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Lieve WP lezertjes,
Een vierde WP, das alweer twee jaar niet meer gebeurt! Ik hoor van Loenen nu al weer mopperen dat er
in de eerste zin in deze WP al een fout zit, NOU EN! Waarschijnlijk zit je nu in een lekker warm land of op
een terrasje als die arme postbode de WP bij jou in de bus doet, geniet er maar van want zo’n vakantie
gaat altijd sneller voorbij dan je denkt!
Mooi dat iedereen het altijd "vakantie" noemt, maar we zijn eigenlijk helemaal druk volgepland. Er komt
een DIAS en een OWEE aan en daar moet nog veel voor worden geklust. Tussendoor nog naar 38
festivals zoals de Zwarte Cross of Lowlands! Kortom, een bomvolle zomer waarin je je geen dag hoeft te
vervelen. Heerlijk!
Er gebeurt in zo’n vierde kwartaal eigenlijk veel te veel om geen WP uit te brengen, want het laatste
kwartaal is altijd helemaal vol! We gingen inmiddels voor de derde keer met NOVA terug naar de
Mortel, we gingen zeilen op de meren van Grevelingen, de DvB bestaat inmiddels 10 jaar en is groots
gevierd en het afsluitende feest BBQ-OP hebben we naast een geniaal feest die Spanjaarden met 5-1
teruggepakt en uiteindelijk naar huis gestuurd!
Er zijn nog een heleboel kleine dingen gebeurd, de Nicke en Josse Pubquiz, Speciaal bierenSooS, Groen
als Gras SooS, een SipkeSooS. Er is aardig wat gesport door de sportcom en er is gebarbecued, heel veel
gebarbecued! Want wat hadden we een onmogelijk lekker weer afgelopen kwartaal, ik denk dat
brouwerij de Kluis dubbel zoveel moest brouwen nu ze ook NOVA als klant hebben.
Er worden alweer volop voorbereidingen gedaan voor volgend schooljaar. Vanaf 11 augustus kun je je in
de SooS al inschrijven voor de WISPO 2015 naar st. Francios Longchamp, de Code Geel commissie is
alweer hard bezig een mooie planning te maken en zelfs het AKB wordt al ingewerkt. Er wordt niks aan
het toeval over gelaten.
Ik wil de WP commissie even bedanken dat ze toch weer 3,8 heel mooie WP’s hebben gemaakt waarvan
die hiervoor, mede door Pluk, nog professioneler dan normaal was. Complimenten! Astrid, Nicke en
Smiekk, hebben jullie mooi gedaan!
Voor nu wens ik iedereen een heel mooie vakantie toe, ik zal vele van jullie komende zomer wel
tegenkomen in de SooS, bij de DIAS of op de Cross.
Tot SooS en fijne vakantie,
Ron
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“ Bekers water houden studentenvereniging in
zijn greep “
Delft 17-06-2014 – Sinds het
aanbreken van het vierde
kwartaal bij de Haagse
Hogeschool zit
studentenvereniging NOVA
met een mysterie. Uit het
niets verschijnen er dagelijks
halfvolle bekers water in de
Sociëteit van de eerder
genoemde vereniging. Het is
tot nog toe een raadsel wie
erachter zit.
Zo’n acht weken geleden viel
het Ron K. op, dat er
regelmatig halfvolle plastic
bekertjes water in de SooS
stonden waarvan niemand
de eigenaar wist.
“Na een aantal
lessen gevolgd te
hebben kwam ik
maandagmiddag de
SooS binnen en zag tot m’n
grote verbazing dat er op de
bar een bekertje water
stond. Nog vreemder vond ik
het dat er op één van de
SooSblokken nog twee halve
bekertjes water stonden.”
Na een aantal dagen vielen
steeds meer leden het op dat
er regelmatig bekertjes
stonden waarvan de eigenaar
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niet meer te achterhalen
was. Na loop van tijd werd
van ieder bekertje een foto
gemaakt en verspreidt via
‘Whatsapp’.
Zoals bij vele mysteries het
geval is, wordt er al snel
gespeculeerd over wie de
dader zou kunnen zijn. Het
bestuur werd al gauw
verhoord, SuS en Astrid
waren al snel de
hoofdverdachten in dit
mysterie. Maar

aangezien
er ook bekertjes
gevonden werden op
momenten dat zij er niet
waren konden dit niet de
enige daders zijn. Een paar
weken terug is zelfs Nick P.
als verdacht persoon
bestempeld aangezien hij
nooit met een beker water
loopt. (Hij heeft deze
natuurlijk snel ergens
neergezet voordat mensen
hem zagen).
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Zelfs is er een tijdje gedacht
dat het om één grote
promostunt ging van de
zeilweekendcommissie. Maar
ook nog na dit weekend
werden er bekertjes
gevonden. Zou het dan een
promostunt zijn van BBQOP? Dat het dit jaar in het
water zou gaan vallen?
Er gaan zelfs geruchten dat
de halfvolle bekers water ook
buiten de SooS
gevonden worden.
Zo zijn er op de
Marktweg en in
de kernreactor ook
bekers gevonden. Zou het
dan Belg zijn? Aangezien hij
op alle locaties regelmatig
aanwezig is.
We houden u op de hoogte
over dit opmerkelijke
mysterie binnen de
vereniging.
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Zeilweekend 2014
Op hemelvaartsweekend zijn we met z’n allen naar de meren van grevelingen gegaan om lekker een
weekentje te zeilen. Het begon al goed, iedereen was te laat op de locatie behalve team OV, hoe is
het mogelijk, het ov is toch nog ergens goed voor!
Na rantsoenen op creatieve wijzen naar boten te hebben getild, de mooiste
manier was verzonnen door vage alex waarbij je je eten in het water gooit
en het er vervolgens uitvist met een visnet. Volgende stap was kijken of de
BOK (Bewust onbeschonken kapitein) nogsteeds onbeschonken was.... dus
Belg werd vervangen door een andere kapitein.
Eenmaal uit de haven begon het zeilen al lekker, de ene boot kreeg zijn zeil
helemaal omhoog, de ander maar half en de laatste in z’n geheel niet. Na
wat frustraties en bier zijn alle boten van start gegaan met rondjes draaien
in het water en al heel snel zat de eerste boot vast in de zandbank midden
in het water: de varkensboot. Want die boei is decoratief bedoeld!
De eerste haven was ook een avontuur opzich, de wc’s zaten namelijk op slot en waren alleen maar
open te maken met een pas. Deze was uiteraard te koop bij de havenmeester die al zo’n 5 uur gesloten
was, top idee! Dus stond half NOVA voor de wc’s bij voorbijganger te bietsen voor een pas.
Na heerlijk sterke verhalen te hebben gedeeld gingen we maar de kroeg bezetten. Dit was een leuk
kroegje met een hele sfeervolle muziekinstallatie die heerlijk rustig muziek aan het spelen was. Dit
probleem was makkelijk opgelost door de kratradio die onze goeie Arie in mekaar had gezet even in het
midden van de kroeg te plaatsen op vol vermogen!
Ron loopt bij binnenkomst in de kroeg naar de bar met opmerking, doe maar een rondje bier. Toen
kwamen we er tot onze grote schrik kwamen erachter dat alle bierfusten leeg waren en er alleen een
aantal kratjes jupiler waren. Ron vond hier een goeie oplossing voor door een paar tientjes op de bar
neer te leggen en rustig te zeggen: “zet maar pils neer”. Anderhalf kratje later kon het feestje beginnen!
Rond 2 uur ’s nachts ging de kroeg dicht en begon de trip terug naar de boot om heerlijk te gaan slapen.
Al vroeg ging de volgende ochtend de wekker, want je moet natuurlijk wel zo veel mogelijk uit je dag
halen. Brood werd geruild, opgegeten en naar vogels gegooid waarna alle boten maar weer lekker het
water opgingen. Deze keer ook wat soepeler dan de avond ervoor. Ook hadden we er een nieuwe
gezellig zeilgenoot bij, genaamd sjon. Deze was goed te herkennen aan het felle licht wat deze
uitstraalde en de rode kleur die je kreeg als je lang genoeg in de buurt van zijn geweldige uitstraling was.
Het leven was goed, het was warm, het bier was koud wanneer je deze aan een lijn in het water liet
zakken en de wind was ook duidelijk aanwezig. Ook kon je hier en daar nog even aanmeren, een dorp
ingaan en genieten van de locale visspecialiteiten. Of gewoon naar duitsers kijken die werden
geterroriseerd door zeemeeuwen.
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Uiteraard moet je natuurlijk wel constant pissen van al dat bier, zo heeft Koos een geweldig verhaal
verteld over dat je niet kan zeiken wanneer je je aan de achterkant van een scheefhangende boot staat.
Maar onze Koos is een goeie doorzetter want na een half uur nonchallant aan de achterkant van de boot
te staan lukte het hem toch echt.
Beetje competitie was ook wel leuk op het water, zo probeer je uiteraard de wind te stelen van een van
de andere boten wanneer dit kan, en als je ze echt irritant vind kan je ze gewoon bekogelen met
waterbalonnen, zoals Leann goed heeft voorgedaan.
Natuurlijk zijn spelletjes onder het zeilen ook erg leuk, de varkensboot heeft het record gezet van
“hoeveel boeien kunnen we raken tussen het begin en eindpunt”. Helaas waren ze allemaal te ver heen
om zich te kunnen herinneren hoe hoog dit record was.
Eenmaal in de volgende haven is de commissie maar vlees gaan halen voor de BBQ in de avond, dit zou
later plaatsvinden op een ander eiland tegenover de haven. Een heerlijke BBQ en lekker wat bier later
werd het om 11 uur toch tijd om terug te gaan naar de haven om te gaan slapen.
De eerste boot die richting de haven vertrok was de geweldige boot van max, joodie, koos, lisette en
twan. Net uit de haven schrok max zich helemaal rot waarbij de opmerkingen: “koppen dicht”, “doe dat
licht uit” en “waarom staat die motor nog aan” kwam. Het was namelijk donker buiten (hèhè het was 11
uur) en max spotte een politieboot op het water. Onze goeie commissie was namelijk vergeten te
checken of de boten lichten hadden zodat we ’s nachts mochten zeilen. De boot is vervolgens heerlijk
incognito op de fok (het voorste zeil) zonder motor of grootzeil terug gevaren naar de haven in doodse
stilte. Al konden we wel meegenieten van bepaalde mensen die nog lekker aan het feesten waren op
het eiland waar we zaten, vooral Ron was goed te
verstaan midden op het water.
De volgende ochtend ging de wekker ook weer heerlijk
vroeg om 08:38 om lekker vroeg richting de haven te
gaan waar we de boten hadden gehuurd en door gebrek
aan wind zijn de NOVAboten heerlijk teruggegaan door
middel van de motor die op de boten zat.
Dit kwam in combinatie met vele bezigheden zoals
meeuwen brood voeren door het op de rug van een
opblaaskrokodil te leggen. Naakt zonnebaden en aan een lijn achter de boot hangen waren ook erg
populair. Al kwam Leverpastei er wel snel achter dat zout water je nog minder aerodynamisch maakt
dan zoet water.
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Rock im SooS
Zoals elk jaar was er dit jaar weer een SooS die nieuw was. Dit jaar was de keuze gevallen op een rock
SooS oftewel Rock im SooS of Rock am SooS (dat weet nog steeds niemand). Als er DecibelSooS is met
heel veel Hardstyle-achtige muziek dan moet er zeker ook een SooS zijn waarbij de luchtgitaar uit het
vet moet worden gehaald.
Deze avond begon met een rustige rockclassic om
alvast lekker in de sfeer te komen. In de juiste
combinatie met een lekkere punkplaat zorgde dit
ervoor de sfeer er gemoedelijk en lekker bijhing.
Na het eten werd de lokale dj (die tegenwoordig
alle mogelijke soorten muziek in elkaar kan draaien)
opgetrommeld om enkele stevige deuntjes weg te
starten. Het duurde ook niet lang voor de net
gestemde luchtgitaar uitgebreid werd bevingerd om
enkele klassieke gitaarssolo’s mee te spelen.
Naar voluit schijnen er ook enige headbangers gesignaleerd te zijn.
Tot slot werd op het einde nog een karaoke weggestart
waarbij een bepaalde vriendin van Leen (ik kan uiteraard geen
namen noemen) de microfoon eens goed vastpakte en een
willekeurig liedje door SooS brulde. Op het moment van typen
van dit literair hoogtepunt ontkende zei hier nog iets van te
weten, maar er zijn genoeg ogentuigen die dit kunnen
bevestigen. Op het eind is er zelf een evenementen manager
geweest die haar tanden in een oud-voorzitter zetten. Hiervan
is gelukkig wel bewijs.
We hadden deze avond ook nog een bijpassende band op het podium staan. Hoewel ze wat houterig
speelde, sloegen ze de spijker op de kop. Het was ook totaal geen afgezaagd optreden en speelde ook
zonder plankenkoorts. Maar dat allemaal snee nog geen hout want de zanger last van een houten bek
en ze speelde gewoon door alsof ze een plank voor hun kop hadden.
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Aankomend bestuur Koos
Hallo, leuk dat jullie mij gevraagd hebben om
bestuur te worden in 2014-2015! Ik hoop dat de
ruim 40 weken dat ik bestuur ga doen jullie
tevreden kan houden en dat we het heel erg naar
ons zin gaan hebben.
Ik zal mijzelf eerst even voorstellen. Ik ben Koos
van der Elst, ik ben 25 jaar en woon in Zoetermeer,
en woon daar sinds 3 jaar op mezelf. In het verleden
heb ik 13 jaar in Rotterdam gewoond waar ik later
weer terug naartoe wil. Ik zit in mijn tweede jaar
van de opleiding werktuigbouwkunde, voor deze
opleiding heb ik 6 jaar fulltime gewerkt in de
metaal techniek en logistiek. Op mijn 23ste was het
toch maar weer eens tijd om terug te keren naar
het studentenleven en weer opnieuw te gaan
genieten van “jong” zijn.
Mijn ambitie is om na mijn studie een baan te
krijgen waar ik veel mag reizen en zo veel mogelijk van de wereld kan zien. Maar voordat het
zover is wil ik een zo leuk mogelijke studententijd hebben, daarom heb ik er voor gekozen om ja
te zeggen tegen bestuur bij Studentenvereniging NOVA.
Welke functie ik ga vervullen dat moet nog besloten worden, maar het maakt niet uit welke
functie ik krijg ik ga er m’n best doen om een zo leuk mogelijk jaar er van te maken voor jullie
en mezelf. Ik zal ook proberen om de SooS zo aangenaam mogelijk voor iedereen te maken, al
is het voor een bakkie koffie, om huiswerk te maken of voor de gezelligheid met een lekker
drankje er bij komt.
Ik kijk ook uit naar de verschillende evenementen die er aan zitten te komen met als eerste het
AKB weekend en er na code geel waar ik me zeker ga vermaken.
Ik kijk er erg naar uit!
Tot SooS,
Koos van der Elst
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Nova weekend
Een stukje schrijven over Nova weekend, of wat je er nog van weet. Zelf weet ik alles nog, maar
sommige zullen bij het lezen van dit stukje hun geheugen wat ophalen. De bestemming was dit jaar
kampeerboerderij Fleuren, beter bekend als De Mortel. Een perfecte locatie om vervelende, dronken
studenten een weekend onder te brengen. Het is afgelegen, toch al vies en hufter proef. Nou ja voor
de meeste van ons dan, sommige weten altijd wel iets te slopen.
Traditiegetrouw was er vrijdagavond een lekkere en
veel te grote pan met pasta gemaakt. Dit is een
goede bodem voor de volgende activiteit, de
‘dropping’. Met 20 mensen achter in een
vrachtwagen en dan afgezet worden bij de kroeg is
ook een soort dropping. Gelukkig was dj Arie er om
met een paar feestnummers de sfeer er goed in te
brengen. Halverwege de avond kwamen ook ineens
een paar ridders en een ietwat onsmakelijke prinses
binnen. Het was een gezellig avond, de kroegbaas
zette om de vijf minuten de muziek zachter waarop
Arie de muziek toch steeds weer harder zette.
Verder kreeg Hassink veel aandacht van een locale
vrouw, die hem letterlijk in zijn onderbroek zette. Ik
denk dat ze op zoek was naar de grenzen van
Hassink, toen ze erachter kwam dat die ver te
zoeken waren haakte ze af. Toen we weer terugkwamen van de kroeg werd er nog een heel mooi vuur
gebouwd.
Terwijl ik en eigenlijk bijna iedereen dan toch lagen te slapen, is er nog een activiteit geweest. Het
thema hiervan was Ho ho ho, let it snow. Toen de slaapzaal wit gekleurd was en iedereen last had met
ademhalen werd besloten deze activiteit te stoppen. Toch was dit een onvergetelijke toevoeging op het
weekend.
Meestal wordt de zaterdagmiddag opgevuld met in het gras liggen, een biertje drinken en van de zon
genieten. Aangezien de zon ver te zoeken was moesten we ons anders gaan vermaken. Ikzelf ben met
een groep naar een zwembad gegaan in de buurt. Hier waren een paar glijbanen maar de meeste tijd
hebben we doorgebracht in het bubbelbad. Andere mensen hebben wat bijgeslapen, gezwommen bij
meerdal of bier gedronken en naar de regen gekeken.
Aan het einde van de middag was het tijd voor paintballen. Ik vond het nogal spannend maar uiteindelijk
toch super leuk. Gelukkig was het ondertussen gestopt met regenen. Na vele bulten en blauwe plekken
kunnen we toch terugkijken op een leuke activiteit. Vervolgens was het tijd om te barbecueën en voor
dat je het weet zit je alweer in de bus naar de Time-Out.
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Bij binnenkomst wordt Nova als
een soort magneet aangetrokken
tot de après-ski bar, waar we
binnen vijf minuten op de tafels
stonden te dansen. In de
hardstyle zaal bleek ook een
goede dj te staan die al bekend
was bij aardig wat Nova leden.
Zelf ben ik hier ook een kijkje
gaan nemen maar heb besloten
weer snel te vertrekken. Ik voel
me oud als ik dit ga zeggen, maar
doe het toch, die muziek stond
hier echt niet normaal hard.
Binnen enkele minuten was ik
weer vertrokken maar kon nog
een tijdje nagenieten van het
gedreun in me hoofd. Toch was
het wel ‘stamp’vol dus gelukkig
dat smaken verschillen.
Bij terugkomst in De Mortel is wederom een mooi vuurtje gemaakt. Verder hebben we de alcoholtester
van Wally even getest. Nadat Suus hem op hol had laten slaan met haar 4 promille gingen we maar
slapen.
Zondag bestond zoals gewoonlijk als uitbra(k)ken,
opruimen en vertrekken. Al is dit niet voor iedereen
even gemakkelijk. Commissie bedankt voor het
‘wegstarten’ van een mooi en geslaagd Nova
weekend met een flink portie doffe ellende. Het
was weer leuk!
Veel liefs Kayleigh
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Groen feest.
15 mei was het dan eindelijk zo ver. Het groene feest van FMC. Het enige moment in het jaar dat het
verantwoord is om groen aangekleed naar de SooS te komen.
Tijdens het opbouwen bleek de groene mat in de SooS voor
meer toepassingen nuttig te zijn dan alleen er op feesten, zo
bleek het een ideale reuze pooltafel te zijn of een ideale
picknick plek.
Voorafgaand op het feest leek groen bier niet zo’n goed idee
vanwege de tapleidingen die hierdoor iets lelijker zouden
worden. Maar hier hebben we ons natuurlijk niets van
aangetrokken en stroomde het groene goud alsnog door de
leidingen. Dit uiteraard nadat Joost een flinke ruzie met het
fust heeft gehad. En dit ging niet zonder slag of stoot, want zijn
rode haren waren hierna gewoon groen. MOOI GROEN BIER.
Toen de zon langzaam achter de horizon verdween werd de
BBQ weggestart. Als groene mensen hebben wij natuurlijk
positieve invloed op moeder natuur. Na wat flinke rookpluimen
stond de BBQ uiteindelijk mooi te branden en kon er een hoop vlees op. Dit allemaal uiteraard met het
groene genot uit de leiding.
Tijdens het feest, wat al snel op gang kwam, bleken groene legerstrepen erg in de mode te zijn. De ene
maakte heel het gezicht groen (Tobias) en de ander probeerde niet op te vallen door met zijn
camouflagekleding tegen de camouflagedoeken aan te staan (Ron). Maar daar bleven ze niet lang
onopgemerkt omdat ze niet langer stil konden blijven staan op de knallende muziek van DJ Guy en DJ
Jeffrey.
Het was dus duidelijk een topfeest! NOVA super
bedankt en volgend jaar komen wij groentjes zeker
weer een SooS avondje verzorgen.
Tot slot vond Koos het erg leuk omdat er meiden waren
die hij nog nooit had gezien en Tom had 3 flugel door
zijn neus gedronken.
Tot SooS!
Wouter van Mierlo en Robbert Chartreuse namens
FMC.
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Aankomend bestuur Twan
Een stukje over jezelf schrijven als AKB. Waarom zijn er toch altijd
van deze geweldige opdrachten waar
je ook maar naartoe gaat en wat je ook maar gaat doen. Ik zal me
maar even voorstellen, ik ben Twan van Someren, een trotse TI-er
die in het aankomende bestuur zit van 2014-2015. Ik ben
tweedejaars TI-er en heb net mijn P gehaald. Hiervoor heb ik mijn
HAVO diploma gehaald, dus ik kan niet veel interessante dingen
vertellen over wat ik allemaal heb geleerd en gestudeerd.
Dit jaar is voor mij een soort van tussenjaar die mijn lekker bezig
zal houden, een keer werken en het gezellig hebben in een kelder
waar ik me als TI-er natuurlijk erg thuis voel, in plaats van 38 uur
per dag naar een boek zitten te staren.
Ik woon in een gehucht ten noorden van Leiden genaamd
Sassenheim en zal daar ook blijven wonen terwijl ik bestuur doe.
Origineel kom ik uit Amsterdam, maar heb wel een gezonde haat
aan voetbal. Dus nee, ik ben niet voor Ajax. Naast dat ik geen fan ben van voetbal, ben ik wel erg fan van
games en muziek. Dit probeer ik dan ook zo veel mogelijk te spelen, al is dat om de een of andere reden
steeds minder geworden sinds het HBO.
Dan toch maar even de schokkende melding maken dat ik allergisch ben voor bier, dus een biertje zal je
mij niet echt zien drinken, ik ben meer van de cola….. met wat extra’s erin natuurlijk. En toch even voor
de duidelijkheid, dit is geen bier allergie na het 20ste glas, nee na het eerste glas of al eerder.
Je hebt mij misschien in de afgelopen tijd wel eens in de SooS gezien, een plek waar ik steeds meer
naartoe ben gegaan sinds het begin van 2014. Dit vooral omdat ik na het doen van het Equinox bestuur
meteen was gevraagd voor de feestcommissie en dus steeds meer redenen vond om de SooS in te gaan!
Ik hoop er een erg leuk jaar van te maken met iedereen die NOVA ook zo’n leuke plek vindt tussen alle
stress van de rest van de wereld en zal ik erg me best doen om er een leuk jaar van te maken!
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Commissiebedankje
Op dinsdag 27 mei 2014 stond het bedank uitje voor alle commissieleden op de planning. Hiermee wilde
het bestuur alle commissieleden bedanken voor hun inzet voor de vereniging dit jaar…
En ja waar voelt een commissielid zich nog meer gewaardeerd mee dan gratis bier en gezelligheid.
Juist. Gratis bier, gezelligheid en heeeul veel eten. En met deze achterliggende gedachte werd er voor
maar liefst 45 man gereserveerd bij de Royal Palace wok in Delft.
Zoals gewoonlijk wordt de tap geopend om 4 uur, dus werden er door een groot aantal commissieleden
eerst een of twee biertjes genuttigd in de SooS. Om hierna om half 7 te vertrekken richting Royal Palace.
Toen we eenmaal binnen kwamen zag je de overige mensen die daar aan het eten waren een beetje
verschikt opkijken. Niet heel raar, al zie je zo’n 38 novacommissieleden binnenlopen. De gedachte om
een avondje gezellig, rustig Chinees te kunnen eten kan je dan wel uit je hoofd zetten. Dit gezegd te
hebben moet ik toegeven dat we eigenlijk wel aardig rustig zijn gebleven. Waarschijnlijk omdat iedereen
bijna de hele avond lekker heeft kunnen eten, drinken en praten over wat we afgelopen jaar allemaal
hebben meegemaakt. Ook werd er
gemeld dat de commissieleden hun
cadeau konden ophalen in de
toetsweken.
Na helemaal afgetopt te zijn met heerlijk
eten en drinken kon worden
geconcludeerd dat het een supergezellige
avond is geweest. En dat het bestuur erin
geslaagd is een perfect bedankje te geven
aan alle commissieleden.
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Aankomend bestuur Robbert Chartreuse
Hallo allemaal!! De meeste van jullie zullen mij wel kennen, dan wel qua naam dan wel in eigen
persoon. Ik ben namelijk Robbert van Dijk beter bekend als Robbert Chartreuse (gekregen op een
gezellige avond op mijn eerste WISPO).
Maar dan nu waarom ik dit stukje schrijf… ja hoor ik
ben gestrikt om bestuur te worden komend jaar.
Nadat ik twee jaar terug tijdens de DIAS voor het eerst
NOVA binnen liep en gelijk lid ben geworden, ben ik
eigenlijk steeds actiever geworden. Zo heb ik
ondertussen de eerste OWee van NOVA
georganiseerd, NOVAweekend en zijn we momenteel
al hard bezig om volgend jaar een mooie WISPO neer
te zetten.
Maar dit stukje is om iets over mezelf te vertellen. Ik
ben dus Robbert en ik ben geboren en getogen in
Delft. Nadat ik de HAVO heb afgerond heb ik
Mechatronica gestudeerd op de HHS. Na een half jaar
kwam ik er achter dat dit toch niks voor mij was. Ik
heb toen de rest van het jaar zoveel mogelijk
geepibreerd en daarnaast een beetje gewerkt en
natuurlijk elke donderdag aan de kater van vrijdag
gewerkt.
Het jaar daarna (dit jaar) ben ik begonnen met de studie biologie en medisch laboratorium onderzoek.
Zo saai als het klinkt was het dus ook en daar ben ik dus ook mee gestopt. Uiteindelijk wel nog een
vriendin eraan overgehouden, maar dat terzijde.
Ergens halverwege het derde blok ben ik door Anthony met een of ander smoesje naar de SooS gelokt
(rede kan niet meer precies gespecificeerd worden, want: dronken). Daar werd ik dus gevraagd om
komend jaar bestuur te doen. Na wat denken en drinken heb ik uiteindelijk dus JA gezegd.
Tot SooS,
Robbert van Dijk
Iets in het bestuur 2014-2015
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Code geel 2014
Ook schooljaar 2014-2015 begint uiteraard weer met een spetterende code
geel. De introductieperiode van onze vereniging. Ook dit jaar zijn er geen
ontgroeningen, KMT of andere verplichtingen. Wel is er een maand lang
gezelligheid en kennismaking met eerstejaars tijdens gezellige evenementen.

Novalunch

Inmiddels een traditie zijn de SV-lunches op dinsdag van 12 tot 2. Net zo een traditie is dat NOVA de
eerste dinsdag van het jaar de lunch organiseert. Een luxe lopend buffet waar een gemiddelde cateraar
jaloers op is. Wees welkom en kom voor 2 euro heerlijk genieten van ons lopend buffet.

OWDiGoNo

Ook dit jaar zal het eerste feestje in het teken staan van Dias
Goes Nova, echter omdat de OWee steeds belangrijker
evenement wordt om nieuwe leden te werven horen zij nu ook
bij dit eerste feest van het jaar.
Uiteraard zullen er, zowel in school als op het grasveld, weer
verschillende activiteiten te doen zijn. En natuurlijk volgt er een
spetterend feest in de SooS. Dit is een garandeert een feest waar
weer veel goede verhalen uit zullen volgen!!
Heb jij een Dias shirt, OWee shirt of je gele Nova tuinbroek aan
dan mag je tevens gratis mee eten!

SchuimSooS
Deze cool geel een geheel nieuw feest in de SooS. Op verzoek
van enkele dames komt er een heuse schuimparty! De
commissie is ervan overtuigd dat we hier een hele andere groep
(nieuwe) leden mee kunnen aantrekken. Uiteraard wordt er
naast schuim ook gezorgd voor aankleding die de juiste sfeer
zullen brengen voor een exotisch en wederom legendarisch feest
Trek je bikini of zwembroek aan en kom heerlijk bubbelen op
muziek!
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SpeciaalbierenSooS

Het standaardfeest waarbij het gebruikelijk bier in je hoofd schuiven wordt ingeruild voor gastronomisch
verantwoord speciaal bier proeven. De SooS zal om getoverd worden tot een mooie abdij. Een team van
specialisten zullen ervoor zorgen dat het bier vakkundige manier in het bijbehorende glas wordt
gepresenteerd. Het zal uiteraard weer een collectie zijn van zowel bier op tap als in fles. Kan je niet
kiezen? Neem een hele kaart en proef zo veel mogelijk. Ook zijn de vrouwenkaart(een kleine kaart met
fruitige biertjes) en de hakkaart(voor de non-alcoholisten onder ons) aanwezig.

VrouwenSooS/MannenSooS

De donderdag van week 4 is een rustige SooS, uiteraard in verband met de apresSooShut van de dag
erna. Op deze avond is de SooS speciaal voor vrouwen en verboden terrein voor mannen. Het
programma is nog niet helemaal rond, maar het belooft een mooie avond te worden. Mannen: niet
getreurd voor jullie staat de tap op de gang (met mooi weer natuurlijk buiten) en de bbq zal
aangestoken worden!! In de wandelgangen wordt gehoopt op een bijzonder lekkere bierkip.

AprèsSooShut

Ter afsluiting van deze mooie eerste maand mag de
ApresSooShut natuurlijk niet missen. Dit festijn is volgens vele
het gaafste, mooiste , legendarische feest van het jaar. De SooS
wordt weer omgebouwd in een houten partykroeg waar men in
menig skidorp alleen maar kan dromen. Er zal weer een
fantastische DJ worden ingevlogen die als specialiteit apres ski
muziek heeft dus de knallers vliegen weer om je oren.
De flugel wordt per strekkende bakfiets ingekocht en de
flugelmeter weer uit de kast getrokken. Uiteraard is er weer een flugelcompetitie en sommige mensen
zijn nu al lichtelijk angstig voor de flugelkrokodil.
Kortom het zal een nu al legendarische maand worden waarbij de eerstejaars alle in en outs van onze
vereniging leren kennen en waar we onze best gaan doen om ze zich thuis te laten voelen. Uiteraard
willen we graag iedereen uitnodigen om ons te helpen deze feesten een onvergetelijke gebeurtenis voor
iedereen te laten worden en kennis te maken met de nieuwe leden van onze vereniging.
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Staat er ineens een aanhanger op het podium
De DvB (Donateuren en (ver)leden Bond) bestaat 10 jaar en dat moet gevierd worden! Al maanden
van tevoren kon je je aanmelden voor het diner dat die avond in de SooS zou zijn, en wat voor diner!
Ze hadden een cateraar helemaal uit Schipluiden laten overvliegen. Er waren heel veel ouwelullen een
hoop leden en zelfs een paar heel, heel ouwelullen.
Het begon allemaal een ouwelullenSooS geleden. Er is toen een DvB cadeau stemronde geweest en
daaruit heeft de DvB een aanhanger gekozen. En deze ouwelullenSooS had de DvB stuurgroep aan het
bestuur als geintje gevraagd of het DvB cadeau misschien ingepakt op het podium zou kunnen staan.
Toen een groepje aan de bar dat hoorde was de
opmerking "hou jij mijn biertje even vast, dan til ik
em ff naar beneden" snel gemaakt. Na veel zweet,
gesteun en gekreun, overdwars door de deur,
schuin de trap af en door de SooS stond dat ding
eindelijk in de SooS. Het lachen daarna wie de
aanhanger omhoog ging tillen werd met elke slok
harder! Het bestuur had de aanhanger volgends
afspraak nog netjes ingepakt en de DvB stuurgroep
stond toch even raar te kijken toen ze binnen
kwamen lopen en daadwerkelijk die aanhanger
ingepakt op het podium stond.
De SooS liep langzaam vol en er blijven maar mensen komen.
Leuk om iedereen weer te zien en spreken. Gelukkig vlogen de
vaten Hertog Jan en de geldpot goed in de rondte wat de sfeer
zeer ten goede kwam en toen het eten er eenmaal stond was
het pas echt genieten! Er stond een partij lekker voedsel voor
ons gepresenteerd waar een Afrikaans weeshuis jaloers op zou
worden. 38 verschillende soorten vlees, groenten, saus, en nog
veel meer! Iedereen heeft zich schandalig vol gevroten en een
flinke bodem voor een mooie avond gelegd. Na wat uitbuiken
is de SooS weer snel verbouwd en is al het eten opgeruimd.
Mooi om alle ouwelullen mee te zien helpen. Na het
avondeten werd door de DvB een toespraak gehouden, de
juiste mensen bedankt en werd nog een keer de verbazing
over de aanhanger uitgesproken en vervolgens uit het cadeau
papier gehaald.
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Natuurlijk een andere traditie is je naam schrijven op de
Donadeur. Die deur hangt het hele jaar boven de bar en
wordt slechts twee keer per jaar van het plafond gehaald.
Tijdens deze twee ouwelullenSooSen krijg je de gelegenheid
om je naam op die deur te schrijven. Je moet dan natuurlijk
wel eindelijk afgestudeerd zijn! Ook deze ouwelullenSooS is
het weer een aantal van onze leden gelukt dat papiertje
eindelijk van school te krijgen en mochten dus hun naam
opschrijven. Gefeliciteerd!
Verder werden de oude fotoboeken uit het archief gehaald
(die papieren dingen), werd de Wall of Fame weer eens goed
bekeken en werden er heel veel verhalen uit de oude doos
verteld. Uit elke SooS die er is geweest waren er leden en
alles was vroeger natuurlijk veel beter dan nu! Wel mooi dat
veel ouwelullen toch wel trots zijn dat we zo groot zijn
geworden als vereniging.
Verder heeft de eerste SooSbaas achter de bar
gestaan en uit onze Xtower een hele berg pils getapt.
Walter was met z’n vriendin (z’n hond) de hele
avond aanwezig en heeft weer een paar mooie
verhalen aan nieuwe leden verteld.
Het is een heel mooie ouwelullenSooS geweest en ik
denk wel de drukste ooit in deze "nieuwe" SooS. Het
is tot in de vroege uurtjes doorgegaan en iedereen
heeft weer flink bijgepraat of wat mooie verhalen
gehoord. Tot over een half jaar!
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Nova en motorrijden......
Al vele jaren werd er over
gepraat maar het kwam er
nooit van.... Een
motortourtocht met de
motorrijders binnen NOVA.
Zaterrdag 12 juni 2014 was het
eindelijk zo ver! S ochtends om
half 12 werd er verzameld bij
de SooS. In totaal waren er 8
motoren met hun berijders
verzameld. En na de nodige
sterke verhalen en een goede
kop koffie bij de Porceleyne Fles, waar je trouwens al om 12:10uur een lekker biertje kan krijgen zoals in
de goede ouwe tijd, was het tijd om de stalen rossen te bestijgen en de motoren te laten bulderen.
Onder leiding van reisleider Jeroen werd er koers gezet naar het eerste waypoint het pontje bij
Maassluis, waar we via de binnenwegen aan kwamen. Na het nodige bekijks op de pond was het op naar
het volgende waypoint lunchen aan het water in Hellevoetsluis. Inmiddels al een paar uurtjes verder
komt het bonte gezelschap motoren onder leiding van de CBF 125 met Jeroen aan bij de lunch locatie.
(lunchfoto) Voordat er aan het 2e deel van de route begonnen kon worden werden de machines even
neer gezet voor een groepsfoto. Na een korte tankstop werd er koers gezet naar het meest oostelijke
puntje/dorpje op het "eiland". Het trekt altijd wat vezelig bekijks zo'n groepje motorrijders. Uiteindelijk
werd het spoorzoeken naar de weg terug, welke al snel werd gevonden in de A29/A15 met 2 leuke
tunnels om te kunnen genieten van de symphonieën van de Italiaanse en Japanse voluit galloperende
paarden. Om uiteindelijk op de carpoolplaats langs de A4 afscheid te nemen van een aantal. De
resterende groep parkeerde de motoren in
Delft centrum om daar te genieten van een
welverdiend gerstenat om de eerste nova
motortourtocht met een geslaagd einde af te
sluiten. Samengevat... Heel erg geslaagde dag
en tocht welke zeker een vervolg gaat krijgen.

W o r d

P e r v e r t

n r . 4

2 0 1 3 / 2 0 1 4

21

George Clooney met een vleugje Monique Smid
het in het einde van het kwartaal, NOVAweekend overleeft, zeilweekend overleeft en zelfs met pijn en
moeite BBQ-OP overleeft! Dan is er nog maar een obstakel voordat je echt echt zomervakantie mag
vieren, voordat je je SooS feesten stempelkaart echt vol mag noemen. We hebben het natuurlijk over de
Josse-en –Nicke’s-Pubquiz-zonder-pub-met-SooS SooS. Een team van specialisten en zichtbaar
levensgenieters zitten voor een veel te groot
mengpaneel aan de van Mastenbroek op het
podium een stelletje moeilijke vragen te stellen…
De laatste van het schooljaar, de SooS was weer
vol en de prijzen waren even spectaculair als elke
keer. De heren hebben deze toetsweek weer van
een saaie donderdag avond een mooie avond
gemaakt. Uiteraard met de altijd terugkerende
George Clooney vraag. De vraag is niet of die
komt, maar wanneer die komt.

Speciaal Bieren SooS
Overdag een heerlijk zonnetje, naast heel veel biertjes ook een lekker witbiertje dat vooral overdag dus
als limonade over de bar ging. Dit keer was er zelfs naast de monniken een non achter de bar!
Er waren dit keer ook naast hele, halve stempelkaarten, dus
de avond wordt door meer studenten een stuk beter
herinnerd, maar een ding kan iedereen zich nog herinneren;
die irritante puzzeltjes aan de bar waar je als technische
student gewoon niet af kunt blijven totdat ie is opgelost, en
sommige had je dus drie handen voor nodig!
Vele hebben onder het genot van een luxe kaasplankje weer
een paar mooie en sterke verhalen laten horen en het is tot in
de late uurtjes gezellig druk gebleven, een SooS die weer goed geslaagd is!
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BBQ-OP
Het schooljaar is weer uitgezwaaid met het grootste feest van het jaar, BBQ-OP 2014! Heerlijk
meegenieten van de beste amateurbandjes, de Bluesrockband Good Meat, uit je sokken geblazen
worden van de ska-punt van Andere KOEK! of de vuige rockmuziek van The Four. Jezelf aftoppen met
de welbekende BBQ door een team van professionals, een potje voetbal op intens groot scherm en
een natje van de bar. Er was voor ieder wat wils!
De eerste band was nog niet begonnen of er had alweer
iemand een hoofd vol met bloed… Nou ja, Hassink kwam
aanfietsen en was blijkbaar tijdens zijn tocht tegen een
gebouw (nuchter) aangerelopen en zijn voorhoofd had het
verloren van het gebouw. Na heel veel aandringen en zelfs
een motiverende tik is hij toch maar naar de EHBO in Delft
gegaan om het dicht te lijmen. Litteken 386 inmiddels van
Hassinks NOVA carrière…
Als je aan kwam lopen viel je als eerste het mega gevaarte
van een infopunt op, dat boven het toch wel heel grote podium uitstak en daarmee al van heine en ver
te zien was. Achter dit infopunt zaten twee specialisten die het zo druk hadden dat ze af en toe wat
vergaten aan te slaan maar wel het geld in de kassalade deden, er is een klein positief kassaverschil die
avond uitgekomen. Er is nog aan de pa van Pinguin gevraagd of hij lid was zodat ie goedkoper bier kon
drinken en er waren zelfs mensen die dachten dat het Walter Kuiper was. Verder praatte Fastwin alleen
met het infopunt omdat daar klusdrop aanwezig was, en door de duiste kneiters was het meer een ipunkt en dacht sipke Esther dat de kassadames een epileptische aanval kregen.
Mocht je bier willen kun je onder de tent een biertje halen, waar een wel heel lange bar gebouwd was.
Verder was er boven en beneden voetbal, wordt er nog steeds niet in stroom geloofd maar doet de
kassa het toch echt niet als je hem op de variak van het Itje aansluit.
Het AKB is bekend gemaakt die dag en Ary heeft buiten de avond afgesloten met een vuurshow.
Verder heb ik mij laten vertellen dat er een "sikke afterparty met onwijs lauwe lichtshow" was, maar die
uitspraak valt misschien wel in de categorie "wij van WC-eend vinden…" Ary en Jeffrey hebben tijdens
deze afterparty de laatblijvers even flink laten zweten en met de feestvreugde nadat we spanje van het
veld geschopt hadden was het een legendarisch feestje.
Verder wil ik iedereen bedanken die uiteindelijk via WhatsApp dit verhaal voor elkaar heeft weten te
krijgen!

W o r d

P e r v e r t

n r . 4

2 0 1 3 / 2 0 1 4

23

Survivalrun Delft Slopend!
Zo lieve lezers dan nu een kort verhaal over NOVA bij een survivalrun. Zoals vorige keer was te lezen
hebben heel wat leden van NOVA lachend en vol goeie moed de Mudmasters uitgelopen. Na deze zware
12 km en voor sommige zelfs 18 km heeft dit groepje leden de smaak van modder en natte schoenen te
pakken. Toen het bekend was dat S.B.V. Slopend ook dit jaar een Survivalstrijd zou organiseren in het
Mekelpark, dat letterlijk om de hoek ligt vanuit de SooS, was het al snel duidelijk dat NOVA hieraan zou
deelnemen. En dus melden 4 teams en 1 individuele loper van NOVA zich aan voor deze 6,8 km
wedstrijd met 30 obstakels.
Na dat er een aantal woensdag avonden fanatiek getraind is wordt er op de donderdag nog een laatste
biertje gedronken bij de SooS en worden er nog wat streeftijden genoemd. Voordat de teams zich naar
de startlijn begaven werd Arie die als individuele loper meeliep nog aangemoedigd. En dan was het tijd
om te starten. Het hele team doet zijn shirt maatje xl aan en een ander papieren bandje, iets met
straftijd. In het startvak zijn de teams benieuwd wat er komen gaat en staan ongeduldig te wachten tot
ze mogen gaan rennen. En dan het startsein. Eerste obstakels over wat banden met wat teamwork is
iedereen daar zo overeen en zijn we alweer onderweg naar het volgende obstakel. Heel wat meters en
obstakels worden zo genomen tot het obstakel bij IO voor. Maar wat is een survivalstrijd zonder water
en als snel is het hele team te water om eerst over een verticaal net heen te klimmen en vervolgens bij
een van de lastigste obstakels te komen de spaanse ruiter, ook wel genoemd die boomstammen in het
water. Een boomstam was vanaf de brug bij IO in het water gezet met een kant en stond dus schuin
omhoog, aan ons de taak om via de boomstam op de brug te komen. Makkelijker gezegd dan gedaan,
een teamgenoot beweerde dat hij echt zat vast geplakt aan de stam. Gelukkig is het met wat vallen,
opstaan en een nat shirt ons allemaal gelukt om weer boven op de brug te eindigen. Om er daar achter
te komen dat het bierteam ons stond aan te moedigen en met een paar slokken bier op en nadat we
weer op adem waren renden we weer door.
Ongeveer halverwege de survivalstrijd kwamen we aan bij de apenhang over het water. De meeste
kennen hem inmiddels maar voor de mensen die niet weten waar het over gaat, het is eigenlijk aan een
touw hangen dat horizontaal gespannen is en dan vooruit komen, als een aap dus. Hier liet ons team
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een mooi staaltje teamwork zien. Gerben had tijdens de survivalstrijd last van een gescheurde lies maar
heeft ons niet in de steek willen laten en wilde mee rennen geen probleem natuurlijk. Maar bij de
apenhang kwam hij in de problemen, want ja met een gescheurde lies aan een touw hangen met je
benen is natuurlijk niet echt ideaal. Berend en ik waren toen al aan de overkant en blij dat we het droog
hadden gehaald, maar zodra Gerben aangaf dat hij het niet ging halen met zijn lies zijn we er direct
ingesprongen om hem te helpen, Of eigenlijk ondersteunen.
Zo volgen er nog een hoop obstakels en nog veel meer meters worden er hardgelopen en dan zijn we
toch langzaam in de buurt van de finish aan het komen. En bij een van de laatste obstakels heeft het
bierteam zich opgesteld om ons nog een hard onder de riem te stoppen en een biertje in onze hand
voor we aan het laatste obstakel beginnen. En dan zijn we 6,8 kilometer en 30 obstakels later bij de
finish van de Survivalstrijd als team aangekomen. Het eerste biertje dat me wordt aangereikt neem ik
gretig aan en de helft van me bier verlies ik al door handen die trillen als een gek.
Bij de SooS aangekomen stond er gelukkig een warm bad te wachten, serieus een warm zwembad,
super chill. Net voor we er in willen springen wordt er uit het zwembad gegild dat echt die vieze meuk
uit moet. Toen we eens goed naar ons zelf gekeken hebben besloten we dat het geen gek idee was. Nou
ja schoenen en alles dan met thights nog vol zand zijn we het zwembad ingesprongen en dat was
heerlijk. Steeds meer mensen kwamen terug van de Survivalstrijd en iedereen bleef nog lang in het
zwembad en was een hele avond vies, gelukkig en weer een mooi verhaal rijker.
Mocht je na dit verhaal ook zoiets
hebben van dat wil ik ook, vies zijn en als
een kind rennen en klauteren, kom dan
zeker een keer langs op de woensdag
avond bij de SooS dan begint de training
rond 18:15, kost niks en is hartstikke
gezellig en goed voor je.

Tot SooS
Thijs Bergmans
Team Casanova Survivalstrijd 2014.
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Het sprookje van de prinses, de Konick en de 7 varkens
In een land hier best wel aardig dichtbij, was er eens een
prinses. Het was geen knappe prinses. Sterker nog, wanneer
zij haar prinsessenmuts af deed, leek het wel een vent in
een jurk. Haar vader, de Konick, wilde graag een familie
uitstapje maken met de gezelligste horigen in de omtrek,
namelijk Studentenvereniging NOVA. Dit uiteraard onder
het toeziend oog van Zijn persoonlijke wacht. Zeven ridders.
Ridders die onder de lokale bevolking vanwege hun gedrag ook wel bekend stonden als varkens.
De luxe 9 persoonskoets werd weer uit de stal van Korpershoek gehaald, en het gezelschap ging op weg.
Na enkele voorraden te vorderen bij kruidenier Makro, begon de reis pas echt. Een familie uitstapje met
de ridders varkens is natuurlijk geen familie uitstapje met de ridders varkens zonder een paar
tussenstopjes.
Omdat de prinses een prinses is en de Konick een Konick, moest dit
natuurlijk wel het beste van het beste zijn. De eerste stop was de
BESTE visboer van Nieuwegein. De Konick was zeer verrast dat er
zover van de zee ook vis werd verkocht in Zijn Konickrijk. Het was ook
heel erg slecht weer en daarom moest er ook een ijsje komen. Dus op
naar de BESTE ijsboer van Wijk bij Duurstede. De jonkvrouw achter de
ijsbar wilde heel graag zelf ook een prinses zijn. Maar in plaats
daarvan verkocht ze gewoon ijs. Het BESTE ijs van Wijk bij Duurstede.
Voordat het familieweekend echt kon beginnen moesten de Konick
en Zijn afzichtelijke dochter ook nog op staatsbezoek bij de bevriende
Natie der Moffen. De koets werd in het dorpje “Dusseldorf”
geparkeerd in een publieke stal. Onderweg naar het diner bleek de
prinses toch nog begeerlijk, want zij werd op straat bijna aangerand door een wildvreemde inboorling.
Uiteindelijk werd toch veilig het BESTE grillrestaurant van Dusseldorf bereikt. Aldaar nuttigden Zij een
maaltijd uitsluitend bestaande uit de BESTE dode dieren en Altbier. Toen zij klaar waren bleek de
publieke stal al afgesloten. Na wat momenten van lichte paniek bleek Ridder Varken Belg een nachtkaart
te hebben, zodat een nacht in een stinkend, vies, publiekelijk, plebsverblijf de Konicklijke familie
bespaard bleef. Nu kon men eindelijk op weg naar NOVAweekend.
Daar aangekomen werd direct het lokale taveerne onveilig gemaakt. Ook werd de prinses versierd door
een lokale minderjarige deerne die zelfs vond dat de prinses uitgekleed moest worden. Er was ook een
man aan een kruis die zichzelf beter vond dan de Konick. De ridders varkens waren hier niet van gediend
en hebben de desbetreffende Ongehoorzame direct ingelijfd als schildknaap. Al volgden hierna nog vele
avonturen van de prinses, de Konick en zijn/haar ridders varkens, dit eerste avontuur eindigt hier.
En zij leefden nog lang en gelukkig.
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Recept: Varkensvoer
Stel jezelf eens voor; het is weer zo'n avond. Zo'n avond waarop er onmündig veel bier
gedronken moet gaan worden. Waarom? Daar is natuurlijk niet echt een reden voor nodig,
maar laten we zeggen dat het deze keer is omdat Dou weer eens een liedje speelt, in Café Die
Twee te Wooversherf. Dan kun je heel toepasselijk bij Snackbar Die Twee in Delft gaan eten,
maar Wally was zo vriendelijk te vragen of we mee-aten, want volgens Arie “was er genoeg”.
En dan kom je daar, en dan blijkt er klein bakje gehakt, wat aardappels, een een bakje
champignons te zijn. Arie had op minder mensen gerekend. Daar kunnen 4 volgroeide varkens
en 1 wat kleiner biggetje natuurlijk niet van leven. Dus bij deze het antwoord op de vraag: “Hoe
voeder ik dan al mijn boerderijdieren op een adequate manier zodat zij klaar zijn voor dat
vernemstig buisweer in die tent daar?”
Stap 1: Trek al Arie's voorraadkasten open en pak wat smakelijk lijkt. Als het goed is heb je na
deze stap de volgende ingrediënten:
1 klein bakje half om half gehakt (Voor de kannibalistische varkens)
2 bakjes champignons (Die groeien op stront, daar houden varkens van)
1 blikje maïs (Want die kan je weer zo leuk in je uitwerpselen vinden de volgende dag)
1 gewone rookworst (Meer vleesch)
1 pittige rookworst (Die gewone was een beetje flauw)
3 tenen knoflook (Anders mag je hierna alleen met varkens zoenen die geen knoflook op
hebben)
1 potje zongedroogde tomaten (Voor de smaak!)
1 zakje voorgeschilde kruimige aardappels (Alsof je het zelf geschild heb)
1 poedervorm macaroni tomatensaus.
Uiteraard zijn al deze ingrediënten volledig inwisselbaar voor alle willekeurige andere dingen die
je tegenkomt en wil gebruiken, maar voor nu houden we het even hierbij.
Stap 2: Zet eerst de aardappels op, want dat duurt lang. Doe dit een ruime pan, want aan het
eind moet ALLES (ja, echt alles!) hierin. Snij nu de champignons, snij de rookworsten, snij de
zongedroogde tomaten, pers de knoflook en pel de maïs.
Stap 3: Rul het gehakt in een braadpan ofzo. Als het een beetje bruin wordt gooi je alles wat je
nog hebt erbij, behalve de tomatensaus
poeder.
Stap 4: Als alles gebakken is en de
aardappels zijn gaar, gooi je alles in de
aardappelpan, met de poedervormige
tomatensaus en de juiste hoeveelheid water.
Pak een stamper en stamp.
Stap 5: klaar.
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OWEE 2014
Van 18 tot en met 21 augustus doet NOVA weer mee aan de OWEE. Het is blijkbaar traditie om als
vereniging een thema te kiezen, en omdat we het thema van de DIAS wel geniaal vonden hebben we
gekozen voor Go Wild Go NOVA. Dus eigenlijk cowboys en indianen maar dan a la NOVA. Tijdens de
OWEE hebben we een aantal leuke feesten waar alle leden voor zijn uitgenodigd. Je kan zoals met
elke SooS elke avond mee-eten voor €2,50. En om 4 uur gaat de tap gewoon open.
Maandag avond beginnen we natuurlijk met
avondeten, iedereen kan gewoon voor €2,50
mee-eten. Daarna is het tijd om de speciaal
biertjes uit de kast te trekken voor de Speciaal
Bieren SooS. Deze avond hebben welk elk uur
een ander biertje in de aanbieding, het
desbetreffende biertje is dan dat uurtje
goedkoper.
Dinsdag hebben we overdag verenigingendag.
Deze dag kunnen wij laten zien hoe wij als
vereniging zijn ook hebben we een paar spellen
zoals fustwerpen en slijptol een fiets voor de toekomstige leden (als we goed genoeg ons best doen iig).
‘S avonds hebben we een combinatie tussen NOVA live en BBQ-OP. We hebben namelijk een BBQ en
daarna binnen een paar live bandjes. Om 23:00 begint Guy met draaien en kan het feest beginnen. Om
twaalf uur hebben we een Happy Hardcore Hour van DJ Ary en omdat het dan happy hour is hebben we
dan goedkoper bier! Dus dat kan alleen maar een gezellige avond worden.
Op woensdag beginnen we de dag gewoon rustig
om 4 uur. Na een goeie bodem te leggen met
een vol bord stamppot kan de AprèsSooShut
beginnen. Deze avond hebben we de
traditionele Flugel wedstrijd, maar we hebben
ook een Cocktail Happy Hour en een Slushpuppy
Happy Hour, want alleen Flugel is natuurlijk niet
genoeg zoete meuk. De hele avond mogen we
genieten van de tunes van DJ Yorick. Dus veel
fouter kan het niet.
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De laatste dag van de OWEE starten we een lekkere zelfgemaakte kapsalon weg. En na het avondeten
gaat Go Wild Go NOVA van start. Dit wordt een avond vol alcohol muziek en gezelligheid in het thema
van het wilde westen. Dus kom vooral verkleed in thema!
We zijn ook nog steeds opzoek naar vrijwilligers die NOVA willen helpen tijdens de OWEE. Dus heb je
een van deze dagen tijd laat het dan even weten. Alle hulp is welkom, je hoeft dus niet elke dag te
helpen . als je bijvoorbeeld alleen dinsdag middag en woensdag avond kan helpen dan vinden we dat
prima.
Als je kan helpen stuur dan een mailtje naar owee@sv-nova.nl
We zijn ook nog op zoek naar een aantal vrijwilligers
dat een apparaat wil klussen voor te land ter zee en
in de OWEE. Als je niet weet wat ik bedoel moet je
maar even fiets ‘m d’r in googlen. Dan krijg je wel
een goed idee van wat de bedoeling is.
Tot de OWEE,
Groetjes jullie OWEEcommissie
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Colofon
Correspondentieadres
Studentenvereniging NOVA
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft ZH
0152606227
Internet
Site: http://www.sv-nova.nl
Mail: info@sv-nova.nl
Facebook: facebook.com/sv-nova
Twitter: @svnova
Oplage
500 gedrukte exemplaren (drukwerk www.robreclame.nl)
150 digitale exemplaren
Doelstelling
De Word Pervert is het blad van studentenvereniging NOVA, door en voor haar leden. Het blad
informeert over bestuurlijke aangelegenheden, over (aankomende) evenementen en verdere NOVA
activiteiten. Verder heeft de WP als doel haar lezers te vermaken. Een aantal terugkerende
elementen zijn: Novalender, Aankomende evenementen, bestuur en dispuut flits en verschillende
verslagen van activiteiten en evenementen.
De geplaatste advertenties in dit blad kunnen ter promotie van NOVA activiteiten zijn of
reclameboodschappen van NOVA sponsoren zijn.
Uitschrijven van deze prachtige vereniging
Uitschrijven bij de vereniging gaat elk jaar per 1 juli, maar denk hier eerst goed over na. Helpt dit niet:
Kom nog eens langs ‘s morgens bij het gratis koffie/thee/limo uurtje of ‘s avonds na 4 of tijdens een
SooS voor een biertje.
Heeft dit nog steeds niet geholpen? Stuur een mail naar info@sv-nova.nl met het verzoek om
uitschrijving en je gegevens, dien dit verzoek in voor 1 juli van het betreffende jaar. Indien je geen
bevestiging van uitschrijven ontvangt neem nogmaals contact op.
Met dank aan:
Het Bestuur, het AKB, Ferdi, Nico, Hassink, Joodie, Ron, Thijs Bergmans, Wouter van Mierlo, Kayleigh,
Nick, Stefan van Loenen, Sion, Remco, Ans, Vinnie, 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. Fijne vakantie en tot volgend jaar!
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communicatie reclame internet

‘Visie krijgt vorm in
perfect drukwerk’

Rém
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