Het hele weekend
zonnig. 20 - 24°C
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Lieve WP lezertjes,
We leven alweer eind kwartaal drie. Dat betekent dat dit dus alweer WP3 is van dit
bestuursjaar! Er zijn toch al aardig wat vragen gekomen waar de eerste twee WP’s van dit
jaar zijn… Dat zit zo, die hebben de muizen opgegeten. Zelfs de digitale versie. Daarom nu
deze hele dikke WP, met zelfs verhalen uit het eerste en tweede kwartaal nog!
Voor alle eerstejaars, die denken, wat heb ik nou weer voor me liggen: Dit is dus de nieuwe
W.P. Je spreekt het uit als WééPéé. Het ledenblad van je trouwe studentenvereniging NOVA.
Hierin staan eigenlijk allerlei stukjes over aankomende evenementen, verslagen van oude
evenementen, info over de SooS en een heleboel totale onzin. Ooit heb ik in een oude WP
gelezen wat nou precies een WP inhield of heb het ooit van een ouwelul gehoord en, dat
vind ik eigenlijk de mooiste omschrijving die ik bij de WP vindt passen. Hij ging ongeveer zo:
NOVA is het mooist wat je op school kunt vinden. Altijd gezellig, gekke, rare feestjes en
mensen waar je slap tegen kunt ouwehoeren als alle twee dronken aan de bar zit. Natuurlijk
kun je niet altijd dronken aan de bar zitten, er is ook een moment waar je thuis bent, waar
geen NOVA is. Op zulke momenten kun je de WP pakken, en met een biertje in je andere
hand de sfeer van NOVA bij jou thuis brengen.
Om toch een WP bij jou op de mat te krijgen zijn er dit keer aardig wat leden benaderd om
stukjes te schrijven! En boven alle verwachtingen in heeft bijna iedereen die gevraagd is ook
gewoon zijn/haar stukje (ver) binnen de deadline ingeleverd. We waren buitengewoon
verbaasd! Het is weer een pracht van een WP geworden en dan wil ik toch ook nog even
iedereen via deze weg bedanken die z’n best hiervoor heeft gedaan.
De zomer is weer in aantocht, en met nog één kwartaal voor we daadwerkelijk verlost zijn
van alle college’s weet ik dat NOVA voor iedereen komend kwartaal nog genoeg mooie
dingen organiseert. Er komt nog een NOVAweekend, een zeilweekend, een hoop mooie
SooSen, Hoegaarden op de tap en we sluiten uiteraard weer af met het niet weg te denken
Barbecue Open Podium op teletubbieland.
Tot SooS,
Op een mooie WISPO!
De WP commissie!

W O R D

P E R V E R T

N R . 3

2 0 1 4 / 2 0 1 5

W O R D

P E R V E R T

N R . 3

2 0 1 4 / 2 0 1 5

Bestuursflits
Hallo lieve NOVA leden,
Wat gaat de tijd snel, we zitten alweer bijna op
drie kwart van het jaar! En wat een jaar is het, we
zijn maar met z’n drieën en dat merken we wel
aan de drukte die we hebben. Gelukkig zijn er veel
mensen die ons bij veel dingen helpen.
We hebben een aantal geweldige feestjes gehad
waar we zeker van hebben genoten zoals de
HawaiiSooS, AprèsSooShut , NOVAlive,
NOVAjaarnach en twee geweldige
Kwartaalfeesten onder andere.
Naast dat wij elke week een geweldig feestje proberen neer te zetten zijn er ook twee bedrijvendagen
georganiseerd, een heerlijk kerstdiner gehouden en zijn we met een super gezellige groep op WISPO
geweest.
Na alle dingen die we al gedaan hebben dit jaar zijn
we nog lang niet klaar! Zo wordt er hard gewerkt
aan het organiseren van een NOVAweekend, een
Zeilweekend, BBQ-OP, krijgen we een dag van het
eerstejaars weekend van de TH en zullen we dit jaar
weer mee doen aan de OWee!
In de SooS zelf zijn ook een aantal dingen
veranderd. Er is een nieuwe podium gemaakt,
hebben we nieuwe tafels gekocht, is de prijs van
een SooScom mix naar beneden en hebben we
eindelijk mexicano’s!

Tot slot wil ik nog even iedereen bedanken die ons in de afgelopen drie blokken geholpen heeft!
Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn om elke donderdag een feestje neer te zetten.
Tot SooS,
Bestuur der s.v. NOVA 2014-2015
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Après-SooShut
Er was eens lang, lang geleden een feestje. Het was zóóó lang
geleden dat ik er eigenlijk niet veel meer van weet. Het was op 26
september tijdens de Code Geel. Gelukkig zijn er genoeg foto’s van,
dus er begon me toch nog wat te dagen.
Onder andere Flügel. Héél veel Flügel.
Maar dan nog een beetje meer. Oh, ik reken nu alleen maar in dozen
Flügel… En met die Flügelcompetitie werden we gemotiveerd om er nog
eentje te kopen. Maar niet de laatste ;-) En dan ook nog die krokodil…
alsof we nog niet snel genoeg dronken! Nog eentje dan.
Voor de verandering was de SooS weer geniaal omgebouwd tot, je
raad het nooit: een Après-SooShut! In de blokhutbar (wow, Word
keurt dit woord goed) was Blonde Heide de ober. Bij de bankjes
had je door de ramen uitzicht op de pistes met Snowbunnies. Er
was zelfs een podium achter de bar! Niks was te gek en daarom
was DJ Joey ingevlogen om de hele SooS vanuit de Flügel DJ booth
op zijn kop te zetten. En iedereen was natuurlijk weer geweldig
verkleed: Tirolers, Duitsers, prachtige Dirndls, een giraffe, een ezel,
Juicy, een tafelkleed, mensen met tuinbroek, mensen zonder tuinbroek,
TV testbeeld, de vliegende hollanders, stuntpiloten, piraten, …
Voor de muzikale helden waren er zelfs luchtgitaren geregeld. Het was
wel jammer dat Nicke zijn gitaar gesloopt was, en een andere was nooit
teruggehangen.
Met al die mooie Dirndls waren niet alle
mannen te houden! Er is zelfs een duo
gevonden dat midden op straat lag te
zoenen! Die jongen had sjans (of is deze
hint te makkelijk).
Niet alleen de Flügel vloeide als bier op
een dorstige dag, maar ook het bier! Met
snowboardmeters tegelijk werd het
aangevoerd. Voor de zekerheid ook nog
shotjes Boswandeling.
Misschien dat ik het niet meer allemaal weet omdat ik er toch nog
eentje had genomen. Maar niet de laatste.
Het was sowieso een geweldig Code
Geel feest!
Belg
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Elk jaar organiseert NOVA een weekendje weg voor al haar leden en donateurs. Het
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Zorg wel snel voor zo'n spelvel, want er kunnen maar 60 mensen mee!

Ja je leest het goed! We vertrekken gezamenlijk naar NOVAweekend en komen zondag eind van de
middag gezamenlijk weer terug in de SooS. Wat je ervoor en erna doet moet je zelf kijken, maar
tijdens het hele weekend kun je je rijbewijs thuislaten! Het programma zit helemaal afgetopt vol, dus
neem voldoende energie mee!
Zorg wel snel voor zo'n spelvel, want er kunnen maar 60 mensen mee!
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Wispo 2015 st. François Longchamp,
De WISPO 2015 voor mij de eerste keer daarom kom ik iets voor vijven aan bij de SooS een
beetje nieuwsgierig en zenuwachtig te gelijk. De bus staat al klaar en
bijna iedereen zit er al in, voorzichtig zoek een plekje achter in de bus
(ik dacht dat dat veilig was…). Bij iedereen om me heen zit de
stemming er al goed in en het is best een leuk gezicht al die gele
kanariepieten. Helaas was er iemand zo leuk om ook gele fluitjes aan
iedereen te geven en tijdens het heerlijke valse gezang en gefluit
rijden we op weg naar st. François Longchamp.
Na vijftien voor de meeste
lange uren in de bus al heb ik zelf
echt heerlijk geslapen. Kwamen we
dan eindelijk aan in het schitterende pittoreske wintersport
dorpje. Helaas moesten we meteen “actief” doen en echt
een hele dodemanstocht met onze spullen naar boven
klimmen. En je raad het al we konden daarna niet eens op
bed ploffen, nee we moesten ons tot vijf uur gaan
vermaken. Eigenlijk geen hele straf, want het uitzicht was er
schitterend. Om een uur of één ben ik samen met Sanne en
Niels ook maar eens de andere in de Yeti gaan opzoeken.
Het was best een leuk gezicht die gele invasie van mensen
en ik weet zeker dat iedereen ons op een kilometer afstand
ons kon herkennen. ’s Middags om een uur of vijf mochten we onze kamers in die er best
heel redelijk uitzagen. Meteen onze gezellige buren en overburen ontmoet en na mijn
heerlijke spaghetti lekker gaan slapen om de volgende dag de berg op te gaan.
De rest van de week hebben we heerlijk kunnen skiën en
feesten in de Yeti. Met nog een paar leuke valpartijen tijdens
het skiën natuurlijk. Hiernaast zie je de geweldige valpartij van
Thomas (oúch) die dacht op dag één even recht naar beneden
te kunnen skiën met macht 3! Ik zelf heb in de loop van de
week ook nog wel een paar leuke vliegers gemaakt en zelfs een
keer me ski verloren. Maar gelukkig is daar geen beschamend
foto materiaal van.
De feestjes in de Yeti waren ook mooi meegenomen
zeker met al die gezellige WISPO- gangers. Na enig wat litertjes
bier en ander meuk gingen al snel de voetjes van de vloer. En
merkten iedereen de volgende ochtend pas aan bonzende
hoofden hoe ze zich afgelopen nacht weer heerlijk misdragen
hadden. Oké, wel eerlijk blijven sommige merkten het
diezelfde avond al nadat ze lekkere pannenkoeken hadden gebakken.
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Persoonlijk vond ik tijdens deze sowieso al
spetterende week de zo geel als een
brandweerwagen avond het leukst. Het hielp ook
mee dat ik die thema kleding tenminste had
meegenomen. Ik had namelijk nooit verwacht dat al
die diehard WISPO- gangers allemaal voor iedere
avond kleding hadden meegenomen. Al zag het er
echt GeWelDig uit!
Eén van de laatste hoogtepunten van de week vond
ik ons drie sterren diner
op de gang met onze
vreselijk gezellige buren.
We hadden namelijk
heerlijk rookworsten dú
Chef met een pain long
van de beste heel
misschien de enige
bakker van St. François
Longchamp. En
natuurlijk heerlijk
instant aardappelpuree
met een finishing touch
van peper zout en een
klein snufje kaas. Tijdens ons diner hadden we gezellige achtergrond muziek van een
schreeuwende Française en de piepende lift. Je hoort al dat het een zeer geslaagd WISPOdinertje was.
Na een leuke gezellige week van veel nieuwe mensen ontmoeten was het weer zo
ver. We gingen weer op weg naar huis. Eerst met zijn allen in de Yeti nog even een lekkere
tarti flette naar binnen werken en dan op naar de bus. Het viel wel op dat het in de bus een
stuk rustiger was dan de heenweg en iedereen halverwege de eerste film al diep in coma lag.
Gelukkig laat dat wel zien dat iedereen zich goed heeft vermaakt en lekker een feestje heeft
gevierd. Toen we na zo een elf uur (ja dat is een stuk sneller dan de heenweg) eindelijk weer
aankwamen in delft stond er een heerlijk ontbijtje voor ons klaar. Na dat heerlijke eten en
veel knuffels ging ik eindelijk op huis aan en lekker me bed in.

Tot ziens en tot volgend jaar,
Naomi Duivesteijn
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AntiWISPO
Terwijl er een groep van NOVA lekker in de sneeuw aan het spelen waren moest er in de SooS ook
nuttige dingen gebeuren. Het begon al met alle zooi van de vakantiegangers op te ruimen zodra ze
aan hun lange bustocht begonnen. Nadat alle partypoppers en zooi opgeruimd waren kon de SooS
klaar gemaakt worden voor de open dag.
Zo hard als iedereen zich hadden ingezet voor de
open dag, zo lui waren we maandag. De SooS was
achter gelaten met allemaal dingen die op waren
dus we moesten boodschappen doen. Het
probleem met boodschappen doen is dat je dan
naar buiten moet. Nu we toch bezig waren met
bestellen hebben we ook maar vast een
saunakachel besteld. Na vorige antiWISPO moesten
we opzoek naar een excuus om in bikini te lopen
wat geen water door heel de SooS liet lopen. Dat werd een sauna. Helaas moest de saunakachel
aangesloten worden door een speciale elektricien en zat er niks bij om hem werkend te maken. Om
er toch een sauna van te maken moesten er warmte elementen gezocht worden. Een combinatie van
een open getapete waterkoker, de krokettenwarme en twee gourmet stellen zorgde uiteindelijke
voor een heerlijk warme sauna.
Terwijl de mannen de sauna aan het bouwen zijn Jennifer en ik in de keuken aan de slag gegaan. We
hebben namelijk oreo churros gemaakt. Ook ’s avonds is de keuken goed gebruikt om de thuis
gelaten rib eye klaar te maken. Deze waren de varkens namelijk vergeten, hier hebben we dankbaar
gebruik van gemaakt. Tijdens een goed gesprek met onze huisneger kwamen we erachter dat hij in
z’n leven nog nooit “Finding Nemo” had gezien. Hier is gelijk een einde aan gemaakt samen met
eigen gemaakte koekjes. Alleen dan kan je lekker onderuit gezakt een film kijken.
Natuurlijk hebben we ook aan de thuiskomers gedacht.
Er is een pinguïn op de binnen bar geschilderd en er zijn
nieuwe banken geregeld. Dat was hard nodig. Om voor
een warm welkom te zorgen hebben we heel de nacht in
het buiten zwembad op de WISPO-gangers liggen
wachten. Zodra we wisten dat ze er bijna waren hebben
we een heerlijk ontbijt gemaakt voor de thuiskomers.
Al met al zijn we lekker bezig geweest heel de week en
ook nog nuttige dingen gedaan.
Méraud
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SpeciaalBierenSooS
Zo eens in de zoveel tijd heb je nog wel eens trek in een
anders biertje. Een pilsje is aardig, tis goud, tis koud. Maar
dat smaakt gewoon naar pils. Dat drink je voor je ontbijt.
Soms wil je een biertje dat naar lunch smaakt. Naar lunch,
en allerlei verschillende kruiden en specerijen en dingen
die je alleen in een kwaliteitsspeciaalbiertje kunt vinden.
Misschien wel brunch. Zo’n biertje kun je vinden bij de
SpeciaalBierenSooS.
Ben jij die man die graag een échte Ierse porter heeft? Of
een onvervalste Indian Pale Ale. Misschien heb je het idee
dat buiten de zon schijnt en wil je wel een witbier. Zomaar.
Dat alles en méér is verkrijgbaar bij de SpeciaalBierenSooS.
Sommige mensen zijn ook vrouwen. Die kiezen wel eens
voor zaken die geen bier zijn. Daar kun je moeilijk over
doen. Maar uiteindelijk bereik je daar helemaal niks mee. Voor die vrouwen zijn er ook
gewoon “biertjes” die geen echt bier zijn. “Bier” met bananensmaak. “Bier” met
fruitellasmaak. Een sprankelende Jillz. Of met schoonmaakalcohol (typisch vrouwelijk)
aangelengde cassis. Of zo smaakt dat dan. Natuurlijk is dat niet per sé geslachtsgerelateerd
en kan iedereen dat bestellen.
Uiteraard vragen de volgende dag alle willekeurige burgers, die je over je geweldige
SpeciaalBierenSooS belevenis vertelt, wát je dan precies gedronken hebt. Daarvoor verzorgt
de SpeciaalBierenSooS ook een uitgebreide Informatiebundel™(bekend van hetzelfde
professionele Informatieteam als het Informatiepunt™). Zo kun je over elk biertje en
“biertje” dat je gedronken hebt uitgebreid verslag doen aan al je nakomelingen. Alsof je een
wijnkenner bent. Maar dan van bier.

En als je te dronken bent om je te herinneren wat je al op hebt, kruisje dat gewoon aan op je
verzamelkaart. Zo kan iedere technische student zich uiteindelijk toch een échte bierkenner
noemen. De SpeciaalBierenSooS. Vóór speciaalbier, dóór speciaalbier.
Tot SpeciaalBierenSooS!!
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NOVAlunches
Lopend (niet echt lopend natuurlijk) buffet
Traditiegetrouw stond de eerste dinsdag van het schooljaar volledig in het teken van de
NOVA-lunch. Al voordat de hanen in de omgeving hun ochtendgebed de wijde wereld in
schreeuwde, stonden er in de keuken bij NOVA een aantal chef-koks een lopend buffet voor
te bereiden. In de SooS hebben een aantal leden zich uitgesloofd om alle tafels feestelijk te
bekleden met witte tafelkleden en oranje lopers. Er gaan zelfs geruchten de rondte dat
sommige mensen in pak gekomen zijn omdat ze
dachten dat het een kerstdiner zou gaan worden.
Hier volgt even een “kleine” opsomming van wat er
allemaal te halen viel voor dat schattige bedrag van
€2,50. We begonnen met de zachte broodjes, bruin
brood, donder bruin brood en het witte brood. Om
vervolgens door te gaan met de harde pistoletjes, 3
soorten ontbijtkoek. Hoogtepunt volgens velen was
de “Dikke Titten Kartoffelsalat” die helaas een
beetje uitgezakt was, dit gebeurt wel vaker
naarmate de ouderdom toeslaat naar het schijnt…
Verder konden de broodjes afgetopt worden met
HÉÉL VÉÉL ei en spek. Wanneer je iets verder doorliep kon je je bordje nog verder aftoppen
met van die kleine saucijzen- en kaasbroodjes. Zelfs aan de studenten die het schooljaar
gezond wilde beginnen was gedacht, er lag een hele schaal vol met kaas, ham, worst en nog
meer kaas, ham en worst. Verder lagen er nog een paar bananen, appels en mandarijnen
klaar voor de liefhebbers. Ik zie je al denken, wat is een lopend buffet zonder soep? Dat is
inderdaad geen lopend buffet, dus er was speciaal voor deze gelegenheid een flinke pan
erwtensoep geprepareerd en een nog grotere pan tomatensoep. Om het feest helemaal
compleet te maken stonden er op de bar pitchers melk, limonade en sinasappelsap. Eén van
de AKB’ers vond het een gaaf idee om
papiertjes te maken om voor het eten
zetten van wat het nou precies was.
Helaas was er voor de kleur groen
gekozen wat toch nog een klein smetje
gaf aan deze lunch… We houden het er
maar op dat het voor het nieuwe
bestuur ook de eerste week was. Een
kleine 76 man heeft van dit heerlijke
buffet genoten.
Broodje hete kip
Niet zo traditiegetrouw als de vorige NOVA-lunch, maar zeker niet minder: de “broodje hete
kip”-lunch. Deze lunch is lastminute door de SnackCom(Commers) en een aantal
enthousiaste andere leden in elkaar gedraaid omdat er blijkbaar één SV afhaakte.
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afbakbroodjes geen drol kosten maar wel heel veel ruimte innemen, zeker als je maar met
de bakfiets bent. Uiteindelijk is er nog een auto heen en weer gereden om de rest op te
halen.
Al een paar uur voor de lunch is er begonnen met heel veel kip op te bakken en alle broodjes
af te bakken. Hierdoor was er een flinke voorraad met overheerlijke kip die gelijk om 12 uur
door Josse en Méraud geserveerd konden worden. Het was dan ook hun bedoeling om
iedere keer de rij uit te spelen. Zo snel mogelijk iedereen eten geven zodat er eigenlijk nooit
een rij stond. Het was desondanks nog flink doorwerken voor ze aangezien Koos boven in
school zo’n 138 man de SooS in
heeft weten te schoppen!
Zelden zo’n drukke lunch gezien.
Ondanks dat het zo mega druk
was, heeft NOVA wel genoeg
ingekocht gelukkig. Al was het
met de satésaus even spannend
aangezien één van de pannen
aangebrand was. Blijkbaar moet
je dit regelmatig even roeren…
kleinigheidjes houd je altijd
zullen we maar zeggen.
SooScommixen
Ook deze NOVA-lunch was niet echt traditiegetrouw, weer was het afhaken van een
studievereniging de reden dat NOVA weer een lunch neer mocht zetten. Deze keer stonden
er SooScommixen op het menu.
Eigenlijk is tegenwoordig de SooScommix gewoon een kant en klare doos Mini Snacks van de
Makro. Voor de ouwelullen zal ik even kort en bondig uitleggen wat de SooScommix van
tegenwoordig zo ongeveer bevat. Natuurlijk mogen ook andere mensen dit lezen.
Een doos Mini Snacks is een mix van frikandelletjes, kiphapjes, gehakthapjes en bitterballen.
De frikandelletjes bevat 54% kippenseparatorvlees, water, 13% varkensvlees, paneermeel en
heel veel E-nummers. Je zou bijna denken dat een kiphapje volledig bestaat uit kip, dit is
echter niet helemaal waar, slechts 13% kip zit erin
verwerkt, ook weer water, 9% kalkoenvlees en
uiteraard weer die E-nummers waar iedereen bang
voor is. In de gehakthapjes zit wel gewoon allemaal
gehakt vlees in met een hoop troep erbij nog. En de
bitterbal is gewoon een bitterbal, ook weer van alles
wat.
De lunch was weer druk bezocht, naar verluid zijn er
zo’n 100 man op komen dagen.
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Het is weer die ene donderdag. Die ene unieke donderdag van het jaar. Die donderdag
waarop de Zwarte Cross begint. Tent? Check! Campingkaart? Check! BVO incl. vervoer?
Check! Rugtasje met troep die je toch niet gaat gebruiken? Check! Klaar voor de Zwarte
Cross, klaar voor het avontuur!

Josse was al vroeg klaar voor het avontuur
De weg is lang maar gelukkig zit je je in een auto met goed slechte gitaarmuziek, en je komt
er vanzelf terwijl je dronken wordt. En omdat het vlak voor de zwarte cross altijd mooi weer
is is dit een uitgelezen kans om onderweg wat saucijzen te BBQen op je motorblok. En
eenmaal aangekomen op het kampeerterrein, na een kleine benen strek pauze in de rij, ga je
gewoon weer richting de TU campus van Delft. Zo heet dat nou eenmaal, en is je
kampeerplek toch ietwat vertrouwd. Tent omhoog, spullen derin mieteren en snel je
campingkaart wisselen voor goedkoop bier. Er moet immers nog ingedronken worden voor
de Duitse Tent. Want hoe moet je je anders de komende 3,8 uur vermaken voor de eerste
leuke band begint. Op naar de Duitse Tent dus.

Hight-tech simulatie van een klassiek Duitse Tent
Daarna begint de Zwarte Cross en verdwijnt de chronologische lijn een beetje. Er is altijd wat
te doen en wat te beleven. Daarom zullen we de belangrijkste activiteiten in volledig
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willekeurige volgorde op een rijtje zetten. De activiteiten kunnen ook door elkaar
heenlopen.
Een kijkje bij de crossbaan

Na dit ongedierte volgen er motoren
Bij de crossbaan kun je van alles beleven. Links van u zijn stoere rijdende apparaten (in alle
vormen en maten, zoveel als je je kunt voorstellen, en dan nog een paar!), rechts van u de
beste snacktent bij dit stukje van de crossbaan, voor u een willekeurige band, en achter u
een wcblok. En daartussen zitten barren. Geen reden om deze 38 vierkante meter nog te
verlaten dus. Tenzij je natuurlijk nog wat anders wilt beleven.
Een wandeling over de camping

Een kudde gleufdieren begraast de camping
Op de camping kun je van alles beleven. Zie je een willekeurige tent waar iets willekeurigs
op/bij geschreven staat? Vraag op ze minst waarom dat daar staat! Met willekeurige mensen
die er rond lopen die jou op wat voor manier dan ook interesseren kun je altijd een
interessant praatje maken. Ook is er vaak ruimte voor wat kwaliteitstijd voor jezelf, zoals een
massage, of naakt douchen. En uiteraard is daar de beste snacktent van dit gedeelte van de
camping, en als verbeteringen blijven is er ook gewoon een bar.
Een rondje over de theaterweide
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Ja die blauwe beesten hebben dus nooit mensen gezien
Filosofie in de Doorzichtige Kerk. Wetenschap bij de wetenschapstent. Lichaamsbeweging bij
de ochtendgymnastiek. Een hippe bierbar. En de beste snacktent van deze hoek van de
theaterweide. En de “speciale” mensen kunnen ook een gefrituurde sprinkhaan eten.
Versnaperingen op de Zwarte Cross

Braadworst. Hete braadworst. In een rode bikini.
Op de Zwarte Cross kun je alles eten. Er is voor elk wat wils. Teveel om op te noemen. Dus
dat doe ik hier ook niet. Maar je Zwarte Cross belevenis is niet compleet zoder de vistent bij
de linkerbocht van de westelijke crossbaan. Of de Angusburger op het beugelterras. Of de
afhaalchinees. Een pizzapunt is erg lekker. Of wat dacht je van de beste snacktent van waar
je dan ook bent op dat moment. Ook kun je veel bier drinken. Er zijn altijd wel 1 of 2 barren
binnen blikveld. Of een cocktailtent. En alles van de hoogste kwaliteit die je alleen op de
Zwarte Cross kan en mag verwachten. Culinair genot.
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Bandjes

Een aantal populaire bandjes
Je krijgt er eentje als je de camping op komt. Gratis en voor niks op vertoon van een geldige
campingkaart. Er zijn ook bandjes die muziek maken op de Zwarte Cross. Je komt ze overal
tegen, op elke weide op alle wegen, ze zijn nooit alleen, en ook nog eens op weg naar
nergens heen. Ze zijn immers al op de Zwarte Cross. Van kippenvel-baggerrock tot een
willekeurige hipsterkutband, er is weer van alles. Zwarte Cross, voor de bandjesliefhebber!
En aan het einde van de Zwarte Cross ga je weer naar huis. Met een beetje geluk is je tent
niet platgebrand en kun je alles weer meenemen. En gelukkig heb je ook nog die dinsdag
hierna vrij genomen, want deze ebola duurt nog wel ff.
Zwarte Cross. Het is een unieke belevenis zoals geen ander, je kunt het met al je vrienden
doen, wisselt voeldoende lichaamssappen uit, en kost je een ongezond deel van je
gezondheid. De Zwarte Cross; nu al het beste alternatief ten op zichte van het behalen van
een SOA!!

Zwarte Cross. Hey Ho Let’s Go!!
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Haal nu je rijbewijs bij Verkeersschool ADRIAN!
Voor maar €45,- per les van 60 minuten!
Motor en auto rijlessen mogelijk.
Bij lessen melden dat je van NOVA bent!

info@verkeersschooladrian.nl
015 – 88 941 38
06 – 270 77 548

Under Construction
Et was weer zover eindelijk weer eens
een kwartaalfeest.
De SooS was volledig omgetoverd naar
een bouwput waarbij alles aanwezig was
van bouwkeet tot een heuse
cementmolen. Waar moet je anders je
cocktails in maken.
Gelukkig leer je allemaal dingen met zo’n
SooS “Hoe metsel je dingen help even
met opbouwen en een huis bouwen ligt in
je bereik”. Want wat is er leuker dan drie
dagen lang een gemetselde muur in de
SooS te hebben die niemand mag
aanraken.
Toen de muur uiteindelijk droog was
fungeerde het als een prima cocktail
bar waar natuurlijk veel te goedkope
en te sterke cocktails te krijgen waren
die natuurlijk in een legendarische
avond leiden waar niemand meer wat
af weet.
Natuurlijk moest er nog meer geklust
worden voor de Under Construction
SooS want ja we noemen het niet voor
niks Under Construction dus is er een
flinke bouwkeet gemaakt om alle

bouwvakkers van eten en drinken te voorzien. Nadat
elke meid al het uitgefluit zat was werd het toch weer
tijd dat DJ Arie eens weer helemaal los ging en het
feest was natuurlijk meteen goed op weg.
Na het feest was het tijd voor iedereen om zijn
bouwhelm en handschoenen die van hun baas
geleend was weer op te zoeken zodat ze die weer
netjes konden inleveren.
Al met al was het weer een geweldig feest waar de meeste mensen het moeilijk mee hebben om
überhaupt iets van te kunnen herinneren.
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Kerstdiner, een reis door de wereld
Kerstmis, een feest vol tradities en gezelligheid. Bij mij
komt dit altijd neer op veel eten en nog meer eten. Ook
het kerstdiner bij Nova is een traditie. Eigenlijk heeft
Nova heel veel tradities waarvan het gemiddelde lid er
wel 38 kan noemen. Wanneer een geniaal feest is
geweest wordt later geprobeerd dit feest te evenaren
door hetzelfde te doen. Net zoals bij het kerstdiner, in
de oude SooS is er vele jaren gegourmet. Een nieuwe
SooS betekend een nieuwe traditie met een vijf gangen
diner.
Na twee keer het kerstdiner georganiseerd te hebben kan ik zeggen dat dit heel erg leuk is en maar
zeker een uitdaging om het diner van het vorige jaar te overtreffen. Zeker afgelopen jaar hebben we
als kerstcommissie veel nagedacht over een origineel en leuk diner. Het is een diner met traditionele
gerechten uit verschillende landen geworden. Om in de tradities te blijven.
Bij binnenkomst een amuse van mango, pijnboompitten en geitenkaas om in tropische sferen te
komen. Een Zuid Afrikaanse boboti als voorgerecht om een goede bodem te leggen. Als
tussengerecht een Spaanse gazpacho, oftewel een koud tomatensoepje. Het hoofdgerecht was
traditionele Amerikaanse kalkoenrollade met zoete aardappelpuree en maissalade. Toen we dachten
dat iedereen echt vol zat hebben we nog Hollands stroopwafelijs met rum appeltjes geserveerd. Het
Franse kaasplankje was de afsluiter van het diner. Naast al het eten is er uiteraard erg veel wijn en
bier gedronken. Al met al was dit weer een mooi diner.
Na het eten werden tafels en stoelen aan de kant gezet en plaatsgemaakt voor de mensen die nog in
staat waren om te bewegen en een dansje te wagen.
Kerstdiner is met recht en van de grotere feestje van het jaar. De mannen strak in het pak en de
vrouwen maken zich nog mooier dan
ze al zijn ;) Misschien een leuke
uitdaging voor komende commissie
om het kerstdiner weer eens in een
nieuw jasje te steken en een nieuwe
traditie te beginnen.
Iedereen bedankt voor de gezellige
avond en tot SooS.
Veel liefs Kayleigh
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OWee 2014
De OWee 2014 vond plaats van 17 t/m 21 augustus. Natuurlijk was NOVA ook van de
partij. In deze week heb ik mijn eerste kennismaking gehad met deze geweldige groep
enthousiaste idioten. Een terugblik.
Mijn OWee begon met het openingsfeest op de grote
markt. Dit grootse feest werd al snel verstoord door een
hevige regenbui, waardoor we snel een kroeg hebben
opgezocht. Op maandag werd ik door Wouter voorgesteld
bij de idioten van NOVA. Er was gelijk een klik en voor ik
het wist was ik ingeschreven en stond ik net zo fanatiek
mee te promoten,
inclusief 3800 stickers op
m’n lijf en een 38-voud
van dat aantal aan fluitjes om mijn nek. Die avond werd het
eerste feest gegeven, de speciaal bierenSooS. Zelf ben ik niet
zo een liefhebber van bier (Hoe dan? Geen idee. Ik hou meer
van zoet) dus kwam ik vooral voor de gezelligheid.
Goed. Dag twee: dinsdag. Eerst maar eens flink uitslapen.
Tegen een uur of vier was ik alweer in de SooS te vinden.
Het leek alsof ik iedereen al jaren kende. We hebben gezellig
met z’n allen gegeten, waarna er weer een spetterend feest
was. Dit keer was het een open podium avond, gevolgd door
om twaalf uur een happy hardcore hour.
Dag drie: weer eerst uitslapen. En uitbrakken na al dat
hakken van afgelopen nacht. Op woensdag avond was er een feest waar NOVA toch wel een
beetje bekend om staat: de AprésSooShut, inclusief cocktailhour en flügelwedstrijd.
Aangezien de flügels om m’n oren vlogen, kan ik me van deze avond weinig herinneren..
Maar wat ik nog wel weet is dat de mensen van NOVA weer allemaal super hun best hebben
gedaan om een topfeest neer te zetten!
De laatste dag, al behoorlijk naar de klote.
Maar die laatste avond kun je natuurlijk
niet laten schieten! Dit feest stond net als
de dias in het thema van cowboys en
indianen. Hartstikke leuk en gezellig, en
weer een avond die de volgende dag een
waas was.
Kortom, de OWee was een ongelofelijk
leuke week, en een goede gelegenheid om
de mensen van NOVA te leren kennen. Het
was een week om de rest van je leven af te
vragen wat je in godsnaam gedaan hebt.
Tot SooS,
Laura
Ik wil 380 woorden!
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Halloween party
Na een geweldige bieravondje met Ron die ik bijna 9 jaar niet had gezien te hebben kreeg ik
een eervolle uitnodiging om halloween in NOVA bij te wonen.
Vanaf een uur of 7 was het al feest, na
een 5 meter tunnel van spinnenrag en
familiefoto's van Dracula de bloed
dorstige kon je een bloederig drankje
bij de bar halen.
Met wat muziek en bier maakte ik
aardig wat kennis met mensen in de
soos.
Nadat Ron er ook was, kon ik hem
helemaal ingesmeren met smink en
beide bloed staan gorgelen in het
regelkamertje. Deze epische voorzitter
had was uiteindelijk een kruising
tussen macdonalds clown/geest uit de
onderwereld met een mac-thor hamer.
Mocht mijn geheugen me niet in de
steek laten was het ook de avond dat ik gelijk cursus biertappen kreeg. Na een keer of 20
begonnen de biertjes er uiteindelijk ergens op te lijken. Dit gehele feestje had een
hoogtepunt tot 12.00. Ergens daarna had ik ook mijn eerste date te pakken. Al in al een
gezellige en feestelijke avond gehad. Mogen er nog meer van dit soort feestjes komen.
Arie V.
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Een kijkje in de keuken bij de SnackCom
Velen van jullie zullen het nog wel weten, maar 11
september 2014 was een speciale dag in de
geschiedenis van studentenvereniging NOVA. Na jaren
van trouwe dienst in de SnackCom hebben Ron(d), Johse, Leen & Hassink de spatels erbij neergegooid en
plaatsgemaakt voor de “nieuwe generatie”.
Via deze weg willen we jullie graag bedanken voor die jaren in de keuken!

Gelukkig hadden David Jansebrug en van Loenen al een
paar keer meegeholpen in de keuken. Dus het geheim
achter “het in zo kort mogelijke tijd, zoveel mogelijk
eten maken” was al doorgegeven.
Voor de SchuimSooS tijdens de Code Geel is door het bestuur aan ons gevraagd of we misschien die
avond HEEL VEEL kapsalons wilde maken. Geen probleem uiteraard, alleen was er wel een nieuwe
commissie nodig. Gelukkig wilde Nicke, Méraud & Robbert Chartreuse het team wel versterken en
waren we weer compleet. Helaas kon Méraud de eerste keer niet zodat we alsnog maar met z’n
vieren stonden.
Zoals altijd werd er begonnen met het snijden van
de groenten. Van Loenen de tomaten, (kut
Westlander!) en David Jansebrug ergens in een
hoekje ( zo ver mogelijk van ons vandaan ) de uien,
omdat uit het verleden is gebleken dat hij hier het
beste tegen kan. Z’n pa schijnt zo’n uienboer te zijn
of iets dergelijks. Een uurtje of twee waren we wel
klaar met het snijden en besloten we ff te gaan
epibreren in de keuken. Precies op dit moment vond
iemand het echt nodig de keuken in te lopen met als resultaat dat een deel van de zojuist gesneden
groenten met 38 km/h richting de deur “vielen”. Er hing nog een bordje op de deur, betreden op
eigen risico…
Aangezien om 4 uur de eerste kapsalons uitgedeeld moesten worden zijn we vanaf een uur of 3 vol
gas shoarma gaan bakken. Vervolgens werd om half 4 de frituur ook flink aan het werk gezet om de
patat weg te starten. We hadden er voor gekozen om
de kapsalons in van die losse bakjes te maken in
plaats van die grote warmhoudbakken. Omdat dit
volgens de SnackCom gewoon hoort bij een kapsalon.
Nadat de patat en shoarma in de bakjes gemikt was,
werd er uiterst professioneel een afgemeten
hoeveelheid kaas eroverheen gegooid waarna het de
oven in ging. Paar minuten snel weer de oven uit en
de groenten eroverheen. En een voorraadje maken
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zodat er gelijk om 4 uur een hele berg uit kon. Precies om 4 uur kwam de SnackCom de keuken uit
gerend om zo snel mogelijk aan de bar een biertje te bestellen. Om vervolgens weer met een biertje
de keuken in te rennen om de kapsalons voor al die hongerige mensen op te halen. Dit ging zo even
door totdat we erachter kwamen dat er eigenlijk best veel mensen op het gratis eten afgekomen
waren. Er was te weinig ingekocht… Gelukkig hebben we Twan weten over te halen om even langs de
Jumbo te racen en alle schappen leeg te trekken. Uiteindelijk hebben we tussen 4 en 7 uur zo’n 175
kapsalons gemaakt.

Een paar maanden later was er een NOVA-Live, dit betekent dus ook weer gratis voedsel voor
iedereen. Deze keer hadden we besloten om weer eens hamburgers te maken. Een gouwe ouwe met
een verbeterd recept deze keer! Speciaal voor deze gelegenheid is de SnackCom in een nieuw
schortje gestoken zodat het er helemaal professioneel uitziet.
Bovendien is er voor deze editie van de “HamburgerSooS” een
SnackComklok in het leven geroepen zodat we precies wisten wanneer we
wat moesten gaan doen. Het mooie van de klok was, niemand behalve de
SnackCom wist hoe de klok werkte xD. Zo is het bij een normale klok als de
wijzers bovenaan staan een uur of 12. En bij ons was dat half 4. En half 4
betekende dat we ff een paar minuten David belachelijk mochten maken en
slechte opmerkingen mochten maken richting Méraud.
Klokslag 12:10uur begonnen we weer meer groenten snijden. Ook dit keer
was het weer de eer aan het nieuwste SnackComlid, om met een
schroevendraaier en een hamer het blik augurken open te maken. En ja, dit
kan ook met een blikopener, maar dit is echt veel leuker! Zeker als het zo’n
15 minuten duurt voordat de eerste augurken het blik verlieten.
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Nadat alle groenten gesneden waren, zijn David en Nicke zo’n 250 eieren gaan bakken zodat deze
maar alvast klaar waren. Aangezien je van hard werken honger krijgt waren Chartreuse, Méraud en
van Loenen met een net zo hoog tempo de eieren weer op aan het eten. En klagen dat ze een beetje
door moesten gaan met eieren bakken. Tijdens het eieren eten werd ook alvast de sheddarkaas van
z’n plasticje ontdaan. IEDER PLAKJE ZIT OMHULD MET EEN STUK PLASTIC. Geen idee welke %#%$ dit
bedacht heeft, maar het levert ons in ieder geval veel werk op. Een uur of 3 werd er ook alvast
begonnen met het bakken van het bacon in de oven. Door een kleine inkoopfout waren er hier iets te
veel van ingekocht, bacon zat dit jaar per 100 plakjes verpakt
ipv 25. Dus zaten we met een klein overschot wat na afloop
aan iedereen meegegeven werd.
Een uur of half 4 gingen de eerste hamburgers de frituur in,
om exact na een onbepaalde tijd er weer uitgehaald te
worden. Vervolgens werd de sheddarkaas met een
“SnackCom gepatenteerde, generatie op generatie
doorgegeven, geheime & bovendien uiterst efficiënte”
manier op de hamburgers
gesmolten.
Vervolgens werden traditiegetrouw de broodjes op een speciale
volgorde opgebouwd. Broodje, sla, komkommer, hamburger, ei, bacon,
tomaat, augurk, grill saus & broodje. Dit blijft natuurlijk voor geen
mogelijkheid rechtovereind staan, dus moest er een heipaal in geslagen
worden in de vorm van een satéprikker. Exact om 4 uur stonden er 38
hamburgers klaar in de keuken die de hongerige mondjes in de SooS
moesten voeden. Uiteraard werd er meteen om 4 uur een pitcher
Hertog Jan de keuken in gebracht zodat de dorstige koks ook weer
tevreden waren.
Vanaf een uur of 6 toen de meeste mensen al aardig vol begonnen te raken werd er ook patat op de
bordjes gegooid, waardoor de meesten toch nog besloten er nog ééntje te halen.
Namens de SnackCom willen we graag onze excuses
aanbieden aan de mensen die de keuken opgeruimd hebben
na afloop. Er valt nou eenmaal wel is wat op de grond, en de
vloer wordt ook zo glad op een gegeven moment wanneer er
met de frituur gewerkt wordt. De beste manier om dit op te
lossen is dozen op de grond te leggen. Dit is ook meteen een
afsluitende & gratis tip voor de lezers, wanneer je thuis te
lui ben om je keuken schoon te maken, en je iedere keer
uitglijdt omdat het zo glad is. Leg gewoon kartonnen dozen
op de grond. Dit werkt perfect!
p.s.: De SnackCom is in te huren voor al uw feestjes en
partijen. Prijs op aanvraag.
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Jaarvergadering
Daar zit je dan… Aankomend voorzitter van NOVA! Wie had dat gedacht. Maar voordat het zo ver is
moeten we wel de jaarvergadering doorkomen, en dat was iets waar ik een beetje tegenop keek
aangezien ik niet echt een spreken ben, maar het moet!
Oud Bestuur
Aan al het goede komt ooit een eind, dus ook voor het toen nog huidig bestuur. Er wordt gekeken
naar alle dingen die zij hebben bereikt in het afgelopen jaar en dit was een prima jaar! Ze moeten
plaats maken voor het nieuwe bestuur en na een lang en uitputtend jaar zijn ze blij het stokje over te
geven. Er is dan ook niemand die iets tegen het oud bestuur heeft en zij zullen volledig goed gekeurd
worden!
RvC
Voordat het nieuwe bestuur dan eindelijk goedgekeurd gaat worden eerst de veranderingen binnen
de raad van commissarissen bekend gemaakt. SuuS, Belg en Hassink gaan uit de raad, dit vinden wij
natuurlijk erg jammer. Gelukkig blijven de plaatsen niet lang leeg want Nick was natuurlijk al een
tijdje mee aan het draaien maar nu is het dan eindelijk officieel. Ook zullen Astrid en Thijs het
bestuur gaan ondersteunen!
Nieuw bestuur
Dan is het eindelijk tijd om het nieuwe bestuur goed te gaan keuren! Daar sta je dan samen met
Robbert en Twan, en daar ben ik blij mee! Sta je een beetje je verhaal te vertellen over wat je wil
gaan doen dit jaar, en dan zijn er natuurlijk één of twee lastige vragen vanuit het publiek, daar
konden we gelukkig wel om lachen want we weten waar ze vandaan komen.
Om alles af te sluiten moeten we natuurlijk wel “ontgroend” worden, dit gebeurt niet zomaar. Dit
gebeurt traditioneel door lekkere zooi over het
bestuur heen te gooien! En wat hebben we ervan
genoten. De keuze dit jaar is gevallen op een heel
glibberig goedje met een toevoeging van wat
partypoppers, altijd lekker als je dagen later nog
stukjes in je haar kan vinden. Lekker koud dat
glijmiddel in je nek, en onder je voeten ook
geweldig. En dat mag natuurlijk niet
achtergelaten worden dus als nieuw bestuur
hebben we het natuurlijk moeten schoonmaken,
wat een geweldig klusje was met vallen en
opstaan. Zullen we er dan eindelijk klaar voor
zijn om deze geweldige vereniging een jaar lang draaiend te
houden?
Al met al was het een super gezellige jaarvergadering waar we lekker naar de klote zijn gegaan en
dagen later nog stukjes partypoppers uit je bilnaad kan trekken.
Tot SooS,
Koos
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Aankomende Evenementen
Wil jij graag ook weten wat je komend kwartaal kan verwachten in de SooS? Hieronder volgen de
aankomende Evenementen. Je kan deze lijst natuurlijk, als afstreeplijst gebruiken om te kijken of wel
elke keer bent geweest.
Donderdag 30 april:
Kwartaal vier zal op donderdag losbarsten met een
SpeciaalBierenSooS. Voor 20 euro kan er weer een mannenkaart
gehaald worden en voor de vrouwen is er een kaart beschikbaar
voor 10 euro. Dus hou jij van een lekker speciaal biertje, kom dan
deze avond langs in de SooS.
Vrijdag 1 mei:
Wil jij ook de verhalen horen over dat vroeger
alle beter was? De sterke verhalen van
vroeger? Vandaag is de OuwelullenSooS.
Passend bij de dag van de Arbeid. Tevens zal
het cadeau, waarvoor de ouwelullen gestemd
hebben afgelopen keer, onthuld worden.
Donderdag 7 mei:
Tijdens de tweede week van het kwartaal gaan we
voorbereiden op het NOVAweekend. Iedereen wil graag weten
wat het Thema van dit weekend zal zijn en daarom is het
vandaag de SecretSooS. Kom dus wat jij denkt dat het thema is
van het NOVAweekend!

Vrijdag 8 mei t/m zondag 10 mei
Deze vrijdag zullen we weer vertrekken met
NOVAweekend. Lekker een weekend weg
met NOVA naar een geheime locatie. Dus je
je gezelligheid mee en laat je schoolwerk en
chagrijnige gezicht allemaal thuis.
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Woensdag 14 mei:
Dit is geen tik fout, donderdag 15 mei is het namelijk hemelvaart en
zal de SooS dicht zijn. Dus gaan we hebben we op woensdag 14 mei
met Sypke Wynia een feest, ze komen gezellig langs om NOVA op z'n
kop te zetten bij hun eigen eindfeest!
Donderdag 21 mei:
Donderdag 21 mei komt er een echt Feestcom feest, de
Crazy38-SooS. Bij deze gekke SooS heeft de feestcom 38
leuke opdrachten verzonnen die binnen of buiten kunnen
worden uitgevoerd. Kom met een team of alleen en dan
delen wij je bij een team in. De teams met de meest
originele manier van het oplossen van de opdrachten
kunnen leuke prijzen winnen!
Donderdag 28 mei:
Vrijdag zullen de NOVAzeilers vertrekken naar zeilweekend, dus
vandaag proberen we daarvoor in de stemming te komen met de
SailorSooS. Dus haal je matrozenpakje uit de kast en kom gezellig
feesten.

Vrijdag 29 mei t/m zondag 31 mei:
Vandaag zullen vertrekken om weekend lekker te zeilen. Hou jij
ook van om in een zeilboot te zitten en heen gaan waar de wind je
brengt? Ga dan ook mee met weekend, vol met water en boot
pret.
Donderdag 4 juni:
Heb je ook wel eens willen weten hoe de mensen van Sypke Winia
feesten? Ze komen vandaag NOVA op z’n kom zetten met hun eigen
eindfeest. Mis dit niet! En kom gezellig meefeesten.
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Vrijdag 12 juni:
Ook dit jaar sluiten we het jaar af met het legendarische
evenement BBQ-open podium. Dit jaar is het op vrijdag 12
juni en gaan we met z’n alle knallend het schooljaar uit.
Dus kom lekker langs voor de BBQ en natuurlijk de live
muziek van het podium.
Dinsdag 16 juni:
Voor degene die het nog niet wisten houd NOVA zich
al een tijdje bezig met sporten. Er zijn al meerdere
sport evenementen geweest waar wij ons hebben
laten zien: Mudmasters, Batavierenrace, ect. Deze
avond zal een delegatie van NOVA meedoen aan een
survivalrun in Utrecht. Mocht jij niet sportief
aangelegd zijn, maar wel van een biertje houden. Dan
kan je altijd de sporters aanmoedigen langs de kant.
Donderdag 18 juni:
De tentamenstress zal in deze dagen hoogtij vieren. Om aan
deze stress te ontsnappen kan je terecht om onder het
genot van een drankje je tentamens af te zeiken bij de
BarhangSooS.
Donderdag 25 juni:
Warm alvast je stembanden op. Zoek je beste nummer
op. We gaan weer helemaal los en gaan we met z’n alle
zingen bij de KaraokeSooS. Even helemaal niet denken
aan al die tentamens.

Donderdag 2 juli:
Alle toetsen zitten er weer op. We gaan lekker
genieten van het heerlijke weer bij de ZwembadSooS,
lekker in het zonnetje in een zwembadje liggen
dobberen terwijl je herinneringen ophaalt van dit
geweldige afgelopen jaar.
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Oktoberfest

Bier, vrouwen, en Duitse muziek. Als dat je ding is, dan
is het Oktoberfest in de SooS ook wat voor jouw. En
wie zijn ding is dat nou niet. Oktoberfeest, nummer 2
op de lijst van goede dingen die onze oosterburen ons
nagelaten hebben. Onder döner kebab en boven
kuilen op het strand.
Om goed te kunnen proeven van die échte herfstsfeer
ligt er ook een prachtig bladerdek op de grond. Voor
een schamele €7,50 (daar kun je maar drie keer van
avondeten) kun je je ook inkopen om onbeperkt je
bierpul te laten bijvullen.
Uiteraard kun je daar ook alleen echt van genieten
met een goed bord zuurkool, bereid door de enigen
echten meneer Jeucken en Desiré. Een bordje pittig, of
minder pittig, dus ook voor de zeikerds!
Een professionele amateur DJ ritst nog ff een serie
übergeile Duitse schlagerknijters aan mekaar. Er danst
nog een verleidelijke dame in dirndl naast je op tafel. Die pul bier raakt ook niet leeg. En van
je schoen stijgt nog een vleugje herfst op. Het houdt niet op en het gaat maar door. En de
volgende dag willen de irritante mensen weten hóeveel je wel niet gezopen had dan.
Gelukkig was er nog een zeer bekwame hooghoudster-der-dirndl-mode die netjes jouw
aantal bierpullen op haar decolleté heeft geturft.

Oktoberfest in de SooS, alle ingrediënten om je die ene keer in het jaar toch weer een
Duitser te voelen. Omdat het kan, omdat Duitsland vindt dat het moet, en omdat je het
stieken toch wel wilt!
Tot OktoberfestSooS
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KMT David Jansebrug
KMT bij studentenvereniging NOVA? Jaja, je leest het goed. Na 26 jaar NOVA heeft er
eindelijk iemand een ontgroening doorlopen binnen de vereniging.
( Ohja, voor de mensen die het verhaal al kennen, kunnen deze bladzijdes overslaan.
Gratis tip, want het lezen van deze 3 bladzijdes zijn echt zonde van je tijd).
David Janse, inmiddels tweedejaars lid bij NOVA, heeft tijdens de OWEE in een semi-nuchtere
bui besloten zich aan te melden bij een andere studentenvereniging in Delft: “Sint Jansbrug”.
Die vereniging kent al jaren een KMT (Kennismakingstijd/ontgroening). Iedere KMTdeelnemer heeft daar een stempelboekje gekregen en moest een aantal maal in de week zich
melden om een stempeltje op te halen. Wanneer je een stempel mistte, moest je een lullige
opdracht doen. Zoals een klein stripverhaaltje maken of
strafregels schrijven.
Op een willekeurige avond hebben een aantal NOVA
leden de koppen bij elkaar te steken om iets te
bedenken zodat David zich ook een beetje thuis zou
voelen binnen onze vereniging, want blijkbaar houdt hij
van KMT. Er is dus zowaar een officieuze KMTDavidCommissie opgericht. Er is vanuit Duitsland een
KMT David aanwezigheidsstempel ingevlogen, en uit het
verre Spanje is een dik boek op de boot gezet, een
stempelboek. Tijdens Code Geel moest onze enige KMT
deelnemer zich iedere dinsdag bij de lunch melden. De
woensdagen moest er worden meegedaan aan de Arytrainingen. En op de donderdagen was er ook een
stempel te verdienen als hij aanwezig was bij de feesten.
Om Sint Jansebrug een klein beetje na te apen hebben
wij ook dingen bedacht die onze deelnemer moest uitvoeren bij afwezigheid. Een kleine
opsomming hieronder:
- Op de dinsdagen:



Commissie trakteren op een pilsje
Pak vruchthagel op kleur sorteren

- Op de woensdagen:



25 keer opdrukken
38 keer opdrukken

- Op de donderdagen
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Vissenkom bestuur kuisen
Teletubbieland maaien met nagelknipper
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Het kwam er uiteindelijk op
neer dat David op alle
dinsdagen en donderdagen
aanwezig was. Alleen op de
woensdagen schitterde hij
in afwezigheid, wat
uiteraard neerkwam op
opdrukken. Om hem een
beetje respect bij te
brengen voor de oudere
leden van de vereniging, dit
is schijnbaar ook een van de
doelen van een ontgroening, moest dit opdrukken natuurlijk op de meest vreemde plekken
gebeuren. Zo heeft meneer Jansebrug 15 keer opgedrukt in het klushok met een aantal
toeschouwers erbij. Volgende stap was in de Makro Delft, in het restaurant, moest hij 20
keer opdrukken. Eerst met wat tegenzin, maar toen z’n biertje op was vond die het
plotseling geen probleem meer. Na een tweede biertje gedronken te hebben vonden we het
eigenlijk wel een heel goed plan om
z’n laatste keer opdrukken ook in de
Makro te doen. Toen we dit
bedachten stonden we net op het
punt met de roltrap naar beneden te
gaan. Één of twee mensen keken ons
wel een beetje raar aan, dat we
lachend, filmend en afzeikend David
Jansebrug z’n laatste 15 push ups op
de roltrap naar beneden lieten doen.
Wij als commissie dachten dat we er
nu wel vanaf waren, David was alle
avonden aanwezig geweest of had z’n
opdracht gedaan. Totdat er op
Facebook foto’s voorbij kwamen dat er bij Sint Jansbrug een heuse inauguratie avond was
waarbij iedereen in van die jassie dassie pakken liep. Na een zware vergadering zijn we tot
de conclusie gekomen dat David binnen onze vereniging ook geïnaugureerd moest worden,
maar dan wel op een aparte manier. Geen jassie dassie
uiteraard, maar met een speciaal op maat gemaakte
tuinbroek, een groene…
Donderdag 2 oktober was het dan zover, het schoonmaakhok
was omgebouwd tot feestzaal. De flugelkrokodil was uit het
vet getrokken en de statafels werden uit een voorraadhok
getrokken. Zelfs de flugelbox is in het schoonmaak gepropt
zodat er tijdens de feestelijkheden genoten kon worden van
Duitse Après-ski Iedereen was er klaar voor, vanavond zou de
eerste inauguratie van een lid plaatsvinden binnen de
vereniging. Nadat de commissie het eindverslag doorgelezen
had van David zijn we tot de conclusie gekomen dat hij wel
heel graag lid wil worden van NOVA.
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Het officiële gedeelte van de inauguratie bestond uit het ondertekenen van een oorkonde
door de voorzitter van NOVA, David Jansebrug en de KMT-DavidCommissie. Nadat dit
gedaan was zijn we weer serieuze dingen gaan doen zoals bier drinken...

p.s. Tijdens het typen van dit WP-stukje is David naar ons toe gekomen of hij in een aantal
zinnen mocht zeggen wat hij van z’n KMT vond, en of dit dan ook in de WP terecht kon
komen. Bij dezen Jansebrug:
“ Ik wil eerst de commissie bedanken natuurlijk die me begeleid hebben de afgelopen 4
weken. Ze hebben me echt heel goed geholpen bij m’n introductie binnen de vereniging.
Zelfs als ik vragen had over m’n huiswerk kon ik bij ze terecht. Dus daarom bied ik ze bij
dezen allemaal een pulletje Hertog Jan aan. De opdrachten die ik moest doen als ik er een
keer niet was vond ik reuze meevallen. En achteraf kan ik er wel om lachen over dat
opdrukken in de MAKRO. Ik heb het bij NOVA veel meer naar m’n zin gehad dan bij Sint
Jansbrug. En daarom heb ik besloten dat ik voortaan alleen nog maar naar NOVA kom!
Bedankt allemaal. ”
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Nova JaarNach en Bata-bieren voor het goede Doel
NovaJaarNach, de SooS-avond waarop we groots vieren dat de vereniging weer een jaartje ouder is
geworden. Dit jaar werd ze alweer 27. Zoals elk jaar is er een
ontzettend grote taart gebakken. Maar die is nie voor te eten
nie. Zodra de eerste mensen binnen komen, wordt heel de
SooS secuur afgeplakt met huishoudfolie. Nadat iedereen er
zeker van is dat alles waardevoller dan €38 volledig is
beschermd, kan het echte feest beginnen.
De verjaardag van
Nova wordt uiteraard
in Nova-stijl gevierd.
Dat betekend: taart-gooi-gevecht XXL. Als de zelf gebakken
mega-taart op is, wordt de reserve munitie aangesproken.
Stapels van de allergoedkoopste, gierigste en ranzigste
slagroomtaart die er te koop is, gaan door de lucht. Overal
druipt de slagroom vanaf. Totdat alles dozen leeg zijn. Dan
wordt er overgeschakeld op tweedehands munitie. Brokken
taart worden van de vloer en wanden geschraapt, om alsnog in het gezicht van je tegenstander te
belanden.
Uiteindelijk heeft de natuurkunde zijn werk gedaan en wordt
een staat van maximale entropie bereikt. Heel de SooS is
bedekt met een dun vernis van slagroomtaart. Net als alle
aanwezige Nova-leden. De slagroom druipt van een ieders
gezicht. Sommige proberen hun handen schoon te likken,
maar trekken een smerig gezicht. Uiteindelijk worden de
wastafels, spoelbakken en douche opgezocht om iets van die
smerige pleuriszooi van je lijf te krijgen. Helaas zal iedereen
nog jaren later kunnen ruiken welke kleren je aan gehad heb
tijdens NovaJaarNach…
Uiteindelijk wordt de folie weer van de wanden
getrokken, en de vloer gepoetst. Met heet water, heul
veel heet water. En dan lekker poetsen totdat alles er
op zijn minst weer een beetje toonbaar uitziet. Als
laatste nog even al het water wegtrekken naar de
afvoerputjes, welke heel gemakkelijk op het hoogste
punt van de vloer zijn aangebracht. Gelukkig gebeurd
dit alles wel onder aanvoering van het ons gelukkig
stemmende ‘I want to break free’.
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Terwijl het feest in de SooS dus langzamerhand op zijn eind
begint te lopen, begint het feestje in de gang juist net lekker
op stoom te komen. Een bonte verzameling loopt rond.
Sommige in oud-bestuurskleding, andere in sport-shirts, maar
bijna iedereen draagt Logo. NovaJaarNach wordt altijd
vergezeld van een feestje op de gang. Speciaal voor de
mensen die al die smerige meuk niet de volgende dag nog uit
hun oor-haren willen peuteren. Normaal gesproken is dit
altijd een gemoedelijk feestje met eigen muziek, tap en
genoeg SooSComMix.
Maar dit jaar is het een
bijzonder feestje op de
gang. De dj-booth is wel erg netjes opgezet, er hangt een
grote monitor met een spaarvarken erop en een grote
muurschildering laat het logo van de KWF Kankerbestrijding
zien. Naast het logo staat: “Namens alle BataVieren onwijs
bedankt voor jouw bijdrage.”. Batavieren, van de
Batavierenrace. Dit jaar loopt op 25 april een grote groep van
Nova mee met werelds grootste estafetteloop. Tijdens deze
race wordt via Bata4Lief geld ingezameld voor de KWF
kankerbestrijding.
Nova draagt ook zijn steentje bij en om de
inzamelactie af te trappen is het thema van het feestje
op de gang: Bata-Bieren! Tijdens deze avond zijn alle
consumptie ook in Bata-editie verkrijgbaar. Een Batacola, Bata-bitterbal, Bata-rose of Bata-bier kost €0,50
extra, welke volledig ten goede komt van het KWF
kankerfonds. Tevens kunnen er liedjes aangevraagd
worden voor €2.
Het thema was dus bier zuipen voor het goede doel!
Nou daar is Nova best goed in. Vinnie had zijn
magische skills laten gelden en ervoor gezorgd dat de
actuele stand live bekeken kon worden op de monitor in de gang, maar ook op de website, via
mobiel, tablet, laptop of pc. Al snel werd de €100
Steun Nova en Bata4Life
gepasseerd. De tap stond open en de muziek draaide. Tot
daar ineens ging: ‘De Telefoon’. Een krakerige stem zegt:
De kans dat je als man
“Ed!? Ik sta hier bij de rode vlag, en de vraag is: kunt u mij
gedurende je leven kanker krijgt
verstaan??” In de hoek is een wenteltrap gebouwd tot
is 1 op 2, de kans als vrouw is 1
akelige hoogte. Bovenop een plateau met een oranje
op 3. Wetenschappelijk
telefoon en een Rode Vlag. Hier kon iedereen zijn
onderzoek is nodig om deze kans
verzoeknummertjes aanvragen. Nadat het verzoek via de
te verkleinen. Sta op tegen
telefoon over de boxen naar iedereen inclusief de dj was
kanker en doe mee met
geschreeuwd, gaat er €2 in de pot en begint het wachten
Bata4life! Steun het Nova-team
tot je nummertje gedraaid wordt.
via: bata4life.nl/nova, vul je
De teller loopt lekker door: €138, €238, €338. Totdat daar
opeens weer de telefoon wordt opgepakt. Robbert
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Chartreuse staat bovenop de trap en doet de mededeling dat het
bestuur zojuist €100 gedoneerd heeft. BAM de teller schiet in een
keer naar €438. Uiteraard moet dit gevierd worden, dus de
volgende rent alweer de trap op: ‘Een BataRondje voor iedereen’
schreeuwt hij, nadat hij zowat de bar-bel gemolesteerd heeft.
Uiteraard leiden al die verzoeknummertjes tot de meest foute
muziek in de gang. En niets zo gezellig als veel bier en hele foute
muziek. Rond een uur of half twaalf staat de teller alweer op €518.
Maar dan loopt een lieflijk ogend Nova-lid naar de dj-booth: “Hey
kanker-dj, kanker op met dat kanker-nummer, die kanker-herrie
kunnen m’n kanker-oren niet aan, kanker ff dit kanker-plaatje in die
kanker draaitafel van je”. De dj verblikt of verbloost niet:“Ohh, ok
dat is dan 8x€2 plus €2 voor het nummertje, 18€ in de Bata-eend
alstublieft.” Lachend zegt het Nova-lid: “Prrrrriimmaaa, maak er maar €20 van.” En BAM de teller
staat alweer op €538. Schelden met kanker, voor een
avond mag het. Als je maar gul betaald.
Uiteindelijk eindigt de avond in een grote waas. Het
scherm met de tussenstand wordt ook steeds
waziger. Maar de volgende dag blijkt dat er maar
liefst een whoping €705 is opgehaald. Een geweldige
bijdrage voor het Nova-Team aan Bata4Life. Trots
maakt de organisatie nog dezelfde dag het geld over.
Daarbij blijkt dat Nova nu van alle teams bovenaan staat. Zelf nog boven het Batavieren-bestuur zelf.
Uiteraard moeten we deze toppositie behouden. Blijf daarom je bijdrage storten via
bata4life.nl/nova. Vertel het tegen je vrienden, familie, en iedereen die het maar horen wil. Samen
kunnen we zorgen dat we een flinke
bijdrage kunnen leveren in het onderzoek
naar kanker en de bestrijding hiervan.

Informatie van KWF.nl
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Las NOVA techniek verhaal
Er was eens een idee.
Vinnie hier heb je een hoopje geld, veel plezier. Het thema was Las NOVA. Vegas style casino, bar en
nightclub. Bar, licht en geluid moesten tegelijk met echte poker, blackjack en roulette tafels.
Ik dacht aan dure lasers, dure movingsheads, line arrays.. alles. Uiteraard is het budget net niet
toerijkend voor dit idee. Ok hoeveel lasers hebben we.. en dat geluid. ja de dj moet in een hoek en
andere speakers. Met de bar op het podium moet het één geheel worden.
Het idee was geboren. Vinnie ging knutselen en rond vragen. Geluid kan ik wel die ge-upgrade hk's
uit de oude SooS voor gebruiken... licht kan ik wel via DanceFX regelen en de bar was al besteld met
led verlichting.
Dat geluid... ja daar ga ik buiten alle regels
om lekker zo'n oude yamaha p4500 aan
hangen. Genoeg vermogen en headroom
om het zaaltje te vullen en de mensen aan
de tafels en bar geen herrie in hun oren te
pompen. Het feest gedeelte was samen
met de pokertafels in de zaal. Dat licht is
wel gaaf om 9 tafels te stapelen, led ballen
erin te leggen en dan af te dekken met wit
doek. En jawel het zag er gaaf uit. Rond de
normale bar en de bar op het podium lagen
ook ledbalken als uplighting.
Dat geluid is natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Maar de combo van niet te hard en tweeters
anders gericht maakte een mooi klein feest zaaltje. Voor de sfeer had ik een rackje vol met eq's en
speaker management. Crossover op 100hz door de hk's en de rest door de MRX subs. In de hotspot
was het geluid zo mooi scherp en het diep precies goed. De dj's Guy en Boris draaiden vooral Future
House en deephouse; Een hele mooie combo voor een nightclub. En voor mij weer een nieuw genre
ontdekt.
Dat hele licht, lasers en hazer plan was leuk, zag er gaaf uit en werkte perfect.
Ik hoop nog eens zo'n party neer te mogen zetten!
Ouwe TechniekRot
Vinnie
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brood nodige werd er gestart aan de kilometers lange reis naar Meerdal!
Misschien een leuk weetje in een van de twee auto’s kan alles geregeld worden met een
toetsenbord. Dat houd in de raampjes kunnen geregeld worden, de muziek, de verwarming,
airco, etc.. Hypothetisch gezien kan het zo zijn dat er een incapabel persoon aan de knopjes
zit, zodat de muziek op hard gaat en de raampjes open gaan terwijl je langs een aantal
politie agenten rijd. Wat is dan het beste wat je kan doen? Precies, je zet gewoon je auto uit
terwijl je met 100 km/h voorbij rijdt.
Na de brood nodige pisstops, rondjes rotondes en file flirts doemde daar in de verte dat ene
bordje op met “Centerparcs het Meerdal” We konden ons geluk niet op wat een feest! Wat
wel een mooi systeempie is, is dat ze lokaal een file van auto’s creëren, zodat je je auto niet
uit hoeft om in te checken. Want aan het einde van deze file staat een mevrouwtje waar je
een aantal Duitse opmerkingen tegen kan maken en ze nog steeds blijft lachen en al je
spullen geeft die je nodig hebt om je huisje in te komen. Als dat geen vakantie is weet ik het
ook niet meer.
Oke,
dus
de
wel-gezellige-auto
ingecheckt en gedaan moest er
gewacht worden op auto 2 die ergens
onderweg op de rotonde is vast blijven
zitten omdat ze volgens de tomtom
linksaf op de rotonde moesten o.i.d..
Gelukkig is dat wachten op een
Centerparcs
als
meerdal
geen
probleem, want ze hebben daar de
dome. Voor de mensen die niet weten
wat de dome is, het is eigenlijk een heel
ongezellige kroeg met veelte duur bier,
schreeuwende kinderen, flipperkasten,
stimulatoren en domme barmeisjes. In
principe gaat het ons allemaal om het veel te dure bier en de flipperkast, maar bij de oud
deelnemer is er toch ook wel interesse in de schreeuwende kinderen aanwezig. 4 bier
wachten verder kwam daar ook auto 2 aan bij het incheck punt. Vreemd genoeg wist het
vrouwtje van de balie precies te zeggen welk huisje auto 2 had en dat er al een auto had
ingecheckt voor ze.
Na een aantal minuutjes slingeren en hobbelen door het bos stond ze daar. Nog even mooi
als dat we haar 6 jaar geleden hadden achtergelaten. Ik heb het natuurlijk over huisje 922
een schitterend hoekhuisje met de ambiance van een 5 sterren hotel midden in het bos
tussen de gevallen dennenappels. Ik kan niks anders zeggen dan prachtig!
De auto’s zijn inmiddels uitgeladen, de frituurketel vol met vet en de openhaard staat te
branden dit betekend maar 1 ding tijd voor een potje flipperen en een biertje in de dome.
Na een paar ballen gespeeld te hebben blijkt toch dat de pirates kast niet helemaal goed
functioneert. Aangezien onze eigen monteur de sleutel niet had om de kast te open en te
fixen hebben we dit netjes gemeld bij de juffrouw die hier overging… er zou naar gekeken
worden. Als er niet geflipperd kan worden dan moet er maar gedronken worden en dat
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hebben we gedaan! Omdat een rondje bier iets te goedkoop was om met 50 euro te betalen
en een rondje cocktails te duur was voor 50 euro hebben we de twee een aantal rondjes
gecombineerd en kon er netjes met twee 50jes betaald worden. De rondjes gingen er prima
in. Op den duur ging de bar dicht en gingen wij richting ons huisje. Daar nog een afzakkertje
gedaan maar niet de laatste, nog even een midnightsnack en hup snel het matrasje raken,
want ja zonder 8u slaap per nacht noem ik het geen vakantie meer.
Zaterdag ochtend 10u het was weer zo een ochtend met “het gevoel” de wekker ging en het
voelde toch allemaal niet zo soepel aan. Maar niet getreurd, want de koffie staat aan, een
deelnemer staat eitjes te bakken en de feut ligt uit op de bank. Dit kan maar 1 ding
betekenen het is weer een mooie
avond geweest. Daarnaast komt ook
nog eens kijken dat vandaag de dag is
dat de flipperkast gemaakt gaat
worden! Rond een uurtje of half 12 is
iedereen klaar met de WC meerdere
malen te misbruiken en zijn tasje te
vullen met zwemspullen.
Ja je leest het goed zwemspullen
aangezien tijdens zo een weekend als
deze zwemmen natuurlijk niet kan
ontbreken gaan we dit doen in het
geweldige Aqua Mundo. Of zoals
Centerparcs het zelf verkoop; In ons subtropisch waterparadijs, Aqua Mundo, geniet u van
spectaculaire waterattracties. Gooi de remmen los op de wildwaterbaan, spring in het
golfslagbad of ga met het hele gezin van de familieglijbaan. Voor de kleintjes is er het veilige
Kinder-doe-bad met veel aangepaste speeltjes.
Wat ze overigens in dit bericht vergeten zijn te
vertellen is dat er ook een snackbar aanwezig
is in het zwembad complex waar hamburgers
besteld kunnen worden die niet helemaal in
balans zijn. Na uitgebreide evaluatie door 1
van de deelnemers bleek het broodje v.s.
vlees ratio niet geheel in balans te zijn.
Daarnaast schijnt het essentieel te zijn dat je
tot een half uur na het eten van zo een burger
niet zwemt anders kan je maag kramp krijgen
met alle gevolgen van dien.
Dit allemaal ter zijden we zijn nog steeds op
weg naar het zwembad met onze gevulde
tasjes
met
zwemspullen.
Eenmaal
aangekomen in de dome, waar ook het
zwembad in zit, kunnen we de verleiding niet
weer staan om even langs de bar te lopen en
een drankje te bestellen. Nu is alleen het
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dilemma wat voor drankje? Het is nog voor 10 over 12 en dat gaat zelfs tegen onze principes
in om dan al aan het pils te gaan. Uiteindelijk waren we er snel uit, doe dan maar een rondje
9 verschillende cocktails! Hup cocktailtje naar binnen en door naar de Aqua Mundo! Waar
we onze remmen los hebben gegooid op de wildwaterbaan, gesprongen in het golfslagbad,
hamburgertje uitbalans gegeten en met de hele groep van de familieglijbaan zijn gegaan.
Voor de feut was er het veilige Kinder-doe-bad met veel aangepaste speeltjes waar hij
immens van genoten heeft en er is nog een aflevering van National Geographic opgenomen.
Halverwege de middag was iedereen aardig moe en voldaan en dus toe aan een potje
flipperen en wat liters bier. Tot onze grote verbazing was de flipper kast nog steeds niet
gemaakt wat tot enorme teleurstelling leiden bij de meesten van ons. Iedereen had het hele
jaar eurotjes gespaard om hier in die kast te gooien. Gelukkig was de oplossing voor de
overvloed aan eurotjes dichtbij, want er
stond ook een stimulator in de buurt van
ons bierdrink domein.
Nu zal je wel denken een wat? Nou een
stimulator. Het is een apparaat waar je twee
eurotjes in gooit in gaat zitten vervolgens
een
bepaald
avontuur
selecteert
bijvoorbeeld een achtbaan, motorrace,
ruimteschip, etc. etc. Na het selecteren van
je avontuur wordt er een film afgespeeld en
gaat het apparaat waar je in zit heen en
weer wat een stimulerend effect heeft. Ook
wel de stimulator genoemd. Wat wel
verstandig is bij dit apparaat om tijdens de
rit niet de deuren te openen.
Ondertussen vloeit het bier en de cocktails
rijkelijk. Wie komt daar aangelopen? Ja hoor
het is um!! de flipperkastmonteur en dat op
een zaterdagmiddag half 6. Wat een
toewijding en plezier moet je dan in je vak
hebben. Dat was ook zo, dat zag je aan hem, totdat hij de glasplaat eraf haalden. Binnen een
mum van tijd had hij niet 1 glasplaat maar een miljoenmiljard hele kleinen glasplaatjes op de
vloer. Gelukkig kwam de monteur persoonlijk zijn excuses bij ons aanbieden dat de
flipperkast het dit weekend helaas niet ging doen. Dit was hem in 16 jaar nog maar 1 keer
overkomen, waarop ik dacht; doe dat dan lekker ergens anders. Na dit debacle moesten we
het wel op een drinken zetten wat aardig is geluk. Rond zevenen zijn we zelfs op het punt
gekomen dat belgeleider 1 een soort van judo / acteer cursus aan begeleider 2 aan het
geven is. Iets verder op zijn er twee deelnemers met elkaar in gespreken over iets wat semi
serieus klinkt, de oud deelnemer kan zijn honger niet in houden en is eurotjes in de
draaimolen aan het gooien en zit tussen twee kinderen op het hobbelpaard van de
draaimolen die rondjes draait. Overigens niet heel veel later zit de gehele draaimolen vol
met varkens die de tijd van hun leven hebben. Uiteindelijk was het tijd om weer terug te
gaan naar het huisje. Het is nu tegen 11en en er was nog steeds niet avond gegeten. Op de
terug weg leek het ons een goed idee om iets aan de lichtvervuiling in het park te doen
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d.m.v. de straatverlichting uit te draaien. Waarvoor we een houten-box op wieltjes hadden
geleend uit de dome, zodat we goed bij de bolletjes konden komen. Dan nog een
tip/reminder voor een volgende keer stop niet bij je eigen huisje met het tegengaan van de
lichtvervuiling.
Na een mooie boswandeling zijn we uiteindelijk met ze achten aangekomen in huisje 922.
Een deelnemer was al vooruit gegaan om even wat quallity-time met zichzelf te hebben, een
wasbak tot het randje te vullen met maaginhoud en op tijd zijn bedje te raken. Niet heel veel
later na het thuis komen is ook onze hoofdboeker uitgegaan op zijn bedje, want het schijnt
dat dit persoon veel waarden hecht aan een avondmaal en dan niet na 23u ‘s avonds. Niet
getreurd de avond ging voor 7 van ons gewoon verder. Na een heerlijk bord avondeten is de
frituurpan nog even weg gestart, waar verdacht veel rook uitkwam. Zoveel rook dat al de
deuren open zijn gezet, maar uiteraard de muziek niet zachter. Dit was rede genoeg voor de
mevrouw met het schriftje van Centerparcs om even een bezoekje te brengen aan ons
nederige stulpje huisje 922. Binnen een oogwenk stond ze midden in onze huiskamer, het
stond nog blank van de walmen uit de frituurpan, maar net helder genoeg om haar te
kunnen zien. Wij de muziek wat zachter
gezet, zodat we haar ook nog eens konden
horen. Eigenlijk het enige wat ze deed was
met
verbazing
kijken.
Na
een
ongemakkelijke stilte van een seconde of
20 kwamen daar de legendarische woorden
uit haar mond; ‘noemen jullie dit nou
vakantie!?’. Waarop een woorden wisseling
ontstond en uiteindelijk eindigde met de
zin; ‘wie is jullie hoofdboeker?’. Tsja die lag
natuurlijk al te slapen…
De zondag is aangebroken en verliep redelijk soepel in verhouding met wat er allemaal is
geconsumeerd de dag ervoor. Na een dagje te hebben gewellnesst was het tijd om onze
oranje outfits aan te trekken, omdat de wedstrijd Nederland – Letland op het programma
stond. Ik moet zeggen het was een mooi staaltje getoeter en gejuich van onze kant en een
redelijk potje voetbal van de andere kant. Traditie getrouw wordt de laatste avond
afgesloten met een etentje en dan het liefst ergens waar ze groten stukken gegrilld vlees
verkopen. Nadat er heerlijk genoten was van het hoofdgerecht werd het tijd voor het toetje.
De oud deelnemer en een deelnemer konden geen keus maken en hebben dat dus niet
gedaan. Ze hebben gewoon alles besteld, en dat dan in 1 bak.
Maandag ochtend, het laatste uurtje van het geweldige Meerdal 3.8 is aan gebroken. De
collega van de vrouw met het schriftje kwam nog even een eind controle doen. Uiteraard
was alles tip top in orde. Als laatst is er nog een ochtendje gewellnesst in de Aqua Mundo en
zijn we moe maar voldaan richting huis gekeerd terug kijkend op een geweldig Meerdal 3.8!
Hopelijk heb ik jullie een redelijke inkijk kunnen geven in wat wij vakantie noemen en raad ik
het iedereen aan om zelf ook eens een Meerdal te organiseren. Nu rest mij nog 1 ding te
zeggen:
Op een mooi Meerdal!
Begeleider 2
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Eens moet je eerste keer zijn

Elk jaar in de zomervakantie komen bosjes met verse en onschuldige HAVO en VWO
scholiertjes richting Delft. Gelukkig wordt de onschuld van de ouderlijke gezichtjes er al
een beetje af gewassen door een DIAS en een OWEE. Sommige scholieren daarvan hebben
het wijze besluit gemaakt om bij NOVA zich in te schrijven. Dan kom je in je eerste week
op school en daar is op een gegeven moment de eerste donderdag. Donderdag
studentendag… en jij mag je net 4 dagen geen scholier maar een echte student noemen!
De OWEE en DIAS goes NOVA. De OwDiGoNo… een
onmogelijke naam die helaas dit jaar voor het laatst
gebruikt mag worden was toch voor elk NOVAlid een
begrip geworden.
De dag was de hele dag heerlijk zonnig. De BBQ werd
uit het vet gehaald en toen gingen we toch weer die
kip, patat en appelmoes eten… zoals altijd…
Alle studenten werden uit de school gelokt door een
opblaas stier die midden in het atrium opgeblazen
stond met een stel enthousiaste gele tuinbroeken
ernaast. Na een “wild” ritje werd je via de nooddeur
naar teletubbieland doorverwezen waar nog veel meer
opblaaszooi stond.
Eenmaal op teletubbieland aangekomen stond de
NOVAcrew geluidsset hard te blazen, nog harder dan
de pompen die de opblaaszooi op teletubbieland hard
hielden.
De hele middag is er goed gebruik gemaakt
van de opblaasspellen, en na een paar
biertjes moet je als man altijd laten zien dat
je sterker of sneller bent dan die ander en
worden dat soort spellen alleen nog maar

leuker… en hoe sterker je denkt te zijn, hoe leuker
het voor de toeschouwers is!
Na het avondeten is iedereen onder het genot van
een gratis vat bier naar beneden gelokt en heeft de
DIAS DJ (en gelukkig de goeie en niet die twee aan
het begin) een meer dan geniale avond aan elkaar
gedraaid.
Zoals al het begin is alles moeilijk en ff spannend
en kan het daarna alleen nog maar lekkerder
worden, en dat was het met deze Oooowwwwww
DiGoNo ook! Het eerste feestje, de eerste keer…
inmiddels kunnen we vertellen dat het heerlijk was,
maar er toch nog veel lekkerdere keren zijn
geweest!
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Zeilweekend

Vroeger in de vorige SooS in Rijswijk werd het
zeilweekend, net als de WISPO en
NOVAweekend, elk jaar georganiseerd door
studentenvereniging NOVA. Met de verhuizing
naar Delft is het zeilweekend plots een beetje
verdwenen. Tot vorig jaar! Een aantal leden
wilde wel weer een gezellig weekend zeilen en
dus het zeilweekend weer nieuw leven
ingeblazen. Vorig jaar was gelijk al een succes
geworden. Met 4 valken en een sloep voor de
bierteamers en een deelnemersaantal van 15
personen hebben we een gezellig weekend op de Kaag beleefd. Na het succes van vorig jaar
heeft de commissie van dit jaar het doorgepakt en opnieuw een weekend samengesteld.
Iedereen die het leuk lijkt om mee te gaan is daarbij van harte uitgenodigd.
Grevelingen

De Grevelingen (thans het Grevelingenmeer) is een voormalige zeearm van de Noordzee,
gelegen tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en
Schouwen-Duiveland, op de grens van de provincies
Zuid-Holland en Zeeland. In het kader van de
Deltawerken werd de Grevelingen door de
Grevelingendam (1965) en de Brouwersdam (1971) van
zee afgesloten.
Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van
West-Europa, en is vooral van belang voor de watersport
en recreatie. Het zoutgehalte van het Grevelingenmeer
wordt op peil gehouden door de Brouwerssluis, een
doorlaatsluis in de Brouwersdam, waarmee zeewater
ingelaten wordt.
Een gebied met een oppervlakte van 13.872 ha is
aangemerkt als beschermd Natura 2000-gebied.
De Grevelingen in cijfers:

Totale oppervlakte : 14.000 hectare
Drooggevallen land : 3.000 hectare
Wateroppervlakte : 11.000 hectare
Dieper dan 1,50m : 7.000 hectare
Lengte : 23 km.
Breedte : 4-10 km.
Grootste diepte : 48 m
Waterpeil : 0,20 m -NAP
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De SchuimSooS
De SchuimSooS

Ook week 2 van de codegeel was weer
geweldig, met een heuse schuimSooS.
Ook week 2 van de codegeel was weer
Het schuim zat overal, zelfs op plekke
geweldig, met een heuse schuimSooS.
waarvan je niet eens wist dat er schuim
kon zitten. Het midden van de SooS werd
Het
schuim
zat enorme
overal, zelfs
op plekke
bezet
met een
bak die
het schuim
waarvan
je
niet
eens
wist
dat
er
schuim
binnen had moeten houden, alleen
het
kon
midden
van de SooS wat
werder
kon zitten.
niet opHet
tegen
het schuimkanon
bezet
met
een
enorme
bak
die
het
schuim
stond. De SooS stond vol met mensen in
binnen
had moeten
alleen
het op
hun zwembroek
die houden,
stonden te
dansen
kon
niet
op
tegen
het
schuimkanon
de muziek van DJ Chris, die er een wat er
stond.
De van
SooSheeft
stondgemaakt!
vol met mensen
in
topavond
Buiten was
hun
zwembroek
die
stonden
te
dansen
het ook gezellig, daar kon je gezellig in op
de
DJ gevuld
Chris, die
er een
metmuziek
warm van
water
buitenbadje
topavond
gemaakt!
was
badderen,van
voorheeft
de mensen
dieBuiten
even geen
het
ook
gezellig,
daar
kon
je
gezellig
in
schuim meer konden zien! Het was echt
met
warm water
gevuld
een heerlijke
avond
waarbuitenbadje
iedereen super
badderen,
voor
de
mensen
veel van heeft genoten, hetdie
na-even
effectgeen
van
schuim
meer
konden
zien! Het
het schuim
van
de volgende
dagwas
wasecht
ook
een
heerlijke
avond
waar
iedereen
super
erg leuk.
De SooS
had
in lange
tijd niet
ZO
veel
van
genoten, het na- effect van
lekker
frisheeft
geroken!
het schuim van de volgende dag was ook
erg leuk. De SooS had in lange tijd niet ZO
lekker fris geroken!
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DIAS 2014
De 29e en laatste DIAS begon op 13 augustus in de vroege
morgen. Het thema was wild-wild DIAS, iets met cowboys
en indianen dus. Om 8 uur stonden de eerste sjaarsch al te
wachten voor de ingang van de Haagse Hogeschool. Ze
waren allemaal nog niet bepaald wakker en de enthousiaste
NOVA-crew, die stond te dansen en te springen kon hier
weinig aan veranderen. Slechts wanneer ze achter de
fotolijst terecht kwamen was er een enigsinds gemaakte
vrolijkheid van de gezichten te lezen (zie bijgevoegde foto).
Nadat iedereen zich bij de balie had gemeld en zijn groepje
had ontmoet begon het dan echt, met jawel: De
Fotopuzzeltocht! Een wandeling door Delft waar ook NOVA
één van de groepjes was waar je een opdracht moest doen.
Daarna ging elke studie met zijn klas lans de anders SV’s om
daar een klein spel te doen.
Die avond was er cabaret, uitgevoerd door 3 mannen die vrijwel alle in de zeik namen. En natuurlijk
ook Hassink, die ze bij een eerdere DIAS ook al tegen het lijf waren gelopen. Na het cabaret werd de
groep deelnemers als makke schapen naar de SooS geleid. Niemand wist eigenlijk wat hen hier te
wachten stond, het enige wat er bekend was was dat we er een feest van zouden gaan maken. De
eerste meters werden al snel gehaald om zo op de meter-lijst te komen staan met de anderen. Het
feestje werd echter vrij abrupt beëindigd om een uur of 12 en iedereen werd verzocht om naar de
slaapzaal te gaan. Het was overigens in deze korte tijd al enkelen gelukt om zich zo lam te zuipen dat
ze naar het katerhok moesten worden gebracht.
Niet heel veel later werden we onder luid kabaal van de NOVA-crew gewekt om een vervolg te geven
aan het feest. Hierbij werd iedereen naar het blauwe lokaal gestuurd, waar de muziek luid aan stond.
Daar kregen alle mentoren een opdrachtenformulier mee waarop stond welke spellen die door de
school verspreid waren gedaan moesten worden. De meesten reageerden op dit hele verhaal nogal
geïrriteerd, er waren ook een lucky few die nog aangeschoten of dronken waren en het allemaal
prachtig vonden.
De tweede dag werden we gewekt om te gaan “sporten”. Dat hield niet veel meer in dan een rondje
om rennen achter de omgebouwde gevangeniskoets van NOVA. Daarna kregen we te maken met
een prachtige uitvinding: De Wasserstraße. Een grote wasstraat waarin je nat werd gespoten en door
een grote bak met koud water moest. Aan het einde stonden douches die of te koud of te warm
waren, genieten dus. Toen we opgedroogd waren werden we naar het sportcentrum van de TU
gebracht waar we zowel kleine opdrachtjes bij de NOVA-crew deden (voor “dollars”) als zwaardere
uitdagingen bij Slopend (een survival vereniging).
Uiteindelijk gingen we naar de Delftse Hout waar op een groot grasveld talloze spellen waren
uitgezet. Deze ging ieder mentorgroepje af. Het ging van klimmen op een zeephelling tot
kledingstukken tellen in anthony’s lichaamslengtes en van vla adten tot badmutsen vullen met water.
Terug op de Haagse stonden er barbecues klaar op teletubbieland, hierop moesten we zelf ons eten
bereiden. Waarna een spel werd georganiseerd tussen de mentorgroepjes. Iets met dingen jatten
van het andere team en dan heel hard wegrennen. Gelukkig was er daarna wel weer een feest bij
NOVA wat dit keer een stuk langer door ging maar gek genoeg niet veel meer kotsers opleverde.
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De laatste dag begon rustig met onstpannen kwi-bustrekken. Dit sloeg verder nergens op want de
buschauffeurs gaven gewoon gas. Het was echter wel een prima gelegenheid om uit te brakken.
Tussendoor hadden we nog snel even een fotosessie waarbij elk groepje op de foto werd gezet en
uiteindelijk een grote groepsfoto werd gemaakt.

In de middag vervolgde deze rustige sfeer zich met een volleybal toernooi waarbij elk team een paar
keer aan de beurt kwam maar het wachten wel overheerste. Tot overmaat van ramp mochten we
niet eens bier halen! Uiteindelijk keerden we wel terug naar de thuisbasis waar we een oneindig
lange afluiting hadden in de vorm van speeches. Daarna was het dan eindelijk weer tijd voor drank,
bij NOVA natuurlijk. Bij het eindfeest liep de zaal overigens rond een uur of 10 al snel leeg. Maar over
het algemeen waren het een leuke 3 dagen met een geweldige sfeer en prima activiteiten.
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Pinguïnpost
Ooit is het universum begonnen te bestaan, al dan wel niet door toedoen van een of andere
hogere macht. Laten we voor het gemak van dit artikel zeggen dat dit wel het geval was, en
dat deze hogere macht er voor heeft gezorgd dat er tijdens creatie van het universum, zoals
wij die kennen, al dan wel niet toevallig, de mogelijkheid werd gecreëerd tot het ontstaan
van pinguïns bier en andere soortgelijke (licht)alcoholische versnaperingen.
Mogelijkheid tot ontstaan van bovengenoemde pinguïns en versnaperingen heeft tot een
paar gevolgen geleid; de belangrijkste van welk een soort van… laten we het wederom voor
het gemak van dit artikel zwarte gaten noemen, vooral die in je geheugen zeg maar. Vooral
die. Vooral na geniale feesten.
Herkenbaar is het fenomeen zeker, voor de overgrote meerderheid wie dit artikel onder
ogen komt: “Ik drink nooit meer alcohol” en “Auw! me hoofd” of “Waarom draait de kamer
zo…?”. Zo ook overkwam dit deze pinguïn misschien één of twee keer, meer zal het echt niet
geweest zijn. Denk ik.

Flarden van een binnenzwembad van meer dan 3,8 Anthony3 schieten door dit kleine zwartwit gekleurde hoofdje... Scheef gefrituurde bloemkool op een vrijdag avond… De trap op
strompelen om bij een rode vlag te kunnen staan… Een biertje bietsen bij een LED bar op het
podium omdat je je geld vergokt had… Het gordijn open doen en een berg sneeuw op een
berg met sneeuw zien was ook wel vreemd, gelukkig werd dit snel de snor in gedrukt met
meer shotjes!
Om de zwarte gaten op te vullen komt er elke zoveel tijd gelukkig een boekwerk op de mat
vallen, vol met wilde verhalen over al deze feesten waar je niet meer veel wat weet: de WP.
Voor alle verhalen waar ik het bestaan dus ook niet meer van af weet wijs ik je graag naar
andere pagina nummers van het boekje waar je nu in zit te lezen. Voor het moraal van dit
verhaal wijs ik je naar de volgende zin van dit artikel:
“Bier bestaat voor een reden, drinken doe je met je maten,
feest er lekker op los en de WP vult later alle gaten! “
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MannenSooS
De donderdag voor de AprèsSooShut is de vrouwenSooS. Een rustige donderdagSooS
zodat de dames niet te moe worden voor het grote afsluitende feest van de Code Geel.
Wij, mannen, hebben geen rust nodig! Donderdag is Donderdag! Daarom organiseren wij
altijd de MannenSooS! Bier en BBQ!
Het was die dag overheerlijk weer en
terwijl de gang verbouwd wat met een bar
en een flipperkast, de dames netjes
opgesloten zaten in de SooS, waren de
mannen lekker van het zonnetje op het
terras aan’t genieten. Gelukkig moest er
nog aardig wat speciaal bier op die avond
van de Speciaal Bieren SooS en was dus
alles een euro…
Toen de maagjes wat begonnen te knorren
is de fustenBBQ aangestoken en is er een
sloot vlees tevoorschijn getoverd! Na wat
kutten met alleen briketten en pallethout is er toch aardig wat vlees van die vuurbal die
normaal als BBQ gebuikt wordt afgekomen. Gelukkig hebben we ook een oven die de rest
van het vlees voor ons verzorgde. Samen met stokbrood en een dicke titten kartoffel salad
was het een meer dan prima Mannen
donderdagavond avondeten maaltijd voor
€2,50 geworden.
Later die avond zijn een paar mannen met
de bakfiets op bakfiets avontuur gegaan.
Voor de AprèsSooShut was het namelijk echt
nodig om met houten boomstammen het
dakje van de zelfgebouwde bar te maken. En
het was al te laat om langs de Gamma te
rijden, dus dan maar langs de weg een aantal
boomstammen "regelen". Na wat sjouwwerk
kregen we een tip dat de Dispuutsmeter van

Zuri Mbahari gesignaleerd was.

We zijn daar naar toe gefietst en zagen daar inderdaad, aan de andere kant van de Schie de
dispuutsmeter hangen. Zonder een andere mogelijkheid dan via de Schie te zwemmen er
kunnen komen hebben we het wijze (niet geheel nuchtere) besluit genomen allemaal onze
kleren uit te trekken en in onze blote reet aan de andere kant het gebouw op te klimmen en
de meter terug te halen naar de vereniging. Een paar voorbij fietsende dames keken heel
raar toen we weer uit de Schie klommen, maar “dat was de kou”.
Al met al een zeer geslaagde mannenSooS!
Anoniempje38
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Grote Stoelen en Banken Test
Heb je altijd afgevraagd hoe lekker de bankjes en stoelen in school zitten? Wij wel. Dus met een
clipboard, pen, papier en een koffiepas zijn wij naar het gebouw boven ons gespoed. Hieronder volgt
onze deskundige mening over de verschillende soorten banken en stoelen.
Locatie: Atrium links of rechts
Ergonomie: 1
Kleuren: fel
Comfort: houtereeteffect
Design: welk design
Sterkte: je kan erop springen
Rugleuning: welke rugleuning
Overig: je kan naar buiten kijken
Koffiecomfort: prima
Locatie: atrium midden
Ergonomie: ligt eraan
Kleuren: verwarrend
Comfort: net niet
Design: veelste duur voor wat je er voor krijgt
Sterkte: kan geen DIAS groepje hebben
Rugleuning: soms
Overig: Nick was afgeleid
Koffiecomfort: nee, ongezellig met de ruggen naar elkaar
Locatie: atrium/koffietafel
Ergonomie: ligt aan hoe zwaar je bent
Kleuren: kleuren schizofreen
Comfort: het veert
Design: wat moet ik daar over zeggen
Sterkte: nee
Rugleuning: nog wel
Overig: Koffiecomfort: we missen alleen de koekjes
Locatie: kantine
Ergonomie: +1
Kleuren: is geen groen
Comfort: hoog epibreer gehalte
Design: karig
Sterkte: wat kan hieraan kapot
Rugleuning: dit is een rugleuning
Overig: de koffie is warm
Koffiecomfort: je knoeit op de weg ernaar toe
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Locatie: blauwe lokaal
Ergonomie: er is iets
Kleuren: nog opzoek
Comfort: geen
Design: ontbreekt
Sterkte: twijfelachtig
Rugleuning: aanwezig
Overig: poepdoortochtgaatjes
Koffiecomfort: heb je nodig
Locatie: Atrium achteraan
Ergonomie: niveau bar
Kleuren: zwart gat
Comfort: zitvlak valt weg tussen de beentjes
Design: zeker stagiair geweest
Sterkte: ziet er wat fragiel uit
Rugleuning: een halve
Overig: voetensteuntje
Koffiecomfort: het is meer voor pils
Locatie: Achter scherm
Ergonomie: meer hangstoelen
Kleuren: welke kleur niet
Comfort: standje gaat nooit wat aan je studie doen
Design: stilte
Sterkte: valt nog niet uitelkaar
Rugleuning: ja
Overig: heeft een string doorkijk luik
Koffiecomfort: overzichtelijk
Locatie: terras
Ergonomie: slaapt prima
Kleuren: natuurlijk
Comfort: ligt aan de temperatuur
Design: vandaalproef
Sterkte: dat wel
Rugleuning: als je ligt wel
Overig: wind is kut
Koffiecomfort: vind jij koude koffie lekker?
Maar wat kunnen we na al dit testen eigenlijk concluderen? We kunnen vol lof gaan praten over al
deze stoelen en banken. We kunnen zeggen dat de koffie lekker is school. Maar dan zouden we niet
eerlijk zijn. Om de beste koffie te drinken en om op een bank te zitten moet je natuurlijk in de SooS
zijn. Dit heeft natuurlijk verschillende redenen: Je betaald hier niets voor de koffie, de banken zitten
lekkerder dan in het gebouw boven de SooS, je hebt hier achtergrondmuziek (achtergrondmuziek?
Ja, achtergrondmuziek dat missen we in het hele gebouw) en de automaten koffie is in de SooS
smaakt lekkerder dan in de school. Dus we nodigen hierbij iedereen uit om even een keer de sfeer,
rust, relaxheid en koffie te komen testen in de SooS tussen 10:00 en 11:00 in de SooS.
Op een mooie WISPO,
Surfdudes Productions
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Tappersgilde: een avond voor aankomende professionals
Donderdag 9 oktober, ken je die dag nog? Dat was de avond
dat mensen konden leren tappen. Dat de verenging een
introductie geeft hoe de tap, het kuis hok, keuken en de
kassa werken. Dit wordt natuurlijk gedaan door uitsluitend
professionals en Hassink, want alleen professionals en
Hassink kunnen aankomende professionals het vak van een
tapper bijbrengen. Want iedereen verwacht als hij/zij aan de
bar komt het bier perfect wordt getapt.
De avond begon met het alom bekende filmpje, iedereen
heeft deze wel eens gezien en onthoud maar 1 ding van dit
filmpje. “Ik wil geen regels, ik wil bier!” En bier drinken we
hier genoeg.
Na dit serieuze filmpje werd het nog serieuzer,
Belg kwam op het podium te staan samen met
Ron. Zij gingen nog even de SooS regels
uitleggen. Plots kwam daar Josse aan lopen met
een sigaret in zijn mond. De barman(Belg) heeft
netjes gevraagd of hij deze uit wilde doen.
Na de dronken barman, de dronken klant,
“Piekie” en geen gevoos in de SooS had iedereen
een mooie imitatie gehad van hoe het werkt in
de SooS.
Hierna kwam de SooSbaas het podium op en
verdeelde iedereen in groepjes. Het eerste
groepje moest naar de tap, hier werd door Sjansebrug uitgelegd hoe een tap werkte. Nadat iedereen
een biertje had leren tappen en de mensen die aan de bar zaten genoeg bier hadden om te kunnen
wachten tot het volgende groepje konden we door naar Ron die ons ging uitleggen hoe je moet serie
tappen. Hier werden we keihard op de feiten gedrukt, want als je niet netjes tapte kwam het tap
verlies op een dienblad en kon iedereen zien wat die van jou was. Na de geweldige kassa uitleg van
Hassink. De uitleg van Nick hoe je moet kuisen. De uitleg van de keuken en het kuis hok. Was het
eindelijk tijd waar iedereen opgewacht had:

DE TAPWEDSTRIJD!!
Iedereen moest een biertje tappen, vervolgens
de op een dienblad zetten. Hierna volgende een
hindernisbaan. Deze moest veilig afgelegd
worden, zodat je het biertje kon presenteren aan
de onprofessionele (echt onprofessionele) jury.
Na de prijsuitreiking is het nog lang onrustig
gebleven in de SooS en hebben we weer nieuwe
tappers erbij, die jou en mij van ons drankje
zullen voorzien.

60

W O R D

P E R V E R T

N R . 3

2 0 1 4 / 2 0 1 5

NOVAlive

Iedereen kent ze nog, de avond dat NOVA
live muziek met onbeperkt eten combineert.
De keuken chefs, de snackcom, zorgt elke
keer weer voor voldoende voedsel. Dit was
de eerste keer dat het stokje van de oude
snackcom is doorgegeven aan totaal nieuwe
snackcom. En die hebben de hele dag in de
keuken gedaan om voor ons allemaal
voldoende ONBEPERKT HAMBURGERS te
voorzien. Iedereen was dus vol ongeduld aan
het wachten op het moment suprême. Hoe
gingen ze het doen, konden ze de druk wel
aan, konden ze wel snel genoeg werken?
Om 4 uur was de vuurdoop, de eerste
mensen stonden al in de rij om een overheerlijke hamburger te halen. Het water stond bij iedereen
al in de mond op het moment dat de keuken deur opging. En daar kwamen ze, de geur van
hamburgers met vers gesmolten cheddar kaas kroop je neusgaten in en de eerste mensen begonnen
al te kwijlen van geluk.
Onder het genot van een drankje kwam de
tijd steeds dichterbij dat het eerste bandje
zou gaan spelen. Maar eerst kon iedereen
nog een hamburger eten met patat erbij. Nu
kon de avond pas echt goed beginnen, want
de bodem was gelegd.

geprobeerd hem na te doen. Wat niet iedereen lukte.

Met een nieuwe snackcom vond men het
ook tijd om afscheid te nemen van een
traditie die we al meerdere jaren doen. Geef
Hassink een hele hete peper en kijk hoe hij
kapot gaat. Vorige keer was hij niet alleen en
hebben verschillende mensen ook

De eerste bandjes traden op, een rockende WP, een drummende Dave en ga zo maar door. Iedereen
had het naar zijn zin en het bier vloeide rijkelijk. De hele zaal ging helemaal los op zoveel muzikale
tonen van de bands. Hier houden mijn
herinneren op, het enige wat ik nog weet
dat het nog lang onrustig is geweest. En de
volgende ochtend voor een deel van de
mensen is afgelast.
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De HawaïSooS, zwemmen tussen de cocktails.
Je wordt uitgenodigd voor een feestje, altijd leuk! Verwacht wordt dat je je zwembroek mee
neemt want dat is heel normaal tijdens eens studenten feestje… Met de verwachting dat er
een klein zwembad staat ga je naar de SooS, kom je binnen staat er een GIGANTISCH
zwembad met een tiki-bar helemaal in
thema, daar valt je mond toch wel open
van!
Tijdens het feest krijgen we te horen dat
er een cocktail wedstrijd is, Fibonacci met
Seks on the Beach, Ångström met een
Long Island iced tea en NOVA met een
aantal verschillende cocktails. Het beste
staat me nog wel bij dat er een slush
puppy machine stond waar menig alcohol
door heen ging. Na een aantal van deze
koude genotjes plus het warme zwembad
begint alles al een beetje wazig te worden!
Na even van het feest te hebben genoten komen er opeens schalen met versgebakken
koekjes voorbij, dit heb ik nog nooit eerder gezien tijdens een feestje van dit formaat. Ze zijn
dan ook om van te smullen en het is dan ook heerlijk tussen de cocktails door.
Het begint steeds drukker te worden en er is een DJ aan het draaien, het wordt dus tijd om
het zwembad uit te gaan en in de feestmodus over te gaan. Het feest duurt tot diep in de
nacht en ik heb me dan ook zeker vermaakt! Hoe ik thuis ben gekomen is dan ook een
raadsel, maar het is gelukkig allemaal goed gekomen.
Na verhalen heb ik gehoord dat
dit zwembad nog groter en luxer
is dan die van vorig jaar, en ik
ben dan ook zeker benieuwd
naar was ze volgend jaar van
plan zijn!

Tot SooS,
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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
Oplage
500 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 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, Ferdi, Nico, Victor, Laura, van Loenen, Hassink, Belg, Josse, Arie V., Anthony, Kayleigh,
Naomi, Méraud, Charlotte, Sylvia, Wally, Vinnie, Sjon, Nicke, alle disputen, 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!
Op een Mooie WISPO,
De WPcommissie
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COMMUNICATIE RECLAME INTERNET

‘Visie krijgt vorm in
perfect drukwerk’

Rém
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robreclame.nl65

Anders denken. Anders doen.

thodieken zijn nodig om deze

De basis voor een dynamisch

transitie op verantwoorde wij-

concept van veranderingsprocessen. Gericht op verduur-

ze te begeleiden en mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bin-

zaming van activiteiten die het wereldbeeld beheersen.

nen de petrochemische industrie, waar chemisch techno-

Toptransities

inspanningen

logen de raffinageprocessen continu optimaliseren. Dit

meer dan waard zijn. Zoals de Green Economy.

leidt tot schonere brandstoffen en een lager energiever-

Met als uitdaging een beter en efficiënter gebruik van

bruik gedurende het raffinageproces.

schaarse, fossiele grondstoffen. En de realisatie van nieu-

Dosign toont hierin graag zijn innovatieve betrokken-

we groene producten met een hoge toegevoegde waar-

heid. Door ‘wereldverbeteraars’ met elkaar te vereni-

de voor milieu en economie.

gen: hoogwaardige bedrijven en technisch geïnspireerde

Nieuwe, technologische ontwikkelingen en hightech me-

mensen. Met Dosign als connecting element.

die

onze

gezamenlijke

Concept: www.robreclame.nl

INNOVATIEF BIJDRAGEN AAN
MILIEU EN ECONOMIE

