dus, en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Maar het is nog net geen SooS. 
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DecibelSooS 
 
Hardstyle, hardcore, en zelfs een happy hour! Dat was de decibelSooS van 6 maart. Weer een harde 
avond waarbij je op moet passen om je trommelvliezen niet te laten ontploffen. Want hard was het 
zeker! Mede dankzij de DJ’s die hebben gedraaid die avond. Het ene na het andere harde nummer 
werd gedraaid en je voelde buiten op het terras de tegels trillen. 
 
Zelfs in de school was het al duidelijk 
dat er iets aan de hand was die avond 
Aangezien er opeens 3 vrouwen 
rondliepen die energyblikjes 
uitdeelden en hardstyle op hadden 
staan.  
 
Wat nieuw was deze keer was een 
heuze happy hour! Een uur lang happy 
hardcore en 2 bier voor de prijs van 1!! 
En dat is gemerkt, want het bier ging 
opeens wel wat harder dan normaal. 
 
En in plaats van NOVA zelf, was het 
deze keer een dispuut die de 
decibelSooS organiseerde, wat vorige 
keer was mislukt… was nu wel gelukt. 
En met resultaat want het was 
behoorlijk vol deze keer. En dat is altijd 
maar even afwachten aangezien niet 
iedereen van die herrie houdt. Er werd een hoop gestampt en gehakt, zelfs een paar kreupelen van 
de WISPO kwamen even gezellig meedoen. 
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Mentoren Selectie Avond 
 
Woensdag 12 maart was er weer een geniale 
avond van de DIAS bij de SooS van NOVA. Het 
was weer tijd voor de Mentoren Selectie Avond. 
De avond waar er Mentoren worden gezocht 
voor de aankomende DIAS. De 29ste DIAS met 
natuurlijk als thema: “Wild Wild DIAS”. De zon 
was lekker aan het schijnen en één voor één 
kwam de crew aanlopen, deze kwamen de 
spelletjes opbouwen en helpen met de 
activiteiten die we voor de nieuwe mentoren in 
petto hadden. Tussendoor natuurlijk genietend 
van een lekker pilsje. De eerste deelnemers aan 
de MSA waren inmiddels ook aangekomen en 
gingen lekker in de zon zitten met hun biertje of voor de vrouwen een wijntje. Inmiddels werd er al 
drukke voorbereidingen gedaan voor het avond eten, Kip, Patat en Appelmoes. Het smaakte weer 
heerlijk. Na het eten werden de tafels en stoelen weer opgeruimd en kon het belangrijkste deel van 
de avond beginnen. 
 

Iedereen had tijdens het eten een nummer 
gekregen van de mentoren manager Enny, dit 
nummer gaf aan in welke groep je zat en met wie jij 
de spelletjes zou gaan doen. Er waren 4 spelletjes 
klaar gezet door de crew, waaraan de deelnemers 
moesten deelnemen. Dit waren Twister, uit de 
knoop, de dronken/geblinddoekte hindernisbaan 
en wie ben ik. Natuurlijk kon de donkere kamer niet 
ontbreken. Deze was gemaakt door crew en XDC. In 
deze kamer kregen ze van het XDC moeilijke vragen 
en moesten ze natuurlijk een dansje doen. Tijdens 
de spellen liep het DC, Oud crew en de Oud 
mentoren rond om te kijken hoe alle deelnemers 

bezig waren. Met natuurlijk als opdracht kijken welke deelnemers mentor waardig zijn en of ze 
natuurlijk tijdens de DIAS een groepje kunnen begeleiden. 
 
Aan een avond komt natuurlijk een einde, en nadat 
iedereen klaar was, werd er snel opgeruimd en 
daarna nog een drankje gedaan. Iedereen die dit jaar 
is vergeten zich op te geven of vergeten mee te 
doen, volgend jaar is er weer nieuwe kans voor de 
volgende DIAS. 
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Kwartaalfeest De Club 
A night you will forget, a party you will remember! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 14 maart was het zover! Kwartaalfeest "de Club" streek neer in Delft. Het feest dat nog 
nooit eerder is gegeven in deze SooS, een feest waar nog jaren over nagepraat wordt en een feest 
waar je bij moet zijn geweest om de verhalen te geloven die vertelt gaan worden! 
 
Een jaar of twee geleden werd er al gesproken 
dat er weer eens een feestje moest worden 
geven wat de allure had van "de Club" (uit 
2008)... "De Club" moest naar Delft komen. Via 
via hoorde iedereen van dit feest. Voor de 
mensen die het feest in Rijswijk nog mee hadden 
gemaakt was het al duidelijk, een feest om nooit 
te vergeten. Voor de leden die wel nominaal 
proberen te lopen, werd al snel duidelijk dat dit 
een feest was dat ze niet mochten missen! Het 
kwam allemaal wat geheimzinnig over, niemand 
wist wat er nou echt allemaal tijdens dit grootse 
kwartaalfeest ging gebeuren en achteraf had 
niemand verwacht dat het zo geniaal zou worden! 
 

Er waren geruchten dat het niet in de SooS zou 
zijn, dat speciaal voor dit feest de gang 
omgetoverd werd tot een heuse feestlocatie! De 
plannen vorderde, de ideeën werden uitgewerkt, 
offertes aangevraagd, bar en garderobe personeel 
gevraagd en er werden een berg houten platen 
gezaagd en geverfd. Gelukkig stonden aan de 
leiding van dit feest een stel oudgedienden die 
ongeveer elke twee biertjes het plan weer 
compleet omgooiden om zo ook voor de 
commissie de spanning erin te houden wat er die 
avond nou echt ging gebeuren op de gang! 
 

Het was zover, donderdag middag, de gang lag vol met trussen, veel meer dan we nodig hadden 
zelfs. De trussenboer had per ongeluk twee keer zoveel truss geleverd en als je dan toch teveel hebt 
kun je maar beter alles neerzetten… Er ontstond een heus entresol zoals we dat in Rijswijk hadden. 
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Uur na uur werd er geklust en geklust en 
naarmate de dag vorderde begonnen steeds 
meer leden mee te helpen aan dit uit de 
klauwen gelopen idee! Het begon vorm te 
krijgen. De bar ging op z’n plek, houten platen 
gingen aan de truss stellage en het was alweer 
tijd om naar huis te gaan.  
 
De volgende ochtend gingen we weer fris en 
fruitig van start. Licht en geluid werd in de truss 
gehesen, letterlijk, want de truss stond in het 
midden van de gang. Aan alles was gedacht, 
alles ging als een zonnetje. Uiteraard ging de tijd 
nog veel sneller en kregen een aantal mensen 
zelfs een beetje stress. Gelukkig was er dinsdag na een gemoedelijk biertje besloten dat het echt 
noodzakelijk was om aan de DJ booth (dat al een bizarre klus was om te bouwen) ook nog een 
vliegruig geklust moest worden waar uit de motoren  
 
CO2 jets bliezen en het vliegtuig zelf van binnenuit belicht moest worden. En een goed idee moet je 
nooit naast je neerleggen! Dus werd er lastminute nog even op het entresol een vliegtuig geklust 
waarbij de DJ in de cockpit stond te draaien! Op een gegeven moment viel de stroom uit tijdens het 
opbouwen. Zouden de groepen verkeerd verdeeld zijn? Wij alles omprikken en testen… poef weer 
alles uit. Uiteindelijk kreeg een laptopvoeding de schuld. Na nog een zelfde probleem met de vele led 
balken gingen we verder zoeken. Alles eerst eruit ging goed. balk 1 goed, balk 2 goed.. alles goed. 
nou terug prikken dan maar. poef alles uit. Uiteindelijk bleek er een kortsluiting met aarde in een 
stekkerblok te zitten. Het was maar net hoe je de stekker in het stopcontact deed of wel of geen 
kortsluiting was. Probleem opgelost en nog 38 minuten tot het begin. 
 
We gingen nog even de CO2 jets testen… ging niet helemaal als gepland. CO2 heb je namelijk in gas en 
vloeibaar. De flessen die wij hadden moesten op hun kop gezet worden om de vloeibare CO2, de 
witte wolken, naar buiten te krijgen. Gelukkig zijn we daar vooraf, net voor het feest begon achter 
gekomen… 
 

Het feest was geweldig. Het liep langzaam 
vol en iedereen keek met grote ogen naar 
het vliegtuig dat we gemaakt hadden van 
de DJ Booth. Het zag er mooi uit, lampen 
die alles mooi uitlichtte, muziek op een 
volume dat precies goed was, rode loper en 
een ballonnenboog voor de deur,  
barmannen netjes gekleed… alles was net 
even anders. Aan de bar was ook meer dan 
alleen bier te krijgen! Een sloot aan 
mixdrankjes tot aan breezers toe was te 
koop! Bij binnenkomst kreeg iedereen een 
glaasje bubbels en kon je je jas inleveren bij 
de professional van de garderobe.  

 
Het is een feest waarbij we nog nooit zoveel complimenten hebben gekregen, een feest om nooit 
meer te vergeten, een feest waar je bij had moeten zijn. De mythe die “de Club” heet is die avond 
voor minimaal 7 jaar weer nieuw leven ingeblazen!  
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NOVA-live 
 
Het was weer zo ver, NOVA-live. Onbeperkt eten, live muziek en een lekker biertje!  
 
Daar gaat je telefoon dan af, op de dinsdagmiddag. De allerlaatste les van de dag waarbij je alle 
mogelijke afleiding aangrijpt om niet de oersaaie les te volgen. Ik kreeg een berichtje: Demi, zin om 
donderdag met mij te tappen? Dat is iets wat je mij geen twee keer hoeft te vragen! Ik reageerde: 
“Met jou? Altijd!” 
 

Zodoende had ik mijzelf verplicht om te gaan tappen tijdens 
NOVA-live. Een paar berichtjes daarna hadden we besloten om 
een thema te gaan doen. Maar ja, wat doe je als thema tijdens 
NOVA-live? Bananen achter de bar natuurlijk! Één klein 
probleem, ik heb geen bananenpak! Gelukkig kon de SooSbaas 
dat voor ons oplossen! (Hugo bedankt!). 
 
Ikzelf kwam wat later dan normaal aan bij de SooS, dit had te 
maken met contractuele verplichten met eerst de school, en 
daarna mijn bed! Gelukkig was het nog heerlijk weer, dus er 
kon nog lekker een biertje gedaan worden in het zonnetje. 
Daarnaast hadden we zoals traditie is bij NOVA-live onbeperkt 
eten. Deze keer waren dat overheerlijke Turkse pizza’s!  

 
Na een paar pizza’s en biertjes was het zonnetje weg en kreeg iedereen het toch bést wel koud. Dus 
druppelde men naar binnen waar het eerste bandje klaar stond om te gaan spelen. 
 
Voordat het bandje begon werden we nog getrakteerd op de excellente zangkunsten van Belg en de 
op de drum Sjon. Belg en Sjon, het was echt genieten! Om 8 uur kroop ik achter de bar samen met 
mijn partner in crime. Na ongeveer 10 minuten was de naam “BARnaan” al geboren. Helaas waren er 
een paar mensen die verwachtte dat we dan ook bananenbier hadden. Die moesten we helaas 
telleur stellen en een overheerlijke Hertog Jan serveren. 
 
Er hebben deze NOVA-live 3 bandjes opgetreden, Under Construction, The Falcons en Capital S. 
Mensen hebben lekker staan swingen op de muziek van The Falcons. Capital S stond zelfs op een 
gegeven moment tussen het publiek te spelen, springen, achter over hangend of liggend op de 
grond! 
 
Veel bier, bananenopmerkingen en een 
heuze moshpit later was het toch gedaan 
met de pret! Het was een goed feestje. 
Goede bands, lekker bier en heerlijke Turkse 
pizza’s!  Dit was wederom een geslaagde 
NOVA-live! Het feit dat ik de volgende 
ochtend toch wel goed mijn best moest doen 
om te bedenken hóe ik nou eigenlijk ben 
thuis gekomen is daar alleen maar bewijs 
van!  
 
Er zijn geen BARnanen of ander fruit 
gewond geraakt tijdens het schrijven van dit artikel.  
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Bedrijvendag 27 maart 2014 
 
Twee keer in het jaar doen wij iets dat vrij weinig te maken heeft met bier drinken en kut roepen. De 
nette schoenen worden uit de kast gehaald en het haar wordt gekamd. Er wordt een lijst gemaakt 
met de mogelijke stage en/of afstudeer plekken en er wordt alvast wat research gedaan naar wat de 
bedrijven doen. En dan om 13:00 klinkt de bel en dat betekent: Profileren! 
 
In de aanloop van deze dag heeft de commissie weken lang moeite gedaan om de meest interessante 
bedrijven binnen te takelen en 
ervoor te zorgen dat alles soepel 
verloopt. En dit jaar is dat zeer goed 
gegaan. Er stond deze editie een 
record aantal aan bedrijven: 49. De 
problemen die er waren werden snel 
opgelost, zoals een bedrijf dat 
claimde zich had ingeschreven te 
hebben, maar nergens in ons 
systeem stond. Om vier uur stopte 
alles weer en kon de rust weer terug 
keren in de HHS. Het bedrijf die alle 
huurspullen kwam ophalen stond 
maar een half uur te vroeg op de 
stoep. Al met al een prima dag.  
 
Kaartjes geordend, voorraad pennen weer helemaal aangevuld, ingeschreven in de hoop een horloge 
te vinden en 3 mogelijke stage locaties verder is de bedrijvendag over. En dan is er natuurlijk maar 
één manier om een succesvolle dag te vieren: bier! En geen schattige hoeveelheid ook. Jacobs heeft 
een volledig fust Juup gesponsord wat er vrij snel doorheen was. Daarna moest helaas 
doorgedronken worden op eigen kosten. Maar dat hield vrij weinig mensen tegen.  
 
De Bedrijvendag commissie 2013-2014 
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90’s SooS 
 
Afgelopen 27 maart was het weer zover. Je kon het al 
proeven aan de voordeur; de onmiskenbare smaak 
van een DJ-booth als een boombox, een vleugje 
nostalgie, en een pittig stukje ouwe verkleedkleding 
zweet. Geen twijfel mogelijk; het was weer 90’s SooS. 
 
Heel even moesten die belangrijke mensen van de 
bedrijvendag nog weggaan, want voor je het weet 
verpest je na 3 biertjes en een verkeerd ingeschatte 
opmerking je toekomstige netwerkkansen. Maar 
daarna kon men los. 
 
De muziek was weer als vanouds en tijdloze bands als de Vengaboys en Aqua waren niet van de 
lucht. De sfeer werd verder mooi gebracht door een leuke selectie aan verkleedkleding. 
 

The Mask was indrukwekkend aanwezig, al bleek hij bij navraag niet 
bestand tegen het inslikken van explosieven, en mocht dat helaas ook niet 
getest worden. De jaren 90 waren natuurlijk ook niet compleet zonder 
Pokemon, en gelukkig was er dit keer ook een zeer schattige Pikachu om de 
mensen in die behoefte te voorzien. Andere noemenswaardige bezoekers 
waren bijvoorbeeld Tijgetje, en Anton, die ene uit Tirol. 
 
Nadat de nodige biertjes en mixjes weer waren genuttigd bleek dat 
Pikachu’s en Anton’s ook nog wat aardige en/of bedroevend slechte 
dansmoves in huis hadden. 
 
Al met al zorgde deze combinatie van aankleding (zowel van mensen als 
van SooS) en muziek weer voor een mooie avond, die weer fijn aan ons 
nostalgische 90’s orgaan kriebelde. Werd de toekomst maar weer net als 
vroeger! 
 

Tot SooS!! 
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VrouwenSooS 
 
Donderdag 3 april was het zover, de SooS sloot voor bijna alle mannen en de vrouwen gingen over de 
SooS heersen. Een heerlijke avond met allemaal leuke activiteiten was ons beloofd en dat kregen wij. 
We begonnen de avond met het maken van sushi. Er waren wat opstart problemen, niet iedereen 
was zo handig met een rol ;p. Er waren heerlijke ingrediënten, zowel vis als vlees. Uiteindelijk is er 
heerlijke sushi op tafel gekomen en de favorieten waren toch wel degenen met vlees. We hebben 
ook een aantal sushi rollen zonder vlees gemaakt voor een mannelijke vegetariër.  
 
Na de sushi hadden we verschillende soorten wijn die we gingen proeven. Na een tijdje kwam de 
wijnexpert van de vereniging erbij en hebben we veel lol gehad. De jongen in ons midden moest 
natuurlijk wel omgetoverd worden tot een vrouw. We hebben tussendoor genoten van een 
kaasplankje en het leren van de bijna vrouw hoe je sierlijk moet lopen. Uiteindelijk zijn we 
uitgekomen op een favoriet en hebben we ons bij de mannen gevoegd en daar verder genoten van 
flessen wijn. 
 
Bedankt aan Sus voor het organiseren en ik zou zeggen volgend jaar weer :)  
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Te stuiteren of niet te stuiteren?! 
 
Dit is de eindeloze discussie die al bij vele bierpongwedstrijden gevoerd is. Een definitief antwoord 
hebben we nog steeds niet, maar het stellen van de vraag heeft al veel plezier opgeleverd. Om te 
proberen deze vraag te beantwoorden moet er natuurlijk zo veel mogelijk gebierpongd worden. De 
mannenSooS leek een perfect moment om een toernooi te organiseren waar 9 teams elkaar 
probeerden zo veel mogelijk bier te laten drinken. Er waren 3 poules gemaakt, in elke poule moest je 
tegen de andere 2 teams een keer spelen.  
Vele wedstrijden later, vergezeld met een heerlijke BBQ en met voldoende enthausiaste bierpongers 
heeft het toernooi tot laat in de avond geduurd. Rond 11 uur ‘s avonds vond er al een diskwalificatie 
plaats, omdat er door iemand vol (naast de haspel) geSuuSt werd. Later op de avond bleek dit niet de 
enige persoon die een beetje last had van HET gevoel. Uiteindelijk waren de winnaars Ron en Joodie 
die de finale speelden tegen Mark en Leen (tegen die tijd Mark zijn 3e wissel). Hierna bleken er nog 
maar 7 mensen over te zijn in de SooS, dus werd er langzaam een einde aan gebreid. Uiteindelijk een 
top bierpongtoernooi met een heerlijke BBQ als avondeten. Een topavond en een woest gezellige 
mannenSooS. Op een mooie wispo! 
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Nova Sport! 
 
Ja, het staat er echt: Nova en Sport op dezelfde pagina van de WP. De meesten vinden het al genoeg 
om tijdens Oktoberfest 380 herhalingen te doen met een halve liter bier, of na BBQ-OP naar huis te 
fietsen. Maar in 2014 wordt er niet alleen tijdens de decibelSooS fanatiek bewogen, maar komen er 
elke woensdag sportief geklede mensen de SooS in, die na een uur compleet uitgeput aan de bar 
hangen. Het begon allemaal met de (al dan niet bewuste) inschrijving voor de Mud Masters. Hiervoor 
moest getraind worden! Elke woensdag rende de crew onder begeleiding van een personal trainer de 
TU bieb op en af om in topvorm te raken. Het resultaat mocht er wezen, van de 8 deelnemers 
hebben er 9 de finish gehaald en staan er alweer 7 ingeschreven voor de volgende editie (het 
complete verhaal staat verderop in deze WP). De trainingen op de woensdag gaan daarom gewoon 
door en iedereen kan meedoen. Daarnaast doet Nova mee aan verschillende evenementen in Delft, 
zoals een survival run op de campus en de Golden Ten in het Delftse hout. 
 
Naast hardlopen en survival run trainingen zullen we in de zomer ook het mountainbike parcours 
gaan verkennen, zwemmen en een sportief toernooi organiseren. 
 
Ben je sportief of heb je zin om sportief te worden? Meld je dan aan via sportcom@sv-nova.nl om op 
de hoogte te blijven van onze activiteiten en deel te nemen aan de wedstrijden. En kom op een 
woensdag een keer langs om 18.00 in je sportkleding en doe meteen lekker mee. 
 
Uw personal trainer  
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Zeilweekend 
 
Het zeilweekend van NOVA zit er aan te komen! Wat is er beter dan een weekend het water op? En 
nog beter is, (aangezien het in Nederland toch altijd géwéldig weer is) dat we het meer van 
Grevelingen gaan bezeilen. Groter = beter! Het zeilweekend bestaat uiteraard alleen maar uit leuke 
dingen. Zeilen is leuk en bier is fantastisch. We zorgen ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft! 
Dat is uiteraard niet zo moeilijk voor de zeilers onder ons, maar er bestaan mensen die zeilen niet 
leuk vinden (hoe dát komt, weet ik ook niet). Daarom gaat er uiteraard, net als op de WISPO, een 
gezellig bierteam op een sloep mee. 
 
We beginnen het Weekend gelijk goed met varen naar onze slaaplocatie. Een gezellig haventje een 
klein eindje van onze vertreklocatie af. Hierna wordt het de hele dag zeilen en chillen op een boot 
voor de bierteamers. We varen de volgende dag weer naar een andere locatie, een gezellig dorpje 
wat deze keer een lekker stukje varen is. 
 
’s Avonds wordt er uiteraard voor extra gezelligheid gezorgd met een uitgebreide barbecue en nog 
wat bier. Waarna we gezellig aan een lokale kroeg gaan leren hoe ze een echte NOVA sfeer kunnen 
wegstarten.  Aan het eind van het weekend controleren we wie nog het rechtst kan varen met een 
wedstrijdje. Het NOVA zeilweekend is natuurlijk voor iedereen! Ook diegene die niet kunnen zeilen, 
maar het wel leuk vinden. En vergeet niet: Een voor allen en allen voor anker!! 
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Kapsalon, minder slecht 
dan je moeder zegt 
 
Iedereen schreeuwt het, het staat regelmatig in de krant, en 
iedereen die Sonja Bakker of WeightWatchers volgt denkt dat een 
Kapsalon mega super slecht is. Regelmatig zijn er krantenartikelen 
waarin staat dat dit culinair moordwapen soms wel tot 2200 
Calorieën in een Kapsalon zitten. Zelfs op Wikipedia staat (zonder 
bron vermelding) dat een kapsalon wel 1800 Cal bevat. Nou ja, er staat wel een bron vermelding, 
maar dat verwijst naar een Turk in Brabant en die heeft het getal weer van onze campingzender 
SBS6. En sindsdien verteld iedereen dat het mega ongezond is. 
 
Oké, het zal niet goed voor je zijn, maar hoe slecht is het nou echt? Van verschillende site’s zijn er 
verschillende recepten voor kapsalons gehaald. Een grote kapsalon bevat globaal de volgende 
ingrediënten: 200 gram Döner, 250 gram patat, 100 gram sla, halve tomaat, halve ui, 2 plakjes kaas 
en knoflooksaus. Dit is ook wel wat ik voor me kan halen als ik laat op de avond een kapsalon bestel. 
 
Als je nu naar calorielijst.nl gaat, alle onderdelen onderling gaat beoordelen op hoeveel calorieën 
erin zitten kom je op een heel ander resultaat. 
 
Grote Kapsalon 
200 gram Döner 390 Cal 
250 gram patat 275 Cal 
100 gram sla 10 Cal 
halve tomaat 4 Cal 
halve ui 5 Cal 
2 plakjes kaas (40g) 150 Cal 
(veel) knoflooksaus 80 Cal 
Totaal 914 Cal 
 
Hoe kan het nu dat als je al deze onderdelen los in een aluminium bakje gooit, het in een oven gooit,  
er ineens 1100 Calorieën bij komen? Als we wat verder op google gaan zoeken kun je eigenlijk 
nergens vinden waar die 1800 Calorieën vandaan komen. Het is ooit ergens geschreeuwd en 
sindsdien neemt iedereen het over.  
 
Verder leuk om te vermelden dat een gemiddelde (gezonde) avondmaaltijd al uit 800 Calorieën 
bestaat. Een pizza is al 1000 Calorieën. De SooScommix die je in de SooS kunt bestellen is 36 * 37 
Calorieën is dus al 1332 Caloriën (exclusief saus). Over de Mac en de Burger King begin ik nog geen 
eens. 
 
Nog even een klein dingetje over Calorieën. 1 calorie is de energie die nodig is om 1 gram water 1 
graad Celsius te verwarmen, 4,18 joule dus. Nu is het logisch dat een kilocalorie dus 4,18 kilojoule is. 
Maar, als je Calorie (met hoofdletter) schrijft, wordt er eigenlijk kilocalorie bedoeld. 
 
Uiteindelijk is een goeie kapsalon best wel slecht, maar een stuk minder dan overal wordt beweerd. 
Wat een kapsalon misschien zo slecht maakt is die 38 bier die je ervoor in je hoofd stopt, want een 
kapsalon eet je zelden nuchter. Als je die erbij optelt kom je flink hoger uit!  
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Dispuutsflits 
 
Dit stukie gaat over de disputen van NOVA, wat ze gedaan hebben en natuurlijk wat een dispuut is en 
hoe je er een opricht. Alle ouwe lullen kennen dit natuurlijk al, dus die kunnen de eerste alinea 
skippen. 
 
Zoals elke eerste dispuutflits zullen we even quoten wat een dispuut is volgens de Dikke van Dale. 
dis-puut (het~, -puten) 
1. Theoretische discussie => redetwist, twistgesprek. 
2. Studentengezelschap voor studie en discussie. 
3. Onderafdeling van een studentenvereniging. 
 
Bij NOVA betekent dit een hechte groep vrienden/vriendinnen die elkaar bij NOVA hebben leren 
kennen, veel samen doen, gezamenlijk klaar staan om te helpen binnen de vereniging en af en toe 
een feestje organiseren. 
 
In de dispuutsflits worden de actiefste disputen besproken. Niet te min hierbij een lijst van alle 
disputen van NOVA.
A Bori Gines  
Primus Conventys  
Mercurius  
Complexio Vinolentus  
Dadaspuut  
A Prima Vista  
Ratio Incognito  
Procion Loctor  
Peccavi  
Ordinis Absurdum  
Necessitas  

Droezjba  
Concorder Inter Pcula  
Callisto  
Ambrosius  
Dionysos  
L.E.F.!  
Androlupia  
Sinlooz  
XX  
Zuri Mbahari  
Angela's Angels 

 
 
Dionysos 
Dionysos heeft laatst een vader-zoon diner gehad met alle vaders van 
de leden erbij. De leden van Dionysos vinden dat hun vaders net zo 
geweldig zijn als dat zij zelf zijn. Daarnaast is Dionysos flink bezig met 
uitbreiding. Zowel Youri als Mariëlle hebben een baby gekregen. 
Mariëlle heeft een zoon gekregen met de naam Stein. Youri heeft een 
dochter gehad genaamd Ronja. Maar er is nog meer geboren binnen 
Dionysos. Twee leden zijn zelf een brouwerij begonnen, misschien 
horen (of proeven) we daar binnenkort meer van. In de planning bij 
Dionysos staat een superhip Dionysosweekend op het programma. Als 
laatst willen ze melden dat de godenzonen allemaal natuurlijk 
extreem lekker zijn.  
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Androlupia 
Androlupia heeft weer een etentje gehad met z'n allen. Daarnaast is 
er gewerkt aan een nieuwe generatie binnen Androlupia en is de 
eerste uitbreiding een feit. Wie de gelukkige ouders zijn en wat de 
naam is van het nieuwe wonder is niet bekend maar bij deze van 
harte gefeliciteerd. 
 
Sinlooz 
Sinlooz is tegenwoordig heel burgerlijk aan het worden. Sharon heeft 
samen met John een baby gekregen. Hun zoon heeft de naam Bob 
gekregen. Wel makkelijk, hoeven ze nooit te kiezen wie er rijdt! ;) 
Daarnaast gaat Vincent trouwen binnenkort. De nog minst burgerlijke 
op dit moment is Arie. Arie is op dit moment heel veel bezig met 
sporten. Loopt regelmatig zware hardloopwedstrijden en organiseert 
elke woensdag rond de klok van 18:00 een bootcamp training door 
de TU-wijk. Als laatst valt te melden dat Sinlooz hun dispuutsmeter 
kwijt is. Heel de SooS is al onderzocht maar zonder succes. 
 
XX 
Maudy gaat binnenkort afstuderen en wel op 23 april. Terwijl Marleine 
net begonnen is met afstuderen. En Kayleigh al afgestudeerd is. Op 
relatiegebied valt te melden dat Marleen een nieuwe vlam heeft. Om bij 
Marleen te blijven, per 1 mei gaat ze weg bij Joulz. Daarnaast is SuuS 
collega geworden van Lotten en bij Siemens gaan werken. En naast 
werken zijn ze heel erg sportief bezig. Bijna elke woensdag doet een 
deel van XX mee aan Arie's bootcamp training die hij vanuit de SooS 
organiseert. En niet voor niets, want 5 van de dames van XX gaan 
meedoen met de mudmasters in september. Ook zijn de meeste dames 
sportief op wintersport geweest. Als laatste valt te melden dat XX een 
nieuw lid heeft, Kayleigh! De eerste activiteit die ze mee mocht maken 
was het welbekende valentijnsdiner bij Maudy thuis wat super leuk 
scheen te zijn. Dit jaar gaan de dames met z'n allen nog een weekend 
weg naar de princessenstad Wenen. 
 
Zuri Mbahari 
Een paar weekenden geleden hebben 5 van de 7 zeeboncken 
gesurvivald. Het was echter zo'n goed weer dat volgende keer bij zulk 
goed weer ze maar zonder giga rugzak gaan. Alleen wat bier, klein 
beetje water, En wat zij aan een riem kunnen dragen. De andere 
zeeboncken hadden last van hun cloacka, dus konden niet mee. 
Steyn is getrouwd als dat in de vorige wp niet stond met suus, niet te 
verwarren met SuuS van XX. Andries heeft zijn huis na 500 jaar nog 

niet afgeklust. 
En als het niet in de vorige 
2 WP's heeft gestaan heeft 
Arno een kleine uit 
gepoept. Het is een dochter 
geworden, genaamd Zoë. 
Ze is al lid van NOVA en 
heeft in de kassa haar eigen 
Zoë-account.  
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Angela's Angels 
De eerste SooS die door Angela’s Angels is georganiseerd, is dan 
toch echt een feit. De decibelSooS in maart was een productie van 
Angela's Angels. Alle formele zaken bij het oprichten zijn bijna 
rond. De bankrekening liet nog even op zich wachten, maar het 
ziet er naar uit dat deze er een dezer dagen dan toch eindelijk 
komt. Het bouwen van de meter gaat voorspoedig. Na dat het 
prototype al is getest, werd daarna hard gewerkt aan de 
definitieve versie die al aardig vorm heeft gekregen. Ideeën voor 
een dispuutsschat zijn er ook al, deze moeten nog wel worden 
uitgewerkt en de schat zal nog moeten worden geproduceerd. 
Daarnaast zijn de eerste plannen voor D-Day gemaakt. De 
bedoeling is om het volgende dispuut ‘de Jortjes’ te inaugureren. 
Volgende WP zal er meer duidelijkheid over zijn of zijn ze al 
geïnaugureerd.   
  
 
Dat waren wel zo’n beetje de Disputen. Ook geïnteresseerd om een dispuut op te richten? Lees dan 
de volgende alinea erg aandachtig en volg het tot de letter.  
 
1. Zorg dat je wat goede vriend(inn)en om je heen hebt.  
2. Ga goed aan de bar zitten en bestel een zorgvuldig afgemeten hoeveelheden meters 

bier/wijn/en-als-het-per-sé-moet-Cola.  
3. Het begin is er al. Schrijf met de net vernieuwde inspiratie een zooi regels op waar jij als dispuut 

voor staat en wat voor regels jullie onderling hebben.. dit zijn je statuten…  
4. Drink wat meer  
5. Schrijf in je statuten wie erin zitten ook moet er een gepaste hoeveelheid onzin in staan, want 

anders klopt het van geen kanten.  
6. Drink nog wat moed in  
7. Lever je statuten in bij het bestuur van NOVA.  
8. Grote kans dat je het weer terugkrijgt om te verbeteren.  
9. Drink nog wat meer en neem de verbeteringen op in de statuten.  
10. Met een beetje mazzel worden die goedgekeurd en zal je geïnaugureerd worden. Dit is gewoon 

een gezellige dag waar je gaat drinken en activiteiten doen die een ander dispuut heeft 
verzonnen.  

11. Je bent klaar, je bent goedgekeurd en kunt gezellig meedoen met de dispuutsactiviteiten in  
de SooS.  

 
Je kan altijd de Statuten opvragen van de oude disputen en kijken hoe het moet.  
 
Nogmaals een dispuut is erg gezellig en je blijft ook lang na je afstuderen samen dingen doen met 
elkaar en met NOVA.  
 
Groeten van Angela's Angels 
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Bouw je eigen partypopper 
 
Aan de achterkant van dit artikel vind je de knipversie van de bouw-het-zelf partypopper. Vooraf 
moeten we toegeven dat dit niet de knal geeft die een echte partypopper geeft, maar die moet je er 
zelf maar bij schreeuwen. De teringzooi van een partypopper geeft het wel, en daar is het immers om 
te doen. 
 
Stap 1: 
Pak je mooiste doos kleurpotloden en geef elk vakje aan de achterkant van 
deze pagina een mooi kleurtje. Geef bijvoorbeeld alle letters N een mooie 
gele kleur. Mocht het nog niet gebeurt zijn is dit meteen een mooie 
gelegenheid om alle groene potloden in je kleurpotloden doos weg te gooien of te breken. 
Doorverkopen op Marktplaats is ook een optie dan kun je er nog een biertje van kopen, maar zorg 
dat ze het huis uit zijn. Als variatietip kun je natuurlijk ook met stift of verf de vakjes inkleuren. Zorg 
dat je wel bij verf een dassenharen penceeltje gebruikt en de verf goed laat drogen! 
 
Stap 2: 

Dit wordt even een moeilijke stap, maar we gaan er doorheen komen. Dit 
is de moeilijkste stap van alles, het eist een stukje inspanning van jezelf 
waar je later, als je groot en sterk bent, nog trots op terug kan kijken en 
een schouderklopje aan jezelf kan geven. We gaan bij de volgende stap 
met de schaar aan de gang. Mocht je nou even geen schaar bij de hand 
hebben kun je ook scheuren. Vergeet niet eerst een paar keer scherp te 
vouwen voor het scheuren. Voordat het zover is en je deze pagina van de 
WP volledig aan gort gaat scheuren of knippen moet je eerst weten wat je 
erna moet doen. Daar komt het moeilijke gedeelte bij kijken. We gaan 

vooruit lezen en we gaan onthouden wat we moeten doen daarna. Er mogen aantekeningen 
gemaakt worden. Succes! 
 
Stap 3 en 3,8: 
Knip de ingekleurde confetti uit. Het is handig om de 
confetti op bijvoorbeeld de WP te verknippen. Mocht je 
gaan scheuren, scheur de stukjes dan zo klein mogelijk. 
Hoe kleiner hoe beter!  
Nu de partypopper zelf. Knip de stippellijn onder “bouw je eigen partypopper” uit en rol deze op. Je 
vinger moet onder het voorgeprinte plaatje met de vinger zitten en douw hem lekker tot aan de 
streep naar binnen. Rol hem zoals een vloeitje op met de tekst naar buiten. 

 
Stap 5: 
Vouw de onderkant vanaf de streep naar beneden dicht. NIET draaien, 
want dan scheurt dit WP papier. Als dit gelukt is gooi je je ingekleurde 
confetti ellende in de NOVA Xtreme 3800 koker. NIET aandouwen, 
aanstampen of op een andere manier naar binnen stouwen. Laat de 
zwaartekracht haar werk doen! 
 

Nu je helemaal klaar bent kun je aan het gevouwen handvat je partypopper vastpakken en 
bovenhands richting je slachtoffer toegooien. Mocht je een downie of familie van Hassink zijn en is 
dit alles veel te moeilijk kun je natuurlijk de pagina in z’n geheel verscheuren voor een nog grotere 
zooi.
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De Grote Transformatietruc: 
Van dame naar biggetje 
 
Wat is nou een kwaliteitstijdschrift als de Word Pervert zonder een Make Over? Niks natuurlijk! Om 
privacy redenen kunnen we de identiteit van de gelukkige helaas niet verklappen, maar het verslag is 
er gelukkig alsnog. 
 
VOOR: 

We begonnen met één prachtige dame. Niks mis mee, zou je zo zeggen. 
Maar wat nou als je de buitenkant wil behouden, en de binnenkant 
wilt....uhm...verbeteren? 
 
Met dit doel voor ogen is er een team van specialisten weggestart. 
Specialistische varkens wel te verstaan, want alleen varkens kunnen meer 
varkens maken. Normaal gaat dat op andere manieren, maar omdat er nu 
van een bestaand persoon een varken word gemaakt, wordt het iets 
lastiger. 
 
Men heeft nodig: 6 volwassen varkens, 1 frituurpan, 1 doos frikadellen en 1 
pot mayo.  
 

De zes varkens zitten in één hok, en de dame in dit geval in een apart hok. Het proces is voor de rest 
vrij simpel, maar het is wel belangrijk de instructies heel precies op te volgen om ongelukken te 
voorkomen. De dame dient nu over de periode van ongeveer een week zoveel mogelijk tijd door te 
brengen met de varkens. Hierbij zijn drie dingen zeer belangrijk: 
 
1. De dame mag niet in het hok bij de varkens wonen, dat is gewoon té confronterend, en 

waarschijnlijk zal ze dan vroegtijdig de transformatie afbreken. 
2. De varkens mogen niet gestoord worden in hun natuurlijke levenswijze. Niet de dame, noch 

iemand anders, mag hun beperken in hun doen en laten. 
3. Naast zoveel mogelijk tijd doorbrengen tussen, met, in, onder, op en naast de varkens, is de 

dame verplicht aanwezig bij het dagelijkse frikandellen evenement, dat iedere nacht omstreeks 
2:38u plaatsvindt. Er wordt dan met een frikandel een pot mayo gevingerd, waarna deze, het 
liefst in zijn geheel, wordt ingeslikt. 

 
Als alles goed is gegaan en de dame een beetje adaptatievermogen toonde, is er nu een gloednieuw 
varken “geboren”. Bij ons is het proces in ieder geval op rolletjes verlopen, en het resultaat mocht er 
wezen. 
 
NA: 
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Aankomende evenementen 
1 mei - ZwembadSooS 
De eerste echte buiten SooS van het nieuwe kalenderjaar! Bovendien wordt die avond de nieuwe 
aankoop van de vereniging gepresenteerd: het nieuwe zwembad! Het oude exemplaar heeft al die 
jaren wat geweldige herinneringen opgeleverd, maar het was de tijd voor een nieuwe! Hopelijk 
werkt het weer mee, zodat er ook lekker gebarbecued kan worden. Dus neem je zwemkleding en een 
handdoek mee en kom lekker van de echte zon genieten in onze gladnieuwe, verwarmde zwembad! 
 
2 mei - OuweLullenSooS 
Vroeger was alles beter, mannen waren nog mannen, vrouwen waren vrouwen en soms ook 
mannen, en het bier smaakte nog naar Grolsch of zelfs Heineken. Toen werden er nog echte 
avonturen beleefd. Om af en toe nog eens terug te kunnen denken aan deze woelige tijden van 
weleer, hebben wij de DVB en de OuweLullenSooS. En aangezien de DVB nu 10 jaar bestaat, wordt 
deze OuweLullenSooS beter dan die van vroeger. Ook al was toen alles beter. 
 
8 mei – Rock im SooS 
Zin om een avondje flink los te gaan op stevige Rock, ruige Punk en harde Metal? Dan mag je deze 
SooS absoluut niet missen! Een unieke nieuwe SooS om eens wat hardere muziek weg te starten 
zonder gelijk op de hardcore of hardstyle over te gaan. Georganiseerd door een apparte Rock im 
SooS commissie wordt dit zeker een heftig feest. 
 
15 mei - Groen Als GrasSooS 
Voor studievereniging FMC is het weer tijd voor groot, groen feest. Om ze, de groene studenten 
helemaal thuis te laten voelen zal de SooS ombouwen worden tot een zo natuurlijk mogelijke 
situatie. Je kan een avond vol groene verassingen verwachten (en “GROEN IS LELIJK! natuurlijk”).  
 
22 mei - SpeciaalBierenSooS 
Trek in een lekker biertje? Dan ben je natuurlijk altijd welkom in de SooS! Maar soms, wil je net dat 
beetje extra. Dat biertje wat je graag op een terrasje drinkt, maar jou als student helaas wel je 
budget voor 2 dagen kost. Daarvoor is er dus de SpeciaalBierenSooS! Wederom een prachtige 
selectie aan speciaalbieren, voor de studentvriendelijke prijs die je van NOVA gewend bent. Met 
heerlijke kaasplankjes erbij! 
 
28 mei - Sipke Wynia Eindfeest 
Aan alle mooie dingen komt een eind, zo ook aan het 47e jaar van studievereniging Sipke Wynia. 
Omdat dit een prachtig jaar was, zal dit worden afgesloten met een feest van epische proporties. Dit 
feest is inclusief gezelligheid, BBQ, vliegtuigbouwers en mooie bazen. 
 
5 juni - Wat Ik Vroeger Later NIET Wilde Worden SooS 
Ooit van een thema feest gehoord: Wat Ik Vroeger Later Wilde Worden? Leuk verkleedfeestje, 
zeker weten. Maar zouden we het een keertje anders doen? Iedereen weet inmiddels ook wat 
hij/zij ABSOLUUT niet in de toekomst wilde worden. Weet jij het ook? Nou dan weet je gelijk wat 
je outfit die avond wordt! Zoals gebruikelijk krijgen de verklede deelnemers een kleine verassing! 
 
13 juni - BBQ Open Podium 
Het jaarlijkse evenement van NOVA! Dé geniale afsluiting van het schooljaar. Live bandjes, barbecue, bier 
en zon in een vorm van een mini-festival en dat allemaal op het grasveld voor De HHS! Dit jaar ook in de 
combinatie met de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens het WK in Brazilie op een groot 
scherm! In de late uurtjes wordt er ook een afterparty opgebouwd in de SooS. Barbecueën voor €2.5 p.p. 
Dit is hét evenement dat je niet kan missen. Dus maak alvast ruimte in je agenda en we zien je in juni! 
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RvC flits 
 
Dat gebeurt niet vaak, sterker nog, dat gebeurt eigenlijk nooit, een RvC flits. Voor de mensen die niet 
weten wat een RvC is, of er nog nooit van hebben gehoord: het bestuur staat aan het hoofd van 
NOVA, ze organiseren een jaar lang alle activiteiten en houden de vereniging draaiend. Dat kunnen 
ze natuurlijk niet alleen. Daarom heeft een bestuur allemaal commissies onder hun die helpen al die 
mooie feesten neer te zetten. Leden die net wat meer voor de vereniging willen doen. En dat is 
mooi! Natuurlijk doet een bestuur meer dan alleen feestjes organiseren. NOVA is een grote 
vereniging en in financiën bijvoorbeeld gaat een hoop tijd zitten. Onder andere de RvC, de Raad van 
Commissarissen, ondersteunt en controleert daarbij, zodat we geen gezeur bij de belastingdienst 
krijgen. Verder kan het bestuur altijd bij ons aankloppen als ze vragen of hulp nodig hebben. Wat we 
nog meer doen en hebben gedaan kun je in de lustrumboekjes lezen. 
 
Statuutswijzigingen 
Op de NOVAsite kun je onze statuten en huishoudelijk regelement vinden. De statuten (en 
huishoudelijk regelement) zijn flink verouderd en toe aan een verversing. Dat is nogal een flinke klus 
en naast het herschrijven is het goedkeuren door de leden via een ALV bijna onmogelijk (2/3 van de 
leden moet vertegenwoordigd zijn). Toch gaan we dit kwartaal een goede poging doen en ons doel is 
om met verse statuten de zomervakantie in te gaan. Iedereen wordt op de hoogte gehouden van de 
gang van zaken via de site, mail en uiteindelijk een uitnodiging via een brief. 
 
Nieuw RvC 
Een belangrijk gedeelte is het controleren van de financiën van NOVA zoals al eerder gezegd. Dit 
gebeurt vooral door de oude penningmeesters en SooSbazen in de RvC, omdat die weten hoe de 
boekhouding in elkaar zit. Nu wil het een enkele keer gebeuren dat er een penningmeester of 
SooSbaas afstudeert en een stuk minder in de SooS is dan hij zelf had verwacht. Je moet weleens van 
je baas naar het buitenland en dan is het moeilijk om na je werk even langs te fietsen. 
 
Daarom heten we vanaf kwartaal 4 Nick Pieters van 
harte welkom in de RvC. Hij zal het bestuur vooral op 
het financiële gedeelte ondersteunen en zorgen dat 
het eind van het boekjaar netjes wordt afgesloten. Het 
is wat lastig om zonder ALV of JV bestuurders of 
RvC’ers bij de KvK bij te schrijven, dus daarom zal Nick 
volgens de KvK pas officieel bij de volgende 
bestuurswissel ingeschreven worden.  
 
Tot zo ver onze (eenmalige) RvC flits. 
 
Namens de RvC, 
Hertog Jen, Hassink, Belg, SuuS en Ron 
en Nick natuurlijk! 
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Nieuw RvC-lid 
 
Om het financiële gedeelte van het RvC te versterken heb ik mezelf aangeboden. Aangezien ik vorig 
jaar als SooSbaas ervaring heb opgedaan en zo ongeveer elke fout heb gemaakt die je kan maken 
met de boekhouding denk ik te weten wat en hoe ik het bestuur kan ondersteunen.  
 
Nu zou ik nog een heel verhaal over mezelf gaan schrijven, maar ik moet zometeen een Pubquiz gaan 
wegstarten, het schiet me net in me rug en ik moet naar een begrafenis, dus hier kom ik later op 
terug!! 
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Pinguïn post 
 
Hoi leden, 
 
Wat een geweldige manier om een jaar te beginnen. Ik zal maar is mijn verhaaltje gaan vertellen over 
wat ik nou weer heb mee gemaakt. 
 
Het begon weer is op de zuidpool. Iedereen had zich misselijk gegeten aan de bitterballen van de 
vorige keer, en geloof me na een aangespoeld vrachtschip vol bitterballen heb je op den duur echt 
genoeg van al die meelballen. Dus wij pinguïns hadden zin in wat anders. Een SooScommix! 
 
Ik ben dus snel op me snowboard gesprongen en achter een schip aan gepaddeld. Helaas stortte er  
een vliegtuig op me hoofd. En ja AUW dat doet pijn. Maar het bracht me wel op een ideetje. Alle 
mensen uit het vliegtuig en een pinguïn er in. Top idee. Op naar die wel verdiende SooScommix. Toen 
ik eerst al het bier aan boord had opgedronken (en de helft er weer uitgekotst had) was het tijd om 
te gaan vliegen.  
 
Elke droom van een pinguïn, dus ook de mijne stond op het punt om waar gemaakt te worden. Maar 
helaas. Met flippers als vingers is het lastig knopjes indrukken. Maar gelukkig dreef er nog ergens een 
piloot in de zee en die zei dat er ook een automatische piloot in zo een stalen vlieg apparaat zit. 
Mooi, die man had ik dus ook niet meer nodig. 
 
Na alle knopjes in gedrukt te hebben, en nog wat meer wijn gedronken te hebben (bier was al weer 
op )(kwam er de volgende de dag pas achter dat het bougele was, koppijn) begon er eindelijk een 
motor te draaien. Mooi, dus ik ben zo maar is gaan varen, want dronken vliegen leek me niet zo een 
verstandig idee.  
 
Na vijfdagen varen was ik nog niet veel verder gekomen. Misschien kwam het omdat ik allen maar in 
rondjes voer of omdat de brandstof op was. Maakt allemaal niet uit. Na ff het vrachtruim te 
doorzoeken deed ik een bijzondere vondst. Jaja, ik geloof het zelf ook nog niet, maar het is toch echt 
zo. Het maakte gelijk al mijn niet gekregen cadeautjes bij elkaar goed die ik nooit van de Kerstman, 
Sinterklaas en me verjaardag heb gekregen. Ik was zou blij als een vis. Niet dat ik ooit een blije vis 
heb gezien, omdat ik ze altijd gelijk opeet of er sushi van maak. Maar goed, ik vergeet bijna te 
vertellen wat ik daar voor schat aan trof. Het was zeker groot. In totaal wel 3.8 palet. Je raad het 
nooit. Jaja zoveel aan, jawel, sOOsCOMMIX. 
 
Ik heb dus maar gelijk de automatische piloot ingesteld terug 
naar het zuiden. Het duurde even omdat ik in plaats van 
kerosine een huifkar whisky als brandstof gebruikte. Dat spul 
is niet te zuipen, maar helaas dachten die straal motoren daar 
het zelfde over.  
 
Na zes weken eindelijk weer terug bij me thuisbasis. Ik ga nu 
lekker met een biercocktail in de hand in het zonnetje zitten 
en een lekkere SooScommix nuttigen. Heerlijk! 
 
Tot SooS! 
 
Meneer Pinguïn 
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Sportcommissie op de Mud Masters 
 
Je gaat het niet geloven, maar NOVA wordt steeds sportiever. Elke woensdagavond wordt er door 
Arie een training bij de SooS gegeven. Rond 18:00 begint de training in de SooS en wordt er ongeveer 
5 km hardgelopen met daar tussendoor een aantal spierversterkende oefeningen. Iedereen is van 
harte welkom, je hebt een hoop 
motivatie, een hardloop setje en voor 
de die hards een sloot massa aan elke 
arm nodig. Meer niet. Ongeveer 3 kg 
schijnt genoeg te zijn per arm. 
 
Het is inmiddels zelfs zo uit de hand 
gelopen dat een mooie delegatie van 
NOVA aan de Mud Masters heeft 
meegedaan. En wat een spektakel 
was dat. Er stond op de site dat je je 
twee uur voor de start moet zijn. Dat 
was natuurlijk alleen maar om moed 
in te drinken. 
 
We hadden een mooi bierteam bij ons dat in het veel te lekkere weer alleen maar bier heeft 
gedronken, en we hadden nog meer studenten bij ons die de Mud Masters hebben gelopen. Bier, 
bagger, ellende heel veel afzien en nog meer lachen, das denk wel de samenvatting van de ontbering 
die we hebben meegemaakt. 
 
We zijn vanuit Delft, vanuit de SooS, met een bussie richting Haarlemmermeer gereden. Wally had 
gelukkig de avond ervoor voor 38 man pasta gemaakt, terwijl ze maar met z’n tweeën aten  Dus er 
was nog een pan over die we tijdens de heenreis hebben verorberd. 
 
Eenmaal aangekomen heeft Hassink de eindbaas van de tap opgezocht om de bar toch wat eerder 
open te gooien dan gepland. Zodat het bierteam weggestart kon worden en de Mud Masters alvast 

in konden drinken. En dat is flink gebeurt. Toen het 
startsein eindelijk was gegeven hebben we als NOVA 
eerst nog even de polonaise weggestart, nog even een 
biertje gedronken en toen zijn we echt weggerend. 
 
Het parcours was geweldig. Het was afzien, elkaar 
helpen, afzeiken en vooral doorzetten. Met aan het eind 
nog die ellendige stroomdraad tunnel waar het bierteam 
stond de kijken en lachen. De obstakels waren zeer 
geslaagd en je moet het ook zeker als een team doen, in 
je eentje kun je echt niet over bepaalde objecten.  

 
Ik ben heel blij dat ik me ooit op een donderdagavond dronken heb ingeschreven en samen met Max 
en René ben gaan trainen voor dit geweldige spektakel. Ik heb me ook meteen ingeschreven voor de 
volgende Mud Masters in september. Het was een zeer geniale ervaring! 
 
Vergeet dus vooral niet dat er elke woensdagavond training in de SooS door Arie wordt gegeven! 
 
Tot SooS,  
Ron
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Sociale hygiëne voor dummies 
 
Het gebeurt natuurlijk iedereens weleens een keertje dat je vijf minuten voor je bus vertrekt 
wakker wordt, terwijl je volledig naar asbak en/of kroeg ruikt. Uiteraard kies je ervoor de bus te 
halen en niet eerst te douchen of iets dergelijks. Nu is dat voor een keertje niet erg, maar sommige 
studenten spannen wel de kroon met nooit iets aan lichaamsverzorging doen. Ik hoop dat de juiste 
mensen zich aangesproken voelen door dit stukje. Hier in een paar simpele stappen om van varken 
tot algemeen geaccepteerd persoon te veranderen. 
 
Tandenborstel 
Dit is een tandenborstel. Een mooi stuk gereedschap. 
Wordt jij ook weleens wakker met zo’n dooie eend in je 
bakkes? Dan biedt dit stuk gereedschap de uitkomst. 
Probeer een tube ergens in je badkamer te vinden, waar 
het woord “tandpasta” op geschreven is. Smeer met die 
tube de harige kant van dit stuk gereedschap in. 
Vervolgens moet je gedurende twee minuten dit stuk gereedschap door je mond, met de harige kant 
langs je tanden wrijven. Twee minuten denk je, hoe kan ik ooit te weten komen wanneer ik dan klaar 
ben? Zing gewoon tijdens het poetsen het liedje “poep in je hoofd” mee. Is je liedje klaar, ben je ook 
klaar met poetsen. Iedereen kan het waarderen als je niet zo uit je waffel stinkt door gewoon even 
dit stuk gereedschap te gebruiken. 
 
Douche 
Voor mensen zonder zwemdiploma is dit een gevaarlijk onderdeel, maar blijf bij me, we gaan je er 

veilig doorheen loodsen. De meest makkelijke en frisse manier 
om je dag te beginnen is dit stuk gereedschap. In dezelfde ruimte 
waar je je tandpasta uit het vorige item bewaard, is dit ook te 
vinden. Meestal achter een gordijn of in een cabine. Trek eerst al 
je kleren uit, ja echt alles. Stap in de bak waar je dit stuk 
gereedschap kunt vinden. Slinger het apparaat aan. Rond de 
38°C is meestal een lekkere temperatuur. Ga vervolgens onder 
de straal met water staan. Mocht je die avond een date hebben 
vergeet dan niet goed onder het voorhuidje te kuisen. Ook voor 
de dames, smegma is niet alleen een mannen probleem, ook 
vrouwen hebben er last van. Goed kuisen dus, die 
lichaamsdelen. Mocht je echt het zekere voor het onzekere 

willen nemen, leest dan snel het volgende onderwerp. 
 
Shampoo 
Mocht je echt helemaal los willen gaan, en nu eindelijk besluiten dat die gore 
geur die jou altijd een zitplek in de bus geeft definitief achter je wilt later moet 
je dit hulpmiddel gebruiken. Shampoo. Al vanaf een euro te koop bij de 
supermarkt. Smeer je met dit wondermiddel in voor of tijdens dat je in de 
douche gaat voor de ultieme beleving van frisheid. Nu blijkt dus dat er bepaalde 
supermarkten zijn die dit wondermiddel ook met malibusmaak verkopen. 
NOOIT intrappen.  
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Deodorant 
Het overkomt de besten en zelfs af en toe iedereen dat je toch ff 
net iets te hard naar de SooS toe fietst, of af en toe een vat teveel 
naar beneden tilt en van dat rare natte spul langs je lichaam voelt 
lopen. Ook wel zweet genoemd. Bah, een teken vanuit het 
lichaam dat je duidelijk te hard werkt, maar toch overkomt het 
dus iedereen weleens. Voor deze speciale unieke situaties is er 
dus een bus met deo uitgevonden. Je kunt prima uit je hele 
lichaam zweten, maar onder je oksels zitten speciale klieren die 
buiten water en zout ook boterzuur naar buiten persen. Die 
boterzuur ellende zorgt dus voor die penetrante geur die je 
tijdens het sporten altijd ruikt. Speciaal daarvoor is deo 
uitgevonden. Die zorgt ervoor dat er onder je oksels alleen nog 
maar water en zout en geen boterzuur meer uitscheidt. Dus wil je 
voortaan niet meer naar boterzuur, oftewel zweet ruiken gebruik 
dan deo. Vooral voor de omgeving veel fijner. 
Misschien nog wel een leuk feitje, er zijn slechts twee 
lichaamsdelen die niet kunnen zweten, dat zijn je lippen en je 

eikel. Voor de rest kan uit alles zweet komen druipen. Een mens kan per dag tussen de 100 ml en 8 
liter zweet verliezen en vooral tijdens je slaap zweet je het meest. Ook als het -38°C is zweet je 
lichaam alsnog, het scheidt zo ongewenste vloeistoffen uit. 
 
Wasmachine 
Het wil nog weleens gebeuren dat je kleding stinkt door de locatie 
waar je je de avond ervoor jezelf je naar de tering hebt gezopen. 
Rook, bierspetters die niet vlekken, maar wel ruiken of andere veel 
te dure drankjes die je over jezelf giet omdat je motoriek achteruit 
gaat. Het is alleen bij de zwarte cross toegestaan dat je de dag erna 
de zelfde kleding weer aantrekt, maar in de normale wereld moet je 
die dus gewoon in een apparaat gooien die die ongewenste geurtjes 
eruit wast. Dit is vooral voor de rest van de wereld een stuk 
prettiger. Want als je ’s ochtends je kleding aantrekt ruik je zelf 
maar 38 seconden die gore lucht. De rest van de wereld ruikt dat 
dus de hele dag.  
 
Ik neem aan dat je je als student best wel eens af en toe als een varken gedraagt en dat mag ook 
gewoon. Maar om dit nu 365 dagen per jaar te doen gaat iets wat ver. Voor iedereen die afgelopen 
vijf puntjes als een openbaring hebben ervaren, schaamt u! Na de WISPO kom je er toch achter dat 
sommige mensen toch een andere visie hebben op sociale hygiëne dan je zelf gewend bent, en dat is 
niet erg, zolang de visie anders is. Bij een enkeling ontbreekt het ook gewoon. 
 
Probeer aan bovenstaande vijf puntjes te werken! Denk aan je medemens! 
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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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