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Inleiding 

Lieve WP lezertjes, 

we leven alweer in kwartaal 3 van dit schooljaar. Met diezelfde zin begon de vorige WP ook. De 

vorige WP heb je dus een jaar lang als de meest verse WP mogen beschouwen. Er begonnen toch her 

en der wat leden en donateurs te klagen dat ze die oude WP al uit hun hoofd kennen, en daarom is 

er dit keer op een wel heel unieke manier een nieuwe WP verschenen, maar daarover later meer in 

deze poepieverse WP… 

Omdat er toch aardig wat nieuwe ogen naar dit stukje kwaliteit kijken toch nog maar even een uitleg 

over ons mooie ledenblad. 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. Het ledenblad hoort ongeveer vier keer per jaar te verschijnen, dus mogen we 

het een kwartaalblad noemen. De laatste paar keren is die frequentie iets naar beneden gegaan, 

maar de dikte van de WP wel flink omhoog gegaan. Ik kan denk zelfs met trots zeggen dat er dit keer 

in jaren niet zoveel onzin sinds jaren in heeft gestaan!  

Voor de trouwe lezertjes, er zijn wat rubriekjes weggevallen, sommige hebben we definitief afscheid 

van genomen en andere vanwege de nu al bomvolle WP. 

Als jullie echt wat missen kun je altijd mailen!  

Nu heb ik al bijna 38x gezegd dat dit echt de laatste WP is 

die ik ooit maak, maar zoals we ooit aan de bar op de 

zwarte cross geleerd hebben “eentje kan geen kwaad” zeg 

ik misschien tot een volgende WP. Ik heb in ieder geval nog 

met veel plezier dit stukje onzin voor jullie kunnen 

samenstellen. Ga nu maar snel verder en lees u suf! 

Nog een gratis tip: lees de WP een keertje als je 

donderdagnacht uit de SooS komt. Je kunt dan heerlijk 

genieten van alle onzin die erin staat en de volgende 

ochtend kan je het gewoon allemaal herbeleven omdat je 

het allemaal vergeten bent! 

Op een mooie WISPO! 

knuff, Ron 
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Bestuursflits  
 

 

Lieve leden, 

Het was al weer een mooi eerst half jaar, wat natuurlijk ook 

betekend een nieuw AKB. Dit jaar met vier man sterk. Eerst zou 

het de bedoeling zijn dat twee man elkaar zouden af wisselen 

maar uiteindelijk gaan we toch met ze vieren dit jaar afmaken. 

En wat een begin was het. Eerst de NIAS/ejw. Voor sommige in 

het water gevallen maar des ondanks hebben we er toch een 

groot feest van kunnen maken, en dan bedoelen we ook letterlijk één 

groot feest. Met maar liefst twee zalen en drie baren.   

Natuurlijk werd dit feest door getrokken naar de OWEE, met een knallend zwembad feest en een 

grootse tiroler hut. Nu de aftrap van het jaar was geweest werd het stokje eindelijk aan ons 

overgedragen. Want daar begint natuurlijk alles, Code Geel. 

En beter start konden we inderdaad niet wensen, want ook code geel was weer geweldig en zo is het 

eerste blok in een keer omgevlogen.  

 

Aan het begin van het tweede blok is er nog een grote verandering gekomen. Het ID kafee is namelijk 

bij ons ingetrokken voor een halfjaartje. Tot ongeveer eind april komen zij bij ons op woensdag van 

vijf tot half 10 bier drinken. Hun kafee word namelijk verbouwd en daar door zochten ze tijdelijk een 

andere locatie. Na meerder locaties beken te hebben en vergadering met hun leden heeft maar liefst 

100% voor onze SooS gekozen.  

In het begin van blok 3 hebben we weer samen met Fibonachie en Angstrom de hawaii SooS 

neergezet in de SooS maar daar over later meer in de WP. Dit succes gaan we zeker door zetten de 

rest van het jaar. Maar nu eerst WISPO 

 Tot SooS 

Het bestuur. 

p.s. Wisten jullie al dat er vanaf het begin van het 

jaar een fruitmandje in het bestuur hok staat? En ja 

we gebruiken hem nog steeds. 
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WP bouwen 

Het moest er echt weer een keer van (ha) komen, het is alweer bijna een jaar geleden dat de laatste 

WP uitgekomen is. Op vrijdag 12 februari is er dus besloten om met een groepje van ongeveer 38-28 

mensen de pen ter hand te nemen en onder genot een hapje en een drankje WP stukjes te schrijven.  

Het begon allemaal op een regenachtige vrijdagmiddag om 4 uur. Maarja NOU EN, de SooS is toch 

overdekt. Nadat de eerste aanwezigen alvast een biertje genuttigd hadden werd er besloten te 

beginnen aan het stukjes schrijven. Uiteraard waren er een aantal droeftoeters bij die geen laptop 

mee hadden genomen, die moesten dus met de handen in de zakken commentaar geven op hoe 

anderen aan het tikken waren.  

Nadat Hassink ook aangekomen 

was, was het logische gevolg dat er 

een fles “appelsap” op tafel kwam 

om hier nog meer inspiratie uit te 

kunnen halen. Ik moet zeggen dat 

je veel vrijer een stukje kan 

schrijven als je een beetje van dit 

spul ophad. Echter heeft mede 

hierdoor de eindredacteur 

sommigen stukjes iets moeten 

nuanceren omdat bepaalde 

mensen/groepen volledig door het 

slijk gehaald werden. 

 

Iets nadat de klok 19:38 uur aantikte kwam SuS de keuken uit met een partij voedsel waar zelfs een 

sterrenkok alleen maar van kan dromen. *** GRATIS TIP *** Hier zijn helaas geen foto’s van 

genomen… Maar als je naar HeeSuSWatZatErAllemaalInDatEtenVanJeDieEneAvond@sv-nova.nl mailt 

kan je het recept krijgen. *** GRATIS TIP ***. 

Het eindresultaat van deze avond was: 

- 42 pagina’s aan WP. Een absoluut record 

- Een hoop sterke verhalen van vroeger 

- Een paar lege flessen “appelsap & groene thee” 

- Een kater de volgende ochtend voor sommigen 

  

mailto:HeeSuSWatZatErAllemaalInDatEtenVanJeDieEneAvond@sv-nova.nl
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Even voorstellen, David Janse 
 

Hallo allemaal 

Ik ben David Janse en dit jaar gestrikt 

voor bestuur, de nobele taken van 

Voorzitter en SooSbaas zijn tot mij 

toe gekend. Daar over later meer. Nu 

eerst over me zelf. 

In 2013 had ik delft gekozen boven 

Eindhoven om te gaan studeren. In 

Zeeland is namelijk niet heel veel te 

doen behalve toeristen melken. Ja ik 

kom uit Zeeland voor menig mens 

bekend als buitenland, dat is ook wel een beetje zo. In de zomer als je ff een ijsje wil halen in de 

cafetaria word je namelijk standaard in het Duits aangesproken ook al is die gene aan de andere kant 

van de balie een basisschool vriend van je.  

Afijn ik heb dus netjes me basisschool en havo afgemaakt en uiteindelijk naar Delft toe gegaan. Zoals 

het hoort gelijk het jaar begonnen met de DIAS. Het grootse feest voor eerstejaars. Daar heb een 

andere Zeeuw (#Smiek) me over gehaald om bij NOVA te gaan. Beste keuze ooit dus.  

Na eerst de kat uit de boom te kijken ben ik toch maar wat meer actief geworden. Dit resulteerde 

dus in me derde jaar een bestuurs-jaar.  

Het eerste Blok is natuurlijk altijd ff wennen, maar wat is dit toch gaaf om te doen. Als SooSbaas ben 

ik verantwoordelijk voor de SooS. Dit doe ik samen 

met mijn SooScom, Wij zorgen er voor dat er genoeg 

bier is om uit de tap te vloeien en dat er ook mensen 

staan achter de tap dit bier in glazen kunnen stoppen 

en voor jou neus kunnen zetten. Verder het 

Schoonmaken van de SooS en het onderhoud. 

Verder ben ik natuurlijk ook nog voorzitter. Dit houd 

in vergaderingen lijden, contacten onderhouden met 

externe verenigingen en een hoop ander taken.  

 

Ik denk dat ik zou wel genoeg gezegd heb over mezelf. 

Tot SooS 

Sjansie 
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Hertog Jan Tripel 

Aan het begin van dit schooljaar dronk ik mijn 
eerste Hertog Jan tripel uit een kruik. Het was 
goddelijk. Weken later bevond ik me opnieuw in 
de SooS (ook nog wel 1 of 2 keer hier 
tussendoor) en zag iemand lopen met een glas 
speciaal bier, het duurde niet lang voordat ik er 
achter was dat er HJ tripel op de tap stond. Dat 
is waar mijn epos zonder dicht begint.  
 
Op de eerste avond dronk ik tripel en ik proefde 
dat het goed was. Op de tweede dag dronk ik 
meer tripel, ik proefde dat het goed was. Op de 
derde dag dronk ik limonade bier alsof het 
limonade en goed was. Op de vierde dag tikte ik 
nog een aantal tripels weg, dat voelde goed. Op 
de vijfde dag dacht ik aan een rustdag, maar 
toen kwam ik toch weer in de SooS en was het 
raak, ik dronk tripel in grote getalen en ik vond het heerlijk. Op de zesde dag werd ik moker dronken, 
er was op dit punt niet meer te bepalen of dit goed of slecht was. Op de laatste dag was ik er “nu 
écht” klaar mee. Ik was brak. Dus ik dronk nog een tripel om mijn rustdag te besluiten. De 
aantrekkingskracht van de tripel was niet meer te weerstaan, het innemen van de vloeistof begon bij 
mijn eerste levensbehoeftes te horen. Mijn studieresultaten kelderden, het saldo op mijn rekening 
daalde en mijn omgeving begon zich zorgen te maken. Het ging maar door, tot een verschrikkelijke 
donderdagmiddag. De tripel was op! Wat moest ik nu? Studeren? Werken? Ik wist het niet meer, 
mijn geestelijke gesteldheid ging nog verder achteruit en ik belandde bijna in een depressie. De 
dagen gingen langzaam, ik kon me nergens meer op concentreren en zelfs Natascha kreeg geen 
aandacht meer (van mij dan). Na jaren van wachten (zo voelde het dan in ieder geval) begon de 
mooiste dag van mijn leven. Nietsvermoedend fietste ik richting NOVA. Eenmaal bij de bar kwam ik 
er achter dat de tripel opnieuw op de tap stond. Vanaf dat moment werd ik elke dag wakker weer 
wakker met een heerlijke kater. Mijn advies aan de wereld was: Stop met studeren, drink een tripel.  
 
Disclaimer: Er staat weer HJ tripel op de tap en de katers waren niet echt heerlijk. 
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Even voorstellen: Stefan Zwaard 

 

Ik ben Stefan Zwaard, Zwaard is gebruikelijk, 

Ik ben de Penningmeester en Hoofd BHV van 

onze goede vereniging. Ik woon in Maassluis, 

zit nog niet op kamers in Delft, mag nog even 

“vertrouwen op de NS” dat ik op tijd ben elke 

dag. Ik studeer Technische Informatica, 

waarmee ik weer verder ga na mijn 

bestuursjaar.  

 

Bij NOVA houd ik mij bezig met de SooS en 

SOP boekhoudingen; notulatie van 

vergaderingen en archiefbeheer; het 

overzicht behouden van alle bestuurstaken (leesmenselijke computer) en tenslotte de 

bedrijfshulpverlening. Aangezien een groot deel van mijn specifieke bestuurstaken  uit 

administratie bestaat, ben ik meestal te vinden in het bestuurskantoor, aan mijn 

bureau(natuurlijke habitat). Hier werk ik postvakjes leeg en verwerk alles wat mijn kant op 

komt, of wat ik naar mij toe trek.  

 

Ik ben bestuur gaan doen omdat het mij een leuke leerervaring leek. Ik moet zeggen, dat is 

zeker waar, met de dag leer ik meer over van alles en nog wat. Daarnaast heb ik gemerkt, 

dat na een tijd hard werken, en je staat te kijken naar hoe mensen het naar hun zin hebben 

tijdens een evenement(lees SooS), dat enorm veel voldoening geeft. Ik heb dan ook absoluut 

geen spijt van mijn keuze om dit werk te gaan doen. 

Oorspronkelijk denk je dat zo’n jaar bestuur best 

lang duurt, maar momenteel ben ik al begonnen 

aan mijn jaarverslag en is het eerste helft van het 

jaar al om. Daarnaast  ben ik nu bezig aan ‘Davilex 

voor dummy’s’, een soort van introductie-boek  

en handleiding voor de boekhouding. Dit moet 

mijn opvolger het een stukje makkelijker maken. 

Mocht een van jullie nog ergens een vraag over 

hebben, of een opmerking over wat dan ook, laat 

het mij gerust weten. Of het nou per mail is of 

persoonlijk, jullie weten mij vast te vinden. 

Natuurlijk ben ik ook gewoon bereikbaar voor een 

biertje, kan persoonlijk niet wachten tot de lente 

Bock. 
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Masculinisme 1.38 

Financiële ontwikkeling van mannen in de (film)wereld 

Feminisme is al een jaar of 38 helemaal hot. Vrouwen willen net zoveel als mannen. Niet alleen 

willen zij hetzelfde doen, ook willen zij dezelfde (financiële) beloning. Of dat terecht is of niet staat 

hier niet ter discussie. Waar het wél om gaat, is dat er géén, of nauwelijks,  aandacht wordt besteed 

aan de af en toe wankele positie van de man, in sommige beroepen. 

Wanneer de vrouw graag een gelijkwaardig gewaardeerde vuilnisman/vrouw of voor zit(s)ter, (m/v), 

wil zijn, dan is het niet raar dat mannen ook gelijke rechten gaan eisen. Want ook al is het niet altijd 

even duidelijk, ook mannen worden wel eens achtergesteld. En nergens gebeurt dat erger, dan in de 

pornografische filmwereld. 

Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde mannelijke acteur in een 

erotische film, niet het (monetaire) respect verdient, dat zijn 

vrouwelijke tegenspeelster binnenschuift. De mannelijke 

protagonist der erotische rolprent, verdient zo’n $500-$600. 

Wanneer er homo-erotische handelingen plaatsvinden, kan dit 

mogelijk nog oplopen tot $1500-$1800. 

Daarentegen krijgt de spleetpiemilige tegenspleelster wel $600 – 

$800 voor de heterosexuele uitvoering (bij mannen/vrouwen is 

minimum dus maximum!); of $800-$900 bij de lesbo’s. Ook zijn er 

bij de vrouwelijke mensen opties voor “anaal” ($1200) en “dubbele 

penetratie” ($4000). De masculine hoofdrolspeler heeft de keuzes 

“hetero” of “homo”, en dat beperkt dus blijkbaar de salaris 

mogelijkheden. 

Ten eerste zijn de keuzes dus beperkt. Waar is de man die 

hoofdzakelijk zijn geld wil verdienen met een aardige portie 

digitisme? En anaal is dus blijkbaar niet meer zo maar anaal, maar 

“homo”. Niet alleen de gebruikte vingers, maar ook het geslacht, 

hebben blijkbaar invloed. Daarnaast zijn er bij dames ook opties 

voor hetero/bi/homo/transseksuliateit. Maar mannen zijn blijkbaar 

alleen hetero of homo volgens de industrie.  

Maar utieindelijk hebben ook mannen naast de fallus nog minstens 

10 onderdelen om een bevredigend optreden mee te geven. De 

talentvolle heren krijgen geen erkenning. Momenteel worden deze 

masculine toptalenten dus niet eens de kans gegunt, die hun 

vrouwelijke evenkniëen gewoon automtatisch krijgen. 

Feminisme heeft een punt, en het is belangrijk. Maar ook mannen 

hebben hun rechten. En ongeacht de details, is ongelijkheid 

natuurlijk gewoon ongewenst. Daarom, GELIJKHEID! Voor piemels, 

vagina’s, en waar deze dan ook in- of uitgaan. Gelijkheid voor 

vrouwen én mannen. Omdat het kan, omdat het moet.                              Groetjes, Hassink  
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Even voorstellen: Wouter 

Ik ben al NOVA lid sinds……. Mijn geheugen laat mij 

momenteel een beetje in de steek maar volgens mij 

was het de DIAS 2012, sindsdien ben ik niet meer 

weg te slaan bij NOVA. Tijdens code geel werd ik 

gevraagd voor de Feestcom, en wat hebben we dat 

jaar een hoop leuke feestjes gehad.  

 

Ik met elke feestje heb ik  weer geprobeerd zoveel 

mogelijk geprobeerd om te helpen met het 

organiseren van een zo geweldig mogelijk feest 

//hé wat een rare zin. Hierdoor ben ik wel een of 

twee keer in de problemen gekomen met mijn studie. 3 studies later ben ik dan toch bestuur 

geworden, een heel jaar je inzetten zonder ook nog te moeten studeren leek mij namelijk echt veel 

beter. 

Ik ben geboren in ’s-Gravenzande ( ja ik ben echt een Westlander)) maar omdat ik in delft ging 

studeren leek het mij toch handiger om ook in delft te gaan wonen. Dus sindsdien woon ik ook 

gewoon lekker in delft (makkelijker om bij de SooS nog ff 1 of 2 biertjes te doen).  

Voor dat ik bij de haagse kwam heb ik HAVO gedaan, in mijn vrije tijd hield ik mij vooral bezig met 

Gamen en gezellig zijn. Je kon m,e dan ook vaak vinden op een plek met een paar maten en stiekem 

ook wel met een pilsje in me hand.  

In eerste instantie zou ik dit jaar alleen het erste half jaar bestuur zijn, en vervolgens de marine in zou 

gaan zou ik voornamelijk de evenementenmanager gaan spelen.  

Ik zou na de OWEE mijn inschrijving afgerond moeten hebben maar na een paar biertjes en een hele 

hoop gezeligheid  op de eerste dag ben ik nog een paar dagen blijven hangen om te helpen met 

klussen en het opbouen van weer een geweldig feest en plots waren er 2 weken voorbij en jahoor je 

raat het nooit maar ik was te laat met inschrijven dus ik bedacht  nou dan kan ik wel een heelhaar 

bestuur gaan doen. Vandaar dat ik in dit iets wat aparte jaar toch secretaris ben gewoorden  

Waarom ik toch uiteindelijk secretaris ben 

geworden is omdat ik vroeger mischien een 

beetje verlegen en ik had dus het idee van 

dan ga ik voor de sponsoring veel met 

bedrijven praten en dan word ik daar ook 

weer heel veel beter in. Blijkbaar kwam er dit 

jaar veel meer bij kijken, zo moest ik ook de 

bedrijvendag orgaiseren, in het begin zag ik 

er tegen op maar nu vindft ik het echt een 

van de gaafste dingen die ik tot nu toe heb 

gedaan . ik kijk uit naar de rest van dit jaar en 

ik hoop dat het gezelligste jaar word tot nu 

toe. 
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Existentieel geneuzel en andere intrigerende vraagstukken 

Ja lieve WP lezertjes, deze keer zullen we de existentiële vragen des levens gaan beantwoorden, 

hebben pinguïns knieën? Waar haalt de paus zijn wijn vandaan? Wat is de zin van het leven? Wat 

gebeurt er als je deelt door nul? En de grootste der allen: Wie was er eerder, de kip of het ei? 

Nou, het antwoord is het ei. Punt. 

Is het zo eenvoudig? Ja dat is het zeker. Zoals de geneticus J.B.S. Haldane (1892-1964) opmerkte: ‘De 

meest gestelde vraag is: “Wat was er eerst, de kip of het ei?” Het feit dat het nog steeds gevraagd 

wordt, betekent of dat veel mensen nooit iets geleerd hebben van Darwin en zijn theorie, of dat ze er 

niet in geloven.’ Als je dit in gedachten houdt, is het een zeer voor de hand liggend antwoord. Vogels 

zijn ontstaan uit reptielen, dus de eerste vogel moet dus uit een ei gekomen zijn, wat weer gelegd is 

door een reptiel.  

-Waar haalt de paus zijn wijn vandaan? 

Onze heiligheid drinkt “Plus Passito Per Lidia 2003”, 

een Tocai Friulano appassimento. Te verkrijgen via 

www.bestbuyliquors.com voor 40 dollar per fles. 

-Wat is de zin van het leven? 

Ja. 

-Wat gebeurt er als je door nul deelt? 

Het getal 0 is ooit gecreëerd om binnen de wiskunde 

het element c.q. cijfer te hebben voor de weergave 

van ‘niets’. Zodra je het element 0, ook wel niets, 

gaat gebruiken in een berekening geef je aan dat je uitkomst (bijvoorbeeld 1-1=0) op niets uitkomt. 

Als je bij niets iets opteld (bijvoorbeeld 0+1) of iets met niets wilt vermenigvuldigen (bijvoorbeeld 

1*0=0) laat je zien dat er niets gebeurt. Delen door 0 (bijvoorbeeld 2/0=2) laat zien dat je het niet 

deelt. Dit laat zien dat je geen verhandeling doet. Het vraagstuk 1*0=0 laat zien dat je niet 

vermenigvuldigd en 1/0=1 dat je het niet deelt. Delen door nul is de zelfde vraag als ‘Wat gebeurt er 

als ik niemand een biertje geef?’ Niets dus, ik behoud al mijn bier gewoon. 

- Hebben pinguïns knieën?  

Pinguïns zijn een van de efficiëntst zwemmende vogels, dit komt door hun gestroomlijnde 

lichaamsbouw. Dit design zorgt er voor dat deze geliefde vogels wendbaar en bijzonder snel vooruit 

komt. Door deze epische doch redelijk efficiënte vorm van uiterlijk en het feit dat ze alleen maar een 

beetje rond waggelen geeft het beeld dat een pinguïn niet beschikt over een set knieën.  Het 

tegendeel is hier waar! Ons geliefde mascotte beschikt wel degelijk over een set knieën, die verstopt 

zitten onder hun verendos. Het feit dat pinguïns waggelen komt doordat deze manier van 

voortbewegen voor hen niet zo veel energie kost. 

Als je graag antwoord wilt op meer existentiële vraagstukken, mail dan gerust naar 

existentielevraagstukkenbeantwoord@sv-nova.nl  

Tot een volgend vraagstuk, Max.  

http://www.bestbuyliquors.com/
mailto:existentielevraagstukkenbeantwoord@sv-nova.nl
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Even voorstellen, Kevin de Jong 

 

Hallo Hallo, 
Ik ben Kevin de Jong, 

evenementenmanager voor het 

resterende halfjaar. Geboren en getogen 

in gouda en daar netjes het HAVO 

afgerond. In 2013 besloot ik Technisch 

Informatica te gaan studeren aan de HHS 

in delft. Ik kwam er achter dat er een 

introweekend was genaamd de DIAS en 

dacht dat dit wel een vette ervaring kon 

gaan worden. Vanaf het moment van 

aankomst was ik al dol op het 

studentenleven en tot over mijn oren 

verliefd op die gave studentenvereniging genaamd NOVA. Nog voor dat het studiejaar was begonnen 

was ik al ingeschreven door Max. 

 

Na een jaar lang brak op de vrijdag in de les te hebben gezeten kwam het besluit om meer voor de 

vereniging te doen dan enkel helpen opruimen aan het eind van een feest. In mijn tweede jaar ben ik 

daarom begonnen in de kluscommissie. De feesten die ik NOVA heb zien bouwen vond ik altijd 

fenomenaal en om hier zelf in mee te kunnen helpen was, en is nogsteeds, een geweldige ervaring.  

In het tweede jaar werd ik gevraagd als bestuur, na wat twijfel besloot ik dat ik na mijn stage het wel 

zag zitten om een bestuursfunctie op me te nemen. Deze functie werd uiteindelijk 

evenementenmanager. Niet de functie die ik eerst voor ogen had, maar wel alles wat ik nu zou willen 

in mijn bestuur. Het opzetten en aansturen van 

commissies vind ik een leuke en gezellige 

bezigheid, niets is te gek en alles kan.(Behalve 

een zwembad met twee verdiepingen dan 

misschien.)  

We zijn van plan er een leuke tweede helft van 

te maken waarin we met zijn allen nog heel wat 

gave, leuke of gekke evenementen gaan 

beleven. 

Vanuit de evenementenmanager der 

studentenvereniging NOVA, 

Tot SooS! 
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BBQ/OP 

 

Het leukste en helaas ook het laatste feestje van het gemiddelde 

schooljaar is ook dit jaar weer de BBQ/OP. 

Trek alvast je agenda en blok je middag en avond voor het meest 

geniale feest van het jaar! 

Met een goed verzorgde Barbecue (mede mogelijk gemaakt door 

de SnackCom) is er genoeg te happen. Vele leuke bandjes staan 

natuurlijk weer te springen om op te treden en met voorgangers als 

Dou Grend, the Party Animals en onze eigen NOVA Band is dat 

natuurlijk niet vreemd! 

Zorg dat je agenda vrij is op vrijdag 10 juni 2016 aanstaande, want dan is de volgende BBQ/OP weer 

in volle gang! 
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MannenSooS 
 
Ook tijdens de codegeel was het dit jaar raak, de SooS waar menig man naar uit kijkt. DE 
MANNENSOOS! 
 
Zoals gewoonlijk worden de mannen verbannen uit de SooS, en de vrouwen uit de gang. Wij mannen 
bouwen dan natuurlijk ons eigen feestje! Ditmaal was er een heus bierpong toernooi verzorgd door 
de codegeel commissie. Inschrijven kon voor een 10tje per team. Natuurlijk kon je voor dat geld niet 
in maar 1 team gaan. Menig NOVA-lid zat toch wel in twee teams, en was reserve speler voor een 
ander team. 
Voor dit grootse spektakel moest natuurlijk wel eerst een klassieke mannenSooS barbecue 
weggestart worden. Zonder een goede bodem zijn zelfs de bierpongwereldkampioenen kansloos! 
 
Na de barbecue was de codegeel commissie schijnbaar niet geheel meer nuchter en capabel in het 
maken van de wedstrijd schema's. Onze expert ter plaatse vermoed dat dit komt door de oefenpotjes 
bierpong. 
Na flink wat gesteggel hingen de wedstrijd schema's er toch echt. De teamnamen waren allen 
origineel, het ging van team “varkens” en team “Nicks” tot team “unilaterale inverse fase 
gesynchroniseerd quantum turbo dildo's” en een Haagse klassieker; “Tram elluf, je weet zelluf!” 
 
Geen echte sportwedstrijd is compleet zonder scheidsrechter. Compleet met hangende microfoon -
een menige scheidsrechter van een bokswedstrijd zou jaloers worden- ging deze specialist aan de 
slag. De scheidsrechter deed echter zelf ook mee in twee teams, en om de schijn van 
belangenverstrengeling te voorkomen werd de scheidsrechter professioneel afgewisseld. Zo 
professioneel zelfs dat op een gegeven moment niemand meer wist wie de scheidsrechter was. Tegen 
die tijd was iedereen gelukkig dronken genoeg om de (in)capabele scheidsrechters niet meer op te 
merken. Bij de halve finales werd pijnlijk duidelijk voor sommige het zitten in twee teams toch wel 
erg zwaar viel. Toen dus ook nog bleek dat mensen in dezelfde wedstrijd in beide teams zaten was de 
chaos compleet. Dat liet natuurlijk de pret niet drukken! En team x (uw verslaggever ter plaatse was 
wellicht ook onderdeel van een paar teams) pakte de overwinning! Zij kregen -geheel in thema- hun 
prijs.......... *tromgeroffel* …...... BIER! En natuurlijk een officiële trofee, die totaal niet van de action 
kwam overigens. 
 
Al met al was het wederom een geniale mannenSooS, zelfs de strippers die onderweg waren naar de 
vrouwenSooS liepen voorbij met jaloezie in hun ogen. Wij vermoedde dat ze dachten: Verdomme, 
waren wij nou ook maar ingeschreven 
met een stripperbierpong team! 
Helaas voor de stripper, moesten ze hun 
kleren uittrekken bij de vrouwen, en 
konden ze niet mee spelen met een potje 
bierpong. 
 
Achteraf gevraagd aan een willekeurig 
NOVA-lid wat zij daarvan vond reageerde 
zij: “Het was leuk” Aldus onze locale 
Poolse verslaggeefster.  
Anoniem codegeel commissie lid,  
signing, OUT!  
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VrouwenSooS 

Ik werd vriendelijk verzocht om een 

vrouwenSooS te organiseren. Na wat 

grondig onderzoek kwam ik er achter dat 

de vrouwen al jaren lang een stripper 

wilde op hun vrouwenSooS. Met deze 

informatie ben ik toen hard opzoek 

gegaan naar leuke mannelijke strippers. Ik 

heb ook nog wel een chocolade fondue, 

cocktails en lekker eten geregeld. Zo 

hadden we toch nog een beetje een 

avondvullend programma. 

Na de chocolade fondue en het eten 

zouden de strippers arriveren. Helaas 

waren deze beste jongens ietsje te laat, 

en ongeveer 2 uur later kwamen ze 

eindelijk aanzetten. Eenmaal gearriveerd 

doken de twee donkere jongens de 

keuken in om hun outfit aan te doen. Met 

een spannend muziekje op de 

achtergrond kwamen ze vervolgens binnen in hun politie outfit. Ze hadden behalve hun dummystick 

ook bussen slagroom meegenomen. Verassend hoeveel spannende dingen je kan doen met wat 

bussen slagroom en zo’n 10 dames. De dames, al helemaal enthousiast na de chocoladefondue en 

wat cocktails, deden uiteraard gezellig mee. Terwijl de strippers ons motiveerden om gezellig mee te 

doen en misschien nog wel wat meer dan alleen meedoen, werd het toch wel erg hitsig zo in de 

SooS. De slagroom werd dan ook aardig benut. 

Na deze spannende act bleven de beste heren toch nog even hangen. Ze waren misschien met de 

auto, maar toch deden ze nog even een frisje. Na even praten waren ze toch geïnteresseerd in de 

kunsten van onze vrouwelijke gasten. Een aantal aanwezige vrouwen grepen deze kans enthousiast 

aan om nog even hun verleidelijke kunsten te vertonen. Toen de strippers op een gegeven moment 

weer naar huis moesten, werden er zelfs een aantal mannen van de mannenSoos naar binnen 

gesleurd om deze vrouwelijke kunsten op te vertonen.  

Al met al was dit zeker een gezellige en geslaagde vrouwenSooS. Het aantal vrouwen scheen zelfs 

aardig wat hoger te zijn dan normaal. De strippers hebben toch wel voor wat succes gezorgd. Het 

was zeker een leuke avond en zeker voor herhaling vatbaar. 
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Koffietest 

 

Voorwoord 

Ik wil graag iedereen bedanken die meegewerkt hebben aan dit diepgaande onderzoek. En uiteraard 

Ferdy en Koos. 

Inleiding 

Je kent het wel, je hebt haast, je bent te laat voor je les, je hebt een vreselijke kater, je rent naar de 

dichtstbijzijnde koffiezet apparaat en tapt toch nog even je welverdiende bakkie koffie. Maar nu is de 

vraag. Bij welk apparaat heb jij nou als eerste je bakkie koffie, of je kartonnetje water. Dat is dus 

exact de reden dat dit onderzoek uitgevoerd is. 

 

Onderzoeksresultaten 

In de TH zijn iets van 7 koffiezetapparaten te vinden, aan ieder apparaat is per subcategorie 1 meting 

geweest. Hieruit in het gemiddelde getrokken, deze resultaten zijn te vinden in onderstaand tabel. 

Nummer Locatie Koffie Water 

1 Kobi & Kobi 48 s 21 s 

2 Werktuigbouwkunde 17 s 19 s 

3 Technische Natuurkunde 17 s 20 s 

4 Cursus 17 s 19 s 

5 Bedrijfs Wiskunde 18 s 18 s 

6 Acedemiebureau 17 s 18 s 

7 Elektrotechniek 45 s 20 s 

 

Stel, je weet niet precies waar het 

koffiezetapparaat staat, hieronder een 

getailleerde plattegrond van de TH.  

 

Vervolgens zijn deze gegevens verwerkt in 

twee overzichtelijke grafieken. 

1 Kobi & Kobi 

2 Werktuigbouwkunde 

3 Technische Natuurkunde 

4 Cursus 

5 Bedrijfs Wiskunde 

6 Acedemiebureau 

7 Elektrotechniek 
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Conclusie 

De apparaten van Kobi & Kobi en die van Elektro zijn traag! Echter schijnen hier nog de bonen 

gemaald te worden terwijl u wacht. Dit zien wij ook terug in de prijs. Hier betaal je namelijk 62 cent 

voor een bakkie in plaats van 38-1 cent. Maar je kan dus als je haast hebt beter bij één van de andere 

apparaten koffie halen. Wanneer je water wil maakt het eigenlijk helemaal niet uit waar je het haalt. 

Overal is het zo rond de 19 a 20 seconden. 
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OWEE 

Het is dan al een tijdje geleden maar er was afgelopen jaar voor de tweede keer een OWee is 

georganiseerd. Deze tweede keer was net als de eerste weer een legendarische editie. Ver van te 

voren is er al meerdere malen op een tbk manier vergaderd om dit op een goede manier te laten 

verlopen. Er is zelfs met enkele mensen vergaderd die van Virgiel of DSC kwamen, maar dit was een 

redelijk offer tegen het dingetje wat we ervoor terug kregen. Dat was namelijk in eerste instantie een 

fantastische week. Met feesten waar je u tegen kan zeggen. Dikke zwembaden, enorme 

stijgerconstructies, gigantische zandduinen, kilometers speciaalbier en falende betaalsystemen 

maakte dit een briljante OWee. Dit laatste zal ik even gelijk uitleggen. Er was zojuist een nieuw 

systeem ingesteld om het eten te betalen. Dit bleek uiteindelijk niet helemaal te werken en zorgde 

voor de nodige problemen tijdens het inchecken van de deelnemers. Maar los van dit mislukte 

uitprobeersel was er net wat anders wat dit jaar wel beter uit is gevoerd. Zo was er om te beginnen 

de botenparade die dit jaar al een stuk beter in elkaar zat als afgelopen jaar. Wij waren als vereniging 

namelijk de gezelligste boot van de hele parade, zelfs tussen de groepen aankomende studenten 

door was bij ons de sfeer niet neer te slaan. 

Naast de botenparade was er deze week natuurlijk ook weer een infomarkt. Tijdens dit fiasco 

regende het katten en honden zoals de Engelssprekende mensen zeggen. Op deze manier kwamen 

veel deelnemers bij ons onder de gloednieuwe aangekochte partytent staan, waardoor ons 

promoteam flink aan de gang kon gaan. 

Deze regen kwam toevallig goed uit voor ons thema van de eerste avond, dit was namelijk de 

HawaiiSooS. De deelnemers konden hier ‘s middags al hun zwembroek voor aan doen in de regen. En 

dan hadden ze na het eten bij ons in het heerlijke zwembad kunnen duiken. Hier hadden we een 

groepje aankomend studenten die nog best een tijdje is blijven hangen. 

Op de dinsdag hadden we als allereerst de verenigingendag. Op deze dag gaan alles kindjes de 

verschillende verenigingen langs om overal te kunnen snuffelen. Bij ons was daarom ook een heerlijk 

beeld van een gezellige vereniging waar je altijd welkom bent en waar het altijd gezellig is. 

In de avond hebben we de lieve kindjes alle hoeken van de wereld laten zien met de “around de 

world SooS”. Bij deze SooS werd een stukje Nederlandse cultuur, ein klein bishen Deutchen culture, 

un peit peux la culture française en un tiki di kultura antiano.  

De woensdag was net als een jaar eerder een rustige opstart met een gigantische climax met een 

APRÉSOOSHUT. Dit keer was dat een feestje op de gang. Hier stond namelijk nog een aardige 

opstelling vanuit de NIAS. Waardoor de hele gang omgetoverd werd tot een complete gigantische en 

volledige Yeti bar+. Hier draaide onze beste dj’s vanuit de hoogte de beste nummers die tot in de 

toppen van de franse alpen werden gehoord en die de blonde heidies van de duitse spitsen af 

bliezen. Dit kan dus wel samen worden gevat tot een goed feestje. 

De Donderdag was rustig napilsen met de aankomende NOVAleden. Ze werden geïntroduceerd in 

een heuse kaasplankjesSooS en merkte al vrij snel hoe een chille SooS kan zijn na de heftige dagen 

van gigantische klasse. 

Kortom willen wij, de WP commissie, iedereen bedanken die heeft willen helpen met het opzetten 

van deze geweldige week. De Commissie, de Crew, de deelnemers en uiteraard de nieuwe 

eerstejaars waar we het allemaal voor doen.  

Namens de WP commissie. Dank jullie wel voor deze geweldige week en tot volgend jaar! 
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NIAS 

HET IS DE SV’S GELUKT!  

De sv’s hebben ervoor gezorgd dat we de DIAS achter ons hebben kunnen laten, deze geweldige 

driedaagse introductie was niet meer van deze tijd. Maar gelukkig hadden de heldere zielen van de 

sv’s in de gaten dat de DIAS niet meer aan de wensen van de deelnemers voldeed. Het bleek dat de 

deelnemers liever in een legertent sliepen dan tussen de veilige muren van de TH. Liever hadden ze 

de veilige overnachting tussen de bomen dan de nachtsurvival. Liever hadden ze de 200 afvallende 

deelnemers dan de 150 opdagende deelnemers. Liever hadden ze 1 dag een goede dag dan drie 

dagen goed. Liever hadden ze 1 goede commissie dan 5 verwarde commissies. Liever hadden zij een 

NIAS in plaats van een DIAS. 

Hieruit kan je wel concluderen dat het hele concept van het ‘nieuwe’ eerstejaarsweekend lichtelijk is 

mislukt. We kunnen concluderen dat het niet helemaal goed is gegaan. We kunnen concluderen dat 

de noodplannen die tijdens de eindeloze vergaderingen zijn gemaakt “niet helemaal” goed waren. 

We kunnen concluderen dat de NIAS voor de meeste studieverenigingen niet helemaal goed is 

uitgepakt. 

Wij kunnen dit in het volgende stukje toevallig toelichten met enkele feiten. Waaronder het feit dat 

er toevallig een dochter van de storm Katrina langs kwam. Bij deze storm werden de ‘goed’ 

opgezette tenten van drie sv’s omvergeblazen. Hier kwam dus het uitstekend uitgewerkte 

slechtweerplan van de vergaderingen naar boven. ‘ik werd spontaan uit me bed gebeld om te helpen 

met rijden’ verteld een random NOVA lid aan de commissie. Hij werd dus uit zijn bed gebeld om 

midden in de nacht de sv’s uit de brand te helpen(wat we uiteraard met heel ons hart doen). 

Dit was het vervelende verhaal van het hele weekend. We hebben er uiteindelijk met zijn alle het 

beste van proberen te maken, waarin een goed feest zat, een aantal leuke activiteiten, het 

badmutsvullen met Gerard Jeucken en uiteraard een of twee opblaasapparaten. In deze ene dag die 

wij hebben kunnen redden uit de handen van onze goede collega’s was de zaterdag van de drie 

dagen. Op deze prachtige dag konden wij beginnen met een prachtige lunch voor alle deelnemers. Bij 

deze lunch werden onwijs lekkere broodjes unox geserveerd en vlogen de broodjes ellende je om de 

oren. Na de heerlijke lunch konden we beginnen met de gigantisch leuke en vooral goed 

georganiseerde activiteitendag. Op deze heerlijke dag werd alles uit de kast getrokken. Onder andere 

werden enkele opblaasapparaten opgezet. Ook werden de beste spellen  op het veld neergezet, zoals 

Gerard met zijn badmuts, Joux du bouls met mensen en spijkerpoepen met Twan. 

Uiteindelijk is het dus een fantastische dag geworden. Een dag waarin de sv’s zich hebben laten zien 

in tijden van crisis. Een tijd waarin opblaasbeesten tot de top rezen, een tijd waarin het bier bleef 

stromen, een tijd waarin het feest niet meer op kon en een tijd waarin het feest de mensen hier en 

daar voorbij ging. Er kan dus gezegd worden dat er een dag was waarin iedereen zich heeft 

overtroffen. Een gang die normaal saai is werd deze keer heftig aangekleed en er werd zelfs een dj 

booth de lucht in gegooid waardoor de aankomende leden al helemaal het idee hadden dat ze in de 

gaafste club in de wereld terecht gekomen waren.  

Ondanks al dit gezwetst wil ik ook de sv’s bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd. Zij 

hebben voor hun kunde hun best gedaan en daar mogen ze trots op zijn. Er kan uiteindelijk dus voor 

de deelnemers van een geslaagd weekend gesproken worden. Als je degene niet meetelt die naar 

huis zijn gegaan dan… 
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HawaïSooS 

 

Voordat we beginnen over het stukje over (volgens sommigen) het leukste feestje van het jaar, eerst 

wat huiswerk. We kunnen onderscheid maken tussen twee soorten “Hawaï”, de staat of het eiland. 

Om in de toekomst onduidelijkheid te voorkomen hieronder een beetje background informatie waar 

je eigenlijk helemaal niks aan hebt. 

“ Hawaï of Hawaii (Engels: Hawaii, Hawaïaans: Hawaiʻi) is een van de staten van de Verenigde 

Staten. Het trad in 1959 als vijftigste staat toe tot de Verenigde Staten. De hoofdstad is Honolulu. De 

staat telt 1 360 301 inwoners (2010). De standaardafkorting voor Hawaï is HI.” 

“Hawaï is het grootste eiland van de Amerikaanse staat Hawaï. Dit eiland wordt meestal "het Grote 

Eiland" genoemd (Engels: 'the Big Island') om verwarring met de naam van de staat te voorkomen. 

Het eiland wordt ook wel "the Orchid Isle" genoemd omdat er zoveel orchideeën gekweekt worden. 

Bestuurlijk gezien is het eiland een county binnen de staat Hawaï met Hilo als hoofdstad.” 

 

Donderdag week 2 (blok 3) was het dan eindelijk 

zover, de HawaïSooS 2016! Het feest waar iedereen 

een jaar naar uitkijkt, wat door velen gezien wordt als 

het feest waar je net even een stapje verder mag 

gedaan. Het feest dat steeds meer een begrip binnen 

NOVA, Ångström & Fibonacci aan het worden is. Het 

feest waar meer geld tegenaan gegooid wordt dan De 

Groene Draeck van prinses Beatrix jaarlijks kost aan 

onderhoud. Het feest waarbij, nou ja, jullie begrijpen 

waar ik heen wil.  

Al op maandag is er begonnen met de opbouw, het 

hout was niet aan te slepen en het gammapersoneel 

(Praxis, Hornbach, Karwei, Formido, Multimate) 

draaide overuren. Op dinsdag na de lunch zijn we pas 

echt los gegaan. De tafels zijn tegen elkaar gezet 

waarna er zo’n 38 meter aan spanbanden omheen is 

gegaan. In de tussentijd waren een aantal 

enthousiastelingen van Ångström volgas bezig om al 

het verfwerk te doen. De woensdag na het ID-Kafee 

is het zeil erin gegaan, en is er een groot begin 

gemaakt aan de zwembadbar. Donderdagochtend 

om 8 uur zijn er twee warmwaterslangen in het bad 

gehangen zodat de eerste fanatiekelingen om 4 uur ‘s 

middags hun eerste baantjes konden trekken. Helaas werkte de boiler van school niet helemaal mee, 

en waren we vanaf half 10 koud water het bad in aan het pompen. Uiteindelijk kwam er toch nog wel 

een beetje warm water de leiding uit. Ondertussen waren de NOVA badmeesters druk bezig de 

laatste loodjes te leggen aan de bar & het zwembad. Nieuw dit jaar was het bubbelbad dat 

doormiddel van perslucht een extra dimensie gaf aan het geheel. Iedereen onwijs bedankt die 

geholpen heeft met het opbouwen van de HawaïSooS!  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AFaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staten_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staten_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honolulu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AF
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orchidee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawaii_County
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilo
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Vanaf 4 uur mochten de barmensen hun 

kunsten vertonen in het maken van cocktails. 

Ron, Josse & van Loenen zijn hiervoor speciaal 

op een driedaagse cursus geweest waarin alle 

fijne puntjes van een cocktail maken hun 

bijgebracht zijn. In het begin gingen de Pink 

Ladies, The White Bottles & de Orange 

Rockets nog niet heel hard, maar naarmate de 

avond vorderde vlogen ze over de toonbank. 

Net als afgelopen jaar stonden er ook weer 

twee slushpuppy apparaten waarin men naar 

eigen inzicht een geschikte drank bij mochten 

lieten gieten. Volgens de barmensen waren de 

volgende combinaties het populairst: “ Doe maar wat “ , “ Wat is het lekkerst? “ , “ Dezelfde als net “. 

Naast alle cockails en slushpuppy’s waren er natuurlijk ook gewoon biertjes te koop deze avond voor 

de minder exotische studenten onder ons.  

Rond een uur of 9 begon de SooS al flink vol te 

stromen en moest zelfs een extra barman 

ingevlogen worden om aan alle vraag te voldoen. 

Met Guy in de DJ-Booth begon het een echt 

Hawaaiiaans feest te worden en kwamen de 

spreekwoordelijke voetjes van de vloer. Er gaan 

zelfs geruchten dat er twee studenten volgens oud 

Hawaaiiaans gebruik hebben gebierpongt! (ik had 

beloofd dat dit er in zou (ha) komen, excuses).  

Aangezien het zwembad aardig afgetopt was met 

mensen die heftig heen en weer aant springen 

waren spetterde er af en toe een druppie water 

over de randen van het zwembad. Dit heeft tot driemaal geresulteerd in een storing van 

huishoudelijke aard. Uiteraard is dit vakkundig opgelost door de technische dienst van de vereniging.  

Afsluitend nog een aantal uitspraken 

van mensen die in de SooS waren deze 

avond.  

“ Het was een legendarische 

HawaiiSooS “ 

“ Ik ben meerdere malen in Hawaii 

geweest, maar zelfs Hawaii kan leren 

van NOVA qua feestjes bouwen “ 

“ De ckotkails wsrsn lkere, mtodn we 

vaksr djen! “ 

“ Het was een leuk feestje, het geeft 

alleen altijd zo’n puinhoop “ 

Op een mooie WISPO! En tot volgend jaar! 
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Bubble Trouble 
 
Op donderdag 10 september was het dan zover, 
Bubble Trouble! Wie houdt er nou niet van lekker 
badderen met bubbels in bikini? Dus maakte Nova 
maar een feest om precies dat te doen. Het feest 
begon goed met onbeperkt hamburgers en friet, 
helemaal gratis. Voor iedereen die het aandurfde 
waren ook zeer pittige hamburgers gemaakt. Deze 
burgers waren voorzien van zogenaamde trinidad 
scorpion pepers (voor de kenners: 1,2 miljoen op de 
schaal van scoville, heel erg heet dus). Enkele dappere 
zielen waagden zich aan deze hamburgers. Na het 
eten kon het schuimfeest beginnen. 
 
Er was een groot ‘bad’ gemaakt van vaten die met zeil 
was bekleed, om deze even later helemaal te vullen met schuim. Dat schuim kwam overigens van 
een enorm schuimkanon vandaan. Na het bad klaargezet te hebben, werden de bikini’s uit de kast 
gehaald. Er was een grote variëteit aan kleuren, maten en vormen om zeker te zijn dat er voor 
iedereen iets bijzat. Na een hoop jongens van bikini topjes te hebben voorzien, moesten we er ook 
zelf aan geloven. Na een paar biertjes voor de moed te hebben gedronken, was het toch tijd het bad 
in te springen. Het aanzicht van een stuk of tien schuimmonsters die zo nou en dan uitgleden was 
genoeg om ons het laatste zetje te geven. Met een half opgedronken biertje in de ene hand, en 
elkaar in de andere, begaven wij ons al glibberend het bad in. En dat zouden we weten ook! Bubbel 
gevechten, elkaar omduwen, dansen met bubbels; van dat biertje was niet veel meer over. Het was 
zeker een goed feestje in bad. Zo nou en dan werden we beschoten met het schuimkanon, om onze 
coupe van bubbels wat bij te werken. Het was wel uitkijken dat je niet verdronk in alle bubbels als je 
omviel. Met goede muziek door de dj, gezellige mensen en een hoop schuim, is het een geslaagde 
avond te noemen. Na afloop was iedereen uiteraard brandschoon. Het schuim was daarna lekker af 
te spoelen in het zwembad dat buiten stond, en overvol zat met leuke mensen. Hier ging het feestje 
door tot in de late uurtjes met een hoop gezelligheid. 
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Pinguin post 

 
Het is alweer een tijdje geleden dat ik van mezelf heb laten horen. Maar ik heb toch weer wat 
meegemaakt wat ik toch met jullie wil delen. Een tijdje terug ben ik uitgenodigd door m’n beste 
vrienden van de SooScom om een weekendje mee te gaan naar Roompot Kijkduin. In de stromende 
regen hebben we het hele weekend in een kartonnen doos doorgebracht. En alsof er niet genoeg 
vochtigheid aanwezig was tijdens dit weekend hebben twee leden alsnog besloten de bodem van 
een baggersloot te inspecteren.  
 
Verder heb ik mezelf bewezen op de bowlingsbaan, minigolfbaan en bij de cocktailzuiprace. Tot op 
de dag van vandaag zijn ze in Kijkduin nog op zoek naar de linkerschoen van het bowlschoensetje 
maat 38... Verder zei m´n pinguinhart dat de minigolfbaan uitgespeeld moest worden voordat er 
begonnen kon worden aan de cocktailkaart in de `kroeg` van het park.  
 
Klein detail dit weekend, waar een pinguin slecht tegen kan, was dat het in de kartonnen doos 
behoorlijk warm was constant. Dit kwam achteraf doordat de SooSbaas constant de thermostaat op 
standje 38 wist te zetten. De twee oplossingen hiervoor waren onder andere, of constant de 
thermostaat terugdraaien, of de rigureuze wijze, namelijk de stoppenkast voor heel de kartonnen 
doos uitzetten, dit is dan ook meerdere malen gebeurd. 
 

Bovendien heb ik dit weekend geleerd dat frituurvet niet bevordelijk is voor de kwaliteit van een 

Roompot huisje. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer een frituurpan op de grond 

gestuiterd wordt, de vloer hier niet heel veel schoner op wordt. Waar een pinguin echter wel veel 

schoner van wordt is een badje chloor gemengd met water in de vorm van een zwembad. In 

tegenstelling tot afgelopen jaar had ik besloten dit jaar een balletje mee te nemen om de camera te 

besparen (dit is echt een leuk verhaal, die je een keer van me aan moet horen in de SooS onder het 

genot van een pilsje).  

Ik kan echt nog veel meer vertellen over de afgelopen weken wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar 

het is al laat, dus ik ga m'n pinguingrotje opzoeken, en lekker slapen. Ik hoop jullie allemaal te zien 

aankomende donderdag! Het gaat weer een geweldige donderdag worden in ieder geval, ik zal er 

ook weer een keertje zijn. 

Tot SooS, 

Pinguin 

SooScom der SV NOVA 
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NOVA jaaroverzicht 

Januari 2015 

Na een geweldige jaarwisseling waar goede voornemens tevergeefs worden gemaakt, 

teleurstellingen van de oudejaarsloterij te verdrinken en het zeewater uit je oren te spoelen is het 

weer tijd om na twee weken dicht te zijn de SooS open te gooien. De laatste oliebollen worden 

gegeten bij de discussie of je nou helemaal koppie onder moet bij de nieuwjaarsduik of niet en de 

biervliegjes worden van je "verse" bakkie Joodiekoffie weggewapperd. Toch een mooi begin voor je 

naar de lessen gaat in het nieuwe jaar om eerst even elkaar de beste wensen te wensen in de SooS. 

De eerste week in het nieuwe kalenderjaar gaat 

van start met het eerstejaarsfeest. Een SooS die 

door eerstejaars wordt georganiseerd die nog 

niet veel in NOVA hebben meegemaakt en vaak 

met mooie ideeën komen. Dit jaar is het thema 

Winterwonderland geworden. Er is een heuse 

iglo van satéprikkers en piepschuim gemaakt, 

een UNOX koek en zopietent waar chocomel te 

halen was en de hele SooS was in een winters 

thema versierd. Met alle net gewonnen UNOX 

mutsen van de nieuwjaarsduik was het een 

mooi begin van een mooi jaar! 

De tweede week was er voor alle cosplayfans een cosplay SooS. Een verkleedfeestje waar mensen 

naar een computer, film of animeheld verkleed moeten gaan. Voor het eerst in de geschiedenis van 

NOVA dat dit gedaan werd en er zijn toch wat nieuwe gezichten gezien in de vereniging! Dat 

sommigen iets te fanatiek in hun karakter op gingen en elkaar zowat kapot mepten met hun plastic 

zwaardjes wordt mooier naarmate het later op de avond werd.  

Uiteraard is aan het begin van het jaar ook voor alle WISPOgangers de WISPO info avond gehouden, 

de WIA. Waar elk jaar op een steeds chaotischere manier de laatste weetjes over WISPO worden 

verteld door de commissie. 

De twee laatste weken van januari waren toetsweken en worden opgevuld met een barhangSooS 

waar sterke verhalen onder het genot van een lekker pilsje over de bar gaan. Ook is er nog de 

karaokeSooS geweest wat megagezellig was. Liedjes konden in de DJ booth aangevraagd worden, en 

iedereen kon losgaan op het terplekke geïmproviseerd podium. Voor een enkeling moest er nog wel 

eventjes in het commissiehok geoefend worden voor er keihard gerapt kon worden over zijn patta’s. 

Februari 2015 

Lesweek 1, kwartaal 3. De sneeuworganen beginnen te kriebelen, de ski’s worden uit het vet gehaald 

en de echte mannen pakken hun snowboard. Het is weer tijd voor WISPO. Voordat het zover is moet 

er natuurlijk nog wel even op een correcte manier afscheid genomen worden van een week lang 

SooS missen. De Z.J.D.T.I.V.D.W. SooS. Beter bekend als: drink een gemoedelijk biertje voordat je op 

WISPO gaat SooS. Er is een vat Hertog Jan grand prestige aangesloten en het was zo gezellig dat het 

ineens vrijdagochtend 10u was. De hele nacht doorgegaan. Dan kun je net zo goed langer doorgaan 

en een enkeling heeft zelfs de bus bijna gemist doordat de donderdagavond wel heel lang duurde. 
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Eindelijk was het zover. Op één na zat iedereen in de bus en is de bus richting de Franse alpen 

vertrokken om binnen anderhalve week je levensverwachting met 3,8 jaar te verkorten. Om er voor 

te zorgen dat de buschauffeurs niet in slaap vielen zijn er voor de zekerheid NOVA fluitjes uitgedeeld. 

Wat een geniale week was het weer! Bij aankomst is de gele invasie met alle bagage de berg op 

gelopen om direct daarna de lokale Yeti onveilig te maken. We waren niet de enige groep in de Yeti, 

er was nog een andere gezellige groep. Al op 

de eerste dag was het zo gezellig dat er een 

knus beschuitje in de skilockers is gegeten. 

De hele week was er meer dan genoeg 

sneeuw, een dag zelfs zoveel dat we 

(officieel) niet de berg op mochten. Gelukkig 

was er ook voldoende zon zodat je nog de 

weken erna pandabeertjes in de school kan 

zien lopen. De themafeesten waren ook 

weer geniaal. Zo geel als een brandweerwagen met z’n drieën in een opblaasbrandweerwagen door 

de Yeti springen, Cowboys en indianen met een paar wel heel rare tipi tentjes, een avondlang 

schreeuwen als duitsers, een foute SooS, de snowBBQ inclusief gratis bier, die heerlijke groene piste 

en elke dag een andere zwarte piste, en de hele week je stembanden kapot schreeuwen met dicke 

titten kartoffelsalad. Op de gang dineren, die irritante lopers op dat verbindingsstuk,  en elkaar maar 

niet kunnen verstaan terwijl je toch bij de rode vlag staat. Er zijn weer een hoop mooie verhalen bij 

gekomen in een weekje wintersport. 

Terwijl de WISPOgangers in Frankrijk waren had het antiWISPOteam een week de SooS 

overgenomen. Bij vertrek zijn er misschien een paar partypoppers over de bar geschoten en de 

volgende dag was opendag. Eerst moest er een paar keer "I want to break free” weggestart worden. 

Na een klein zwembadakkefietje vorig jaar moest er een excuus gevonden worden om in bikini te 

kunnen lopen tijdens de antiWISPO zonder een zwembad te bouwen. Er is daarom een sauna 

gebouwd. Na wat improvisatie met het warmte element is het toch gelukt een snikheet hok te 

bouwen. Ook bij de terugkomst voor de WISPO gangers is er voor een lekker ontbijt gezorgd, een 

bijbehorend buitenzwembad en een warm onthaal door iemand die geen dorst meer had. Na enige 

motivatie is ook het commissiehok open gegaan waardoor iedereen zijn spullen uit de bestuurskast 

die op slot zat kon pakken en de WISPO en 

antiWISPO week een mooi einde hadden. 

Iedereen was nog niet bijgekomen van afgelopen 

week of er stond alweer een HawaiiSooS op de 

NOVAlender. In een week een megagroot 

zwembad bouwen, een bijbehorende cocktailbar 

bouwen en het slushpuppy apparaat een mooi 

plekje op de bar geven. De HawaiiSooS is nog 

nooit zo snel opgebouwd en was weer zoals altijd 

geniaal! Voor studenten die een HawaiiSooS voor 

het eerst meemaken is het altijd een rare gewaarwording om in je zwembroek naar een 

studentenvereniging in een kelder te gaan, maar als je het eenmaal hebt meegemaakt weet je niet 

beter! Er zijn zelfs spontaan koekjes gebakken door een stel fanatiekelingen en de cocktailcompetitie 

was en groots succes en uiteraard glorieus door NOVA gewonnen. We komen nu nog sporen tegen 
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van “The Pink Lady” cocktail die zo hard als steen werd. Een mooie SooS om de voorjaarsvakantie in 

te luiden! 

Maart 2015 

Maart begon op donderdag met de Crazy Scientist SooS, wat beter bekend staat als de AngSooS. De 

beruchte Angstrijd werd gespeeld en daarna werden in plaats van traditioneel de nieuwe ledenshirts 

gepresenteerd, een oude collectie gepresenteerd waarvan je een shirtje kon kopen. Voordat ook 

maar een Angstrommer zijn biertje neer kon zetten waren alle shirtjes al overgekocht door een groot 

NOVA varken en gedoneerd aan de SooS. De AngSooS was het begin van een mooie week, want die 

vrijdag was het kwartaalfeest Viva Las Vegas! De SooS is omgetoverd tot een echte gokhal aan de ene 

kant en een dansvloer aan de andere kant. Door op een speciale manier het geluid aan te slingeren 

had de hele SooS een geweldige avond. Er was een wedding 

chapel, pokertafels, black jack, een heuse ledbar op het 

podium, chique aankleding en een geweldige sfeer! 

Naast elke woensdag sporten in de SooS gaan een aantal 

sportievelingen ook buiten NOVA om de bagger in. Dit keer is 

een mooie NOVA delegatie naar de Mud Masters afgereisd om 

daar over het parcours heen te baggeren.  Met veel spierpijn 

en een lekkere burger in Stroe hadden we een gezellig en 

sportief weekend. 

Natuurlijk mogen we de verjaardag van NOVA niet vergeten! NOVA was op 24 februari jarig en dat 

wordt elk jaar groots gevierd met een heel grote taart, en een nog veel groter taartgevecht. Heel de 

SooS wordt ingepakt, schuilplekken gebouwd en na een korte speech van de voorzitter wordt de 

taart naar binnen gereden. Dit staat op menig student zijn bucketlist en ook dit jaar was het 

taartgevecht weer geweldig! 

Op de gang van NOVAjaarNACH was de verjaardag van NOVA voor degene die niet van taartgooien 

houden. Dit jaar stond het in het teken van de bata4life. Voor 50 cent extra kreeg je een batabiertje 

en daarmee steun je het KWF. Voor een euro 

kon je een liedje bij de DJ aanvragen en voor 

twee euro kon je dat liedje uitzetten. Natuurlijk 

niet op een normale manier, maar je moest via 

een wenteltrap naar een telefoon die op de 

boxen van de muziek stond aangesloten. Dit 

gangfeestje heeft in totaal €709 voor het KWF 

opgehaald. Een bedrag dat nooit iemand van 

tevoren had verwacht. 

 

De week erna was weer keihard broodjes 

smeren en opbouwen voor de bedrijvendag. 

Met weer een vol atrium en blauwe lokalen was het hartstikke vol! Na een bedrijvendag wil je 

natuurlijk met z’n allen een lekker biertje drinken en daarom is het rustige thema pyjamaSooS eraan 

geplakt. De volgende dag werd er al weer door iedereen behalve één iemand geklust. Een klushok, 

een bloemkolen stand, gefrituurde bloemkool, heel de SooS vol met foto’s en een heel mooi feest! 
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Gelukkig werd het laatste feestbeest opgehaald, in zijn giraffenpak gehesen en naar de SooS 

gereden. Na wat bloemkolen rechtleggen is de volgende dag door de gezelligheid afgelast! 

De week erna was de LAN SooS. Lekker spelletjes spelen op je computer. Voor sommigen is dit de 

LAM SooS geworden en tot vrijdagochtend is het gezellig geweest. Om al deze ingedronken 

creativiteit niet verloren te laten gaan is de enige WP van het vorige bestuur voor een groot gedeelte 

die avond getikt in het WP stress center!  

April 

De boxen op standje gehoorbeschadiging, de hardste 

nummers knallen door de speakers en zelfs het glas op 

de bar kan niet stil blijven staan. April is begonnen met 

de DecibelSooS. De laatste SooS voor de toetsweken. De 

week erna lekker aan de bar hangenen klagen over hoe 

zwaar student zijn wel niet is met al die toetsen al om 

09u ’s morgens. Gelukkig was de week erna weer een 

karaokeSooS. Schaamteloos schreeuwen door een 

microfoon. Zelfs de puntentelling was heerlijk chaotisch. 

De laatste week van de toetsweek was een rustige 

filmSooS ingepland. 

Toetsweken zitten er weer op. Hoe kun je beter het 

vierde kwartaal beginnen met een Speciaal bieren SooS. 

Het thema was “Krijg het lentegevoel” en bij gebrek aan een duidelijk plan is er door een paar leden 

nog last minute een heus zonneterras gemaakt op het podium, een jeux des boules bak gemaakt en 

de bar vol met plastic bloemen en gras versierd. De afgesneden trekker met spijkers die als hark 

diende heeft nog maanden rond gezworven in het schoonmaakhok. 

Om de maand sportief af te sluiten hebben 25 NOVA leden maanden lang getraind voor de 

batavierenrace. Een hardloopestafette van 275 km. Er was een wedstrijd voor wie het snelst over de 

finish ging. Hierbij was NOVA nr 298 van de 321 gefinishte teams. Daarnaast was er ook een actie 

voor het goede doel KWF. Haal als team zo veel mogelijk geld op voor het KWF. Wij hebben als team 

gedaan wat we het best kunnen: feesten! Daarbij heeft iedereen zijn eigen vriendengroep ook nog 

aangesproken. Uiteindelijk is NOVA daarmee 1e geworden en stonden we met €2883,38 op het 

podium bij de grootste studentenestafette van europa. De race zelf was vrij nat en megagezellig. Het 

een enkele bierteamer is zelfs voor de eerste loper gefinisht was wel heel schaars gekleed over de 

finish gerend. 

Mei 

Een drukke maand altijd, en met nog nadorst van koningsdag en het batavierenfeestje begint het 

kwartaal rustig met de Secret SooS. Zo geheim dat tot op de dag van vandaag nog iemand er wat van 

weet. Dat zal meer komen omdat dit ook de ZJDTIVNW SooS was. Je raad het al, een rustig biertje 

drinken voor NOVAweekend begint.  

NOVAweekend was dit jaar iets anders dan normaal. Op de commissie na wist helemaal niemand 

waar we naar toe gingen. We hebben avond gegeten in de SooS en daarna werd de kwibus 

voorgereden, om de heenweg voor iedereen een groot feest te maken! Bij aankomst is er nog touw 
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getrokken dat door bijzonder weinig mensen nog in het geheugen zit voor we richting de lokale kroeg 

en turk gingen op die kaal te drinken en eten. De volgende dag stond krat stapelen en boogschieten 

op het spel gecombineerd met de hele dag bier drinken en de middag afsluiten met een BBQ. Stel je 

verveelde je je tussendoor kon je een van de 38 opdrachten 

van je shirt doen voor extra duitse punten. In de avond zijn 

we met de bus Eindhoven ingegaan om daar de 

kroegenstraat onveilig te maken. Na heel veel shotjes, foto’s 

waarmee je nooit meer een baan kan krijgen als die 

uitlekken, een terrasstoel minder en een febo geplunderd te 

hebben is bijna iedereen met de bus terug naar de 

groepsaccomodatie gegaan en een gedeelte van de 

commissie zelf met een geel bussie richting het ziekenhuis 

om iemands hoofd weer waterdicht te laten naaien. 

Zondagochtend kon iedereen verse vitamines bij de Juicy’s 

fresh juice bar halen waarna we klein doekje door het huisje 

moesten halen en met de kwibus terug zijn gegaan naar 

Delft. 

De donderdag erna was het hemelvaart daarom is er op 

woensdagavond een SooSavond georganiseerd door Sypke Wynia. Gevolgd door de week daarna de 

Crazy 38 SooS.  

De week daarna was de sailorSooS, de donderdag voor vertrek van het zeilweekend. Het zeilweekend 

was dit jaar in no time uitverkocht en de dobberaars hadden heerlijk weer. Het weekend is naar 

dezelfde locatie als het jaar ervoor gegaan en hebben weer op het heerlijke eilandje een BBQ 

weggestart waarvan het eiland nu nog staat te dampen! 

Juni 

De laatste maand voor de vakantie alweer begint. En die is keihard afgetrapt met een foute SooS. 

Een thema waar iedereen wel wat van thuis heeft liggen en het weer zat ook prima mee! De week 

erna was alweer het laatste grote feest van het schooljaar: BBQ-OP. Een bar, een infopunt, een Dou 

Grend bij klussen en alles opbouwen op teletubbieland. Dit jaar waren er ook cocktails en er zijn zelfs 

ijsjes discodip voorbij gekomen. Heel veel BBQ, swerelds meest slecht gespeelde chelsea dagger, 

rockchick die gewoon doorspeelt na haar gebroken snaar en d’r hand onder het bloed en als afsluiter 

natuurlijk Dou Grend tot de politie komt met vuur spugen op het podium om daarna tot in de late 

uurtjes door te gaan in de SooS. Voor al je vragen kon je bij het infopunt terecht waar zelfs Walter 

Kuiper een tijdje al je vragen zeer creatief opgelost heeft. Het was weer een mooie afsluiting van het 

schooljaar, en of je nou de hele avond iemand anders haar tandvlees aan het aflikken bent geweest, 

met een team van specialisten achter de bar gestaan hebt, of daadwerkelijk van de muziek genoten 

hebt, het schooljaar zit er op. 

In de toetsweek kun je natuurlijk altijd terecht bij NOVA. Er was ook het laatste kwartaal was er weer 

een karaoke SooS en ook een groepje sportievelingen heeft zich ingeschreven voor de Utrecht 

survival run als de NOVA chickies. Laten we het houden op dat het een run voor de gezelligheid was 

met ene kleine pauze tussendoor. 
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Voor het eerst was er onbeperkt spareribs eten in de SooS. Op vrijdagavond de SooS tot vreetschuur 

omgetoverd terwijl de pannen met spareribs heerlijk in de marinade lagen te koken. Je had keuze uit 

vier verschillende smaken en wie het hardst schreeuwde kreeg als eerst. Een avond zeker voor 

herhaling vatbaar! 

Juli 

Iedereen weet meteen wat je bedoelt met “ik ga grieks eten vanavond”. Hetzelfde met Hollands, 

spaans, turks, enz… Bij Pools weet zowat niemand 

het. Daarom hebben we onze huispool gevraagd 

om een keertje echt Pools te maken. We hebben 

nog nooit zulk lekker eten uit de keuken gekregen 

als die ene avond! Na meer dan een week aan 

voorbereiding hebben we een overheerlijk vijf 

gangen Pools diner gehad in de SooS. 

Om dan echt de laatste SooS in te luiden voor alles 

op slot gaat is er nog 1x een zwembad buiten 

gebouwd. Dit was meteen oefenen voor het 

zwembad tijdens de OWEE. Er zijn 138 lege kratten 

bier gehaald en er is een megagroot zwembad 

gebouwd op het terras van NOVA. Het oefenen was 

niet voor niets want er moesten aardig wat 

betonnen bankjes tegenaan gezet worden zodat 

het zwembad niet klapte. Verder hadden we nog “hulp” van iemand die geen woord Nederlands 

sprak en op eigen houtje naar Nederland is gekomen om hier werk te zoeken.  

Als de SooS dicht is betekend niet dat de dorst weg is. Gelukkig heeft Tante Rikie een klein feestje 

voor ons georganiseerd in haar achtertuin in de achterhoek! De Zwarte Cross! We beginnen stipt 

12:10 aan de haspel in de SooS. Met pils, naja, Grolsch… Als we lekker gezellig zijn kan de reis vanuit 

Delft beginnen! Natuurlijk lukt zo’n reis naar de achterhoek niet in 1x, daar moet tussendoor ff langs 

de snelweg met een mannetje of 20 geBBQ’t worden. Iedereen neemt veel te veel vleesch mee en 

een sloot wegwerp BBQ’s. Voor we er zijn hebben we dus al lekker veel op!. In de rij naar de ingang 

van de parkeerplaats naar de cross in de auto gaan we slechts 38x uit de auto om al pissend rondjes 

te rennen om de auto komen we eindelijk aan bij de tassencontrole. Na de tassencontrole gaan we 

tenten opbouwen en TBK’ers uitlachen die het ook proberen. Na de tassencontrole gaat het tuinfeest 

van Tante Rikie dus echt beginnen. Daarover in deze WP veel meer! Het is legendarisch! Het grootse 

festival van Nederland en gezelligste van Europa. Elk jaar weer hebben we daar een legendarische 

zomervakantie waar vele mooie verhalen ontstaan! 

We hebben in de zomervakantie ook nog in onze eigen mooie stad Delft toerist gespeeld. Iedereen 

gaat op vakantie en gaat daar allerlei cultuur dingen doen, maar in je eigen stad doe je dat nooit. We 

"wonen" al zeven jaar tegenover de Porseleine Fles en we zijn er nog nooit geweest. Dus we zijn 

begonnen met een stukkie appeltaart bij Kobus Kuch, daarna naar de oude kerk de trappen 

beklimmen, lunchen bij het stads koffiehuys en daarna met een rondvaartbootje door de grachten 

van Delft naar de porseleine Fles. Heul dure potjes en pannetjes gezien en het er allemaal mee eens 
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zijn dat je dit een keer en nooit meer moet zien gaan we richting de Bierfabriek om de avond uit te 

drukken. 

Augustus 

De SooS is natuurlijk niet echt "dicht". Er is gewoon keihard door geklust. Zo zijn er op de 

vrouwenplee’s eindelijk krijtborden geklust waar iedereen zijn/haar dronken mening op kan 

ventileren. Die plaatjes vind je over de hele WP wat daar 

geventileerd wordt 

Na jarenlang is het dus eindelijk de studieverenigingen gelukt 

de DIAS te eindigen en hun eigen feestje te organiseren. 

Tenten die wegwaaien, ongeorganiseerde dagen, te weinig 

van alles, alles nat… totale paniek! En wat gebeurt er dan? 

NOVA wordt uit het onbeperkt spareribs eten gebeld om de 

teringzooi van de SV’s op te lossen en alle nieuwe studenten 

in de SooS en de TH op te vangen. Uiteraard stoppen wij 

meteen bij de Billy Beer en helpen de SV’s met de nieuwe 

leerlingen op te vangen! NOVA kan dat, NOVA heeft die 

kennis en capaciteit. Gelukkig mochten de nieuwe leerlingen 

van de TH ook een dagje met NOVA meelopen, dus in ieder 

geval hadden ze een leuke dat in hun intro driedaagse. De 

NIAS. De Nova Intro voor Aankomende Studenten. Op 

teletubbieland stonden meer spellen dan een professionele 

atleet kan uitspelen, en in de avond een geniaal feest. Niet 1, 

maar twee feesten. Op de gang was de aprèsski en in de zaal 

het echt grote feest met muziek dat een gemiddelde mens 

als herrie zal omschrijven! Alle deelnemers vonden het 

geniaal en helaas moesten ze nog even uitzitten bij de SV’s voor de OWEE begon. 

Gelukkig konden we ook iedereen tijdens de OWEE opvangen in de SooS met de OWEE. Met een 

zwembad, een around the world feest, elke dag lunch en avond eten in de SooS en natuurlijk 

afsluiten met een aprèsSooSfeest waar heel (actief) NOVA aanwezig was en twee mensen wel heel 

nat waren aan het eind van de avond. 

September 

Nieuw schooljaar, nieuwe kansen, nieuwe 

leerlingen, nieuw bestuur en een nieuwe Code 

Geel. Natuurlijk eventjes iedereen bedanken 

die aan de OWEE en NIAS heeft meegeholpen, 

en je zult het ook wel lezen in deze WP, de HEF 

(Het eerste Feest), de Bubble trouble, de 

SpeciaalbierenSooS, de MAnnenSooS, 

VrouwenSooS, AprèsSooShut en alles wat er 

tussen is gebeurt was geniaal! Het bestuur 

spoelbakdippen, elke week keihard klussen, 
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lunches elke dinsdag, kuisen elke vrijdag en woensdag en een stel mooie verhalen waar je eng van 

wordt! 

Oktober 

Zonder Desiree en Gerard geen echt oktoberfest. Tuurlijk is na elke Code Geel een oktoberfest, nadat 

Gerard verhinderd was hebben we het een week 

uitgesteld. Met weinig blad uit de bomen en weinig 

doorzettingsvermogen van de nieuwere leden 

hebben een setje ouwelullen toch het blad geregeld 

om de grond van de SooS aan te kleden deze avond! 

Wat een feest weer! De JV was zoals vanouds veel 

gezeik en weinig serieus… gelukkig maakte de 

tappersgilde weer veel goed! Een stel gekken vanuit 

NOVA heeft zich ingeschreven voor de halve 

marathon Strong Viking Run en glorieus uitgelopen.  

Een NOVA donateur is zelfs richting America om een 

WK OCR (Obstacle Run Course) te rennen. Dit is live in de SooS gevolgd op de beamer. Op een mooie 

SooSavond was het SooSblok te klein en hebben we met een team van specialisten de haspel van 

buiten tijdelijk binnen gezet. Hij is met een recipro naar buiten gegaan.  

November 

We begonnen deze maand met een toetsenweek en er was dus geen heftige SooS. Er was een ALV. 

Het ging over de statuutswijzigingen en tussendoor een zeer rustige Contitutieborrel. Er is ook een 

ouwelullenSooS geweest waar een groot deel 

ouwelullen op vakantie in Meerdal waren, tijdens de 

ouwelullenSooS is onze eigenste Ary gehuldigd met zijn 

onwijze prestatie op het WK obstakel rennen. Er was 

nog een bedrijvendag en officieel een Franse SooS, 

maar door een kleine schietpartij in Parijs is dat een 

Italiaanse SooS geworden! Verder was er nog keihard 

zuipen in de binnenstad met de palm dobbel indronk 

terwijl in de SooS de decibelSooS aan de gang was. 

December 

We begonnen deze maand met de LAN SooS, Helaas 

was er een setje computers dat minder is dan de WP 

redactie die nu deze WP tikt! Desalniettemin was het 

een leuke computer spelletjes avond, schijnt. Daarna werden er surprises gemaakt voor elkaar, 

tijdens de sinterSooS. Er werd nog nog lang nagefeest voordat de SooS veel te lang dicht ging voor de 

KerstdingerSooS. Bijna een week nodig om een stukkie tafel neer te zetten, het schijnt een mooi 

kerstdiner te zijn geweest terwijl de schrijver van dit stuk bij de griek zat. 

2015. Het was weer een mooi jaar, mooie herinneringen, mooie verhalen. Ik heb genoten met een 

biertje erbij dit jaaroverzicht te schrijven. 

Knuff, Ron 
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Marktplaats voor studenten 
Het grote wat kan ik kopen voor 10 euro op markplaats voor onder de 10 euro en is nuttig voor een 
student. 
 
Iedere student komt op een moment in zijn studiecarriere waarin hij geen geld heeft, maar wel 
nuttige dingen! Wij van WC-eend raden aan, WC-eend! Daarom heeft uw vertrouwde WP commissie 
een diepte onderzoek gedaan, samen met een team van specialisten. 
Wat voor nuttige dingen kan menig student kopen op marktplaats voor onder de 10,38?! 
 

 
 
Een student moet allereerst zorgen dat 
hij natuurlijk op tijd wordt voor zijn of 
haar college/bierdrinkmogelijkheid 
(streep door wat niet van toepassing is). 
Voor de sexueel gefrustreerde student 
die toch wil wakker worden alsof hij in 
een stripclub woont, heb wij de enige, 
de echte, Erotische Alarmwekker! De 
dame draait zelfs rond! 
Natuurlijk wil je, als je, je scharrel 
(eindelijk een keer) mee neemt naar 
huis. Wel indruk maken met je bed, 
zodat hij/zij niet kan wachten om samen 

met jou erin te duiken. Hiervoor adviseren wij: 
 
Een super-de-luxe HELLO KITTY BED! 
En, voor een studentvriendelijke prijs. 
GRATIS! Hello Kitty knipoogt zelfs naar 
je als je bezig bent/gaat slapen/naakte 
ochtend oefeningen doet, alleen maar 
extra motivatie dus! Helaas is het bed 
wel peuter voormaat, als je bezig bent 
dan kan je lig je toch alleen maar op 
elkaar. Prima bed, al zeggen wij het zelf. 
Randjes, zodat je niet head-first uit je 
bed valt, super chique deluxe 
afgewerkte plintjes, en niet één, niet 
twee, niet drie, niet vier, niet vijf, maar 

zes, niet halve maar hele poten! Iedereen die pimp my ride heeft gezien weet natuurlijk dat je niet 
zonder een super hippe ride kan, om of je scharrel weg te brengen, of de hipste student van het 
schoolplein te zijn. Echter kan je als student niet op een lege maag naar je college. Echter is groen 
lelijk, en groente toch zeker wel 75% groen. Daarom hebben wij de enige oplossing die we acceptabel 
is! Niet één, niet 1,38, niet 5, niet 42, niet 2937. MAAR TOCH ZEKER WEL TWEE FRITUURPANNEN! En 
dat voor slechts minder dan de helft van ons budget! 
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5 euro, voor twee frituurpannen (exclusief 
frituurmeuk). Dat is minder dan wat je 
tegenwoordig betaalt als je een tafel met 
6 glazen omgooit in de SooS. Gooi er wat 
afval frituurvet in, koop bij de Jumbo een 
SooScom-mix (of voor de niet ingewijdde, 
partysnacks). En je zit gebakk....gefrituurd. 
Gratis advies van jullie lieve onderzoeker, 
bij de Jumbo is de snackmix van Mora 
goedkoper dan het Jumbo huismerk! 
 
 
 

 
Na een lekkere SooScom-mix verorbiterd te hebben met je 
neukertje wil hij/zij natuurlijk heel graag samen met jou 
richting jullie 
universiteit/hogeschool/kleuterschool/peuterspeelzaal 
(nogmaals doorhalen wat niet van toepassing is). Hiervoor 
heb je natuurlijk de hiervoor genoemde ride nodig. 
Gelukkig stelt uw onderzoeker ook hier niet telleur. Wij 
hebben twee fietsen in de aanbieding. Een voor de echte 
man, en een voor iemand die geen last heeft van 
Anthonemie (Sorry Anthony). 

Deze super sjieke bolide met een 
framboosroze lak komt volledig uitgerust 
met wielrateltjes, reflectoren, een 
hypermodern poepiedelux sneeuw wit 
mandje en natuurlijk een 31dB blauwe 
tringelgenerator. Onze tweede optie is een 
fiets. Wij weten onze keuze wel! 
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Als je nou nog ligt te dromen, omdat je 
toch niet die geweldige paaldanseres 
wekker hebt gekocht. En je hebt dus 
helemaal geen scharrel (dat gebeurt de 
beste!). Dan hebben wij het beste 
alternatief voorhanden: 
Een gebruikte afzuigkap! Voor al je afzuig-
behoeftes. Deze afzuigkap is nog volledig 
werkend, en heeft zeker een afzuig 
capaciteit van 3,8 stofzuigers! Nooit meer 
lang je kamer “stofzuigen” dus! Wie heeft 
er nog mensen van het andere geslacht 
nodig? Deze afzuigkap kan, wat hij/zij kan 
ook. En nog beter ook! Nooit meer 
gesneurk naast je, nooit meer “maar ik wil 

iets serieus”. Als je klaar bent met deze afzuigkap, dan zet je hem 
uit, en je hebt er geen last van! (SOA test niet inbegrepen). 
 
Stel je zit in je college, en je hebt getallen theorie. En je denkt 
verdraaid! Wat welke twee getallen zijn nou het mooist? Wij 
hebben ook daar het antwoord voor u! Zoals ieder NOVA-lid weet;is 
dat de nummers 3 en 8! En zoals iedereen weet is getallentheorie 
echt een geweldig saai vak, daarom is er nu de mogelijkheid om je 
twee favourite cijfers en afleiding tijdens je saaie collegeles te 
combineren. Wij presenteren: 
 
Dit volledige entertainment kan van u zijn, voor slechts 1 zak chips. 
Paprika, naturel of een andere random smaak die Lay's heeft 
bedacht (I am looking at you, patatje joppie!). Plezier voor het hele 
gezin! 
 
Mocht je goedkoop op vakantie willen, zelfs daar kunnen wij bij 
helpen! Een busreis naar Blanes? 

 
 
Alweer die mooie studentenprijs, 
GRATIS! Lekker Nederlands, hé!  
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Helaas zijn wij bij ons 
laatste item aanbeland, en 
helaas is deze ook maar 
voor grofweg 50% van de 
wereldpopulatie geschikt. 
Voor de prachtige prijs van 
10 hele euro's. Gelukkig 
nog wel 38 cent onder 
budget! 
LINGERIE! Vrouwen, 
versier zo je toekomstige 
scharrel! Mannen, veeg 
dat kwijl weg bij het 
bekijken van deze 
advertentie! 
 
Gegroet, 
Uw trouwe WP 
onderzoeker 
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Kerstdiner 

De kerstbomen aan en de tafel gedekt, voor het eerst in 38 jaar was er tijdens Kerst weer een volle 

maan. Met alle stelletjes rillend van de kou wachtend buiten op het vreugdevolle feestmaal wat hun 

te  wachten staat. De dagen ervoor zijn er al menig wat zweetdruppels weggeveegd door de 

commissie, evenals winter penen en bouillon blokjes zodat dit heerlijks op deze vreugde volle avond 

gepresenteerd kon worden. 

Deze avond was natuurlijk weer voor iedereen die maar mee wilde doen, zodoende was er een 

grootte diversiteit aan mensen die nog nooit in de SooS waren geweest. En toch blijft het vreemd. De 

mooie SooS waar je normaal altijd verkleed komt en waar je nu opeens netjes in pak hoort te komen. 

Het heeft toch iets. 

Ook deze avond werden we verwelkomt met een heerlijke prosecco en een amuse van een zalm of 

kalkoenfilet wrap. Daarna mochten we aan tafel waar we een fantastisch 5-gangen diner kregen. Met 

als voorgerecht een meloen met serranoham. Daarna kregen we als tussengerecht een heerlijke 

pompoensoep. Het hoofdgerecht bestond uit geroosterde aardappeltjes met paprika en ui en boeuf 

de bourgignon. Wat werd gevolgd door het tussengerecht die bestond uit een spoom. En als 

nagerecht kregen we een whity met melkchocolade erop, karamelsaus en frambozen erin. 

Na deze fantastische gerechten werden alle tafels aan de kant gezet om vervolgens deze avond af te 

sluiten met een knallend feest, 

Kerstdiner is dan ook een van de grotere feesten van het jaar. Voornamelijk omdat iedereen zich aan 

de dresscode houdt. Dus alle mannen waren netjes in pak en alle vrouwen waren in fantastische 

jurken. Het is dan ook een feest die ik iedereen aanraden kan. 
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Tappersgilde  
 
Zoals ieder jaar was er weer een tappersgilde tijdens het eerste blok van het schooljaar. Tijdens deze 
cursus werd natuurlijk aan iedereen geleerd wat ze in iedere ruimte van de SooS moeten en kunnen 
doen. Regeltjes die uiteraard na korte tijd weer vergeten zijn en nergens na worden geleefd. In de 
keuken de liefde bedrijven heb ik gehoord en het schoonmaakhok is om te kuisen. Het klushok heeft 
geen instructies nodig. In de SooS werd het tapsysteem uitgelegd, ook werd hier uitgelegd hoe de 
zaal geschrobd dient te worden en hoe je meerdere biertjes achter elkaar tapt (en opdrinkt).  
 
Na deze “rondleiding” werd er aan de overgebleven deelnemers een nieuwe opdracht opgelegd; de 
afsluiting van de tappersgilde: om het certificaat in de wacht te slepen moest een obstakel parcours 
afgelegd worden. Met de standaard hindernissen als banken met epibrerende NOVA-leden, een 
ladder om overheen te lopen en een tafel om onderdoor te gaan was het weer moeilijk genoeg voor 
de deelnemers. Uiteindelijk werden de overgebrachte biertjes geserveerd aan de enigszins strenge 
jury (de SooScom). Voor een groot deel van de deelnemers was één poging niet genoeg. Op elk 
onderdeel van het parcours konden de deelnemers stranden, wat vaak tot grote getalen van 
bierverlies leed.  
 
Uiteindelijk hebben alle deelnemers het einde gehaald, behalve Natascha. Natascha heeft het 
plusminus 38 keer geprobeerd maar uiteindelijk werd dan toch de conclusie getrokken dat ze een 
hopeloos geval was. Nadat ze zelfs niet meer zonder bierverlies achter de bar vandaan kon komen 
werd haar geadviseerd om te stoppen. Kortom: zelfs tijdens haar tweede tappersgilde wist ze niet 
haar certificaat in de wacht te slepen, volgend jaar beter! Natascha heeft dan ook met grote 
voorsprong gezorgd voor de meeste natte mannen, welke man wordt nou niet nat van een dienblad 
biertjes in zijn gezicht?  
 
Natascha en Victor 
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WIA 

Wintersport Info Avond 

 

Grotte Burgers 

Deze avond begint altijd met het klaarmaken van de Grotte Burgers. Tijdens het winkelen werd al het 

1e biertje genuttigd maar de lol begon al in de keuken. Hier werden de speciaalbieren van de 

proeverij gevonden en deze waren na een paar uur bijna allemaal op. Het bouwen van de burgers is 

niet zonder slag of stoot gegaan. Lennart heeft moeten leren dat na het pissen je handen wassen uit 

den boze is, dit doe je namelijk alleen van tevoren. De groenten waren aan het einde van de kunsten 

van de SnackCommissie te vinden op het systeemplafond. Toen de burgers om half 7 werden 

geserveerd was de burger zo groot dat de gemiddelde getrainde vrouw hem zelfs niet in 1 keer in 

haar mond kon nemen.  
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Presentatie  

Nadat de burgers op waren begonnen we aan de zeer serieuze info presentatie. Hier werd veel 

informatie gegeven over wat je allemaal moet / wilt weten voor je op WISPO gaat: 

 Thema's 

 Supermarkt 

 Appartementencomplex  

 Skipistes  

 De yeti 

 De kroeg 

 Pin automaat 

Daarnaast werden de shotjes chartreuse uitgedeeld en werden de eerstejaars ingewijd in de traditie. 

Voor diegenen die de avond niet aanwezig waren of te zat waren hieronder de regels: 

Er moet een shotje chartreuse genuttigd worden als de volgende woorden worden genoemd: 

 S1=sorry 

 S2=schoonmaken  

 S3=snappie 'em 

 S4=snor 

 S5=serieus(ja, deze is nieuw) 

De presentatie ging ook niet zonder slag of stoot, Lenny werd meerdere malen tot lichte irritatie 

ondergesneeuwd. Cor moest meerdere malen de mond gesnoerd worden. Cor hou je bek!!!! 

 

Na de presentatie was er de kamerverdeling. Er is dit jaar een heuze vrouwenkamer met 6 vrouwen 

en de varkenskamer wordt uitgebreid met Chartreuse en Cor. De varkens kijken er nu al naar uit.  
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Nadat iedereen elkaar had ontmoet en de benodigde nummers waren uitgewisseld werd het feestje 

weggestart door Loenski en Ron.  

 

Het feestje is tot in de vroege uurtjes doorgegaan. 

Tips 

Nog een aantal tips en ervaringen van de ervaren WISPO gangers 

● Spreek van tevoren af wie wat meeneemt  

          20 theehandoeken en 5 dozen koffiefilters zijn echt niet nodig 

●Tijdens de Wispo ga je koffie pas echtwaarderen dus bovengenoemde koffiefilters zijn echt nodig 

●Tijdens de Wispo krijg je een ander begrip van tijd. Half 2 de kroeg dicht is echt fijn als je in de 

ochtend weer de piste op moet.  

●Zo gek doen als je wilt mag gewoon want je hoort toch wel bij de groep. 

●Aan het einde van de Wispo heb je een ander beeld wat betreft schone sokken.  

 

Alles bij elkaar was het weer een gezellige informatieve WIA en ik kijk alweer uit naar de WISPO. Ik 

zie jullie bij de Zuip Jezelf De Tering In Voor De WISPO SooS.  

 

OP EEN MOOIE WISPO EN TOT SOOS 
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Jungle SooS 

 
Alcohol, dieren en Tarzan en Jane wat kan er fout gaan? 

 

Bij binnenkomst in de SooS vielen meteen de mooie versieringen op, een prachtige boom met echte 

takken in het midden van de SooS. Daarnaast liepen er verschillende dieren en Rarzans rond, wat 

miste was de mooie Jane.  

 

Al gauw werden de cocktails uitgedeeld en werden de drankjes naar achter geslagen. Niet iedereen 

kon de combinatie van bier, cocktails, water en amour aan. 

 

Na wat aanmoediging werd er een grote variatie aan muziek gedraaid en waren velen op de 

dansvloer te vinden.  

 

After all een geslaagd SooS 

Nog een bedankje voor: Kevin, Guy, AJ, Victor, Natasja, Syl, Mike, Tijs en iedereen die ik vergeten 

ben;) 
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Hangplaats 

Of het aan de opvoeding van de ouders ligt, of dat de jeugd van tegenwoordig wel goed is opgevoed, 

maar er weinig mee heeft gedaan is nog onduidelijk. Daarom in deze WP een stukje op welke manier 

je het best je jas en tas in de SooS kunt laten, zonder dat heel NOVA daar last van heeft. Een stukje 

opvoeding waar je wat aan hebt. Een aantal tips waardoor de wereld een klein beetje beter van 

wordt. Misschien maar beginnen dit stuk gereedschap te benoemen: 

kap·stok de; m -ken voorwerp om er kleding aan te hangen 

Ja, jullie lieve leesvinkjes, jullie lezen het goed. Een kapstok, een hangplaats voor jassen, een 

bewaarplaats voor kleren, een jassenstandaard, een mantelstok, een kledingrek, een jassenhanger. 

Met andere woorden; dit simpel stuk gereedschap is niets meer dan een haakje meestal bij een 

voordeur of ingang geplaatst waar je spullen aan kunt ophangen. Dit haakje kan vele vormen en 

maten hebben zover als de artistieke vrijheid van de kapstokken ontwerper reikt. Ze hebben wel 

allemaal dezelfde functie. Jouw jas/tas/ andere kledingstuk op te hangen, op een manier en locatie 

dat niet voor anderen in de weg hangt. 

Wat leert de ervaring ons 

In theorie klinkt het allemaal zo mooi, binnen NOVA hebben we 

meer dan genoeg plaatsen om je spullen kwijt te kunnen. In 

praktijk gooit nog steeds iedereen zijn spullen op barkrukken, 

tafels of zelfs de bar.  

Daarom wordt hieronder nog steeds even speciaal benadrukt 

waar de verschillende gelegenheden zijn om alle teringzooi te 

droppen. 

Onder de trap Voor kantoor Onder de bar Bij de eet uitgifte 

  
 

 

 

Iedereen kan zijn jassen onder de trap kwijt, aan de kapstok die helemaal uit Rijswijk is meeverhuisd. 

Ook tassen kun je daar kwijt. Wil je een mooi plekkie voor je tas, wat meer in het zicht kun je je tas 

bij de eetuitgifte in een kast gooien.  

Verder zijn er nog onder de bar haakies gemaakt om je jas en tas op te hangen. Dus of je je laptop, 

rubberboot, drie delig pak, of trui wilt ophangen, onthoudt de vier foto’s hierboven, zoek in de SooS 

de plek die daar het meest op lijk, en hang daar alles neer. 
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Uit de oude doos: NOVAlogo door de jaren heen 

 

Onze vereniging bestaat 25 jaar, en daarom is het wel 

mooi om eens terug te blikken naar het NOVAlogo. 

Hoe is het eigenlijk begonnen, en wat doen die rare 

lijntjes nou om dat logo heen. Het eerste NOVAlogo zie 

je hier rechts. Een mooie houten schildering die wij 

gevonden hebben bij het verhuizen van Rijswijk naar 

Delft staat al sinds de verhuizing rechts in de gang 

(boven de mannen plee). Nu kan ik me best indenken 

dat dit niet practisch is om op een shirt als borstlogo te 

drukken. En dat moeten de mensen die vroeger onze 

vereniging vooruit hebben geholpen ook hebben gedacht. Daarom zijn er al snel wat lijntjes af 

geknipt. Wanneer dit precies gebeurt is weten 

we niet, maar we hebben in de archieven van 

de vereniging al in 1992 het logo met de 

afgeknipte lijntjes gevonden, degene die je hier 

links van dit stuk tekst ziet. Onder dit logo 

stond tot de verhuizing nog "Technische Hogeschool Rijswijk". Die is er met de verhuizing af geknipt. 

Nu vonden sommige commissies dat die lijntjes “te oudbollig” waren en de drukker waar we t.z.t. bij 

drukten vond ook ineens na 38 jaar dat die 

lijntjes niet meer konden. Dus waren er ineens 

twee logo’s in omloop. Degene met lijntjes (die 

hierboven) en degene zonder lijntjes, die hier 

rechts staat. 

 

Er waren dus twee logo’s in omloop, en die werden willekeurig door commissies door elkaar 

gebruikt. De ene vond degene met lijntjes te oudbollig, en de ander vond degene zonder lijntjes niet 

mooi omdat die een misvormde V en A hadden. In de zomer van 2012 is er een "vernieuwd" logo 

gekomen, die (als je het niet weet) bijna niks anders van de oude logo’s is, maar dan zonder lijntjes, 

en zonder rare V en rare A. Hieronder ons kersverse vernieuwde logo: 
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Zuip Rene zijn SooSrekening leeg SooS 

 

4 februari was er een hele speciale SooS, Red Leader gaat ons namelijk 

verlaten. Waar hij nou precies naar toe gaat is niet helemaal bekend. Er 

gaan vele verhalen te ronde van Marracech tot Tokyo van Helsinki tot 

Moskou van Toronto tot Cairo. De precieze eindbestemming is nog 

steeds niet helemaal duidelijk maar als iemand ons gaat verlaten 

moeten wij natuurlijk gepast afscheid nemen. 

 

De middag is begonnen in de Locus, waar al velen biertjes genuttigd 

zijn. 

De avond begon met het smakeloze eten. Om half 9 kwam Rene 

binnen en werden de party poppers afgestoken. We hadden een 

mooie kaart gemaakt en een prachtige rode fruit / groenten schaal 

verzameld, deze 

werd met open armen ontvangen waarna het feest 

begon. Rene heeft meteen 138,00 op zijn rekening 

gezet. Iedereen heeft deze avond op Rene zijn 

kosten mogen drinken en hier hebben we goed 

gebruik van gemaakt.  

 

De Mobitap werd in het midden van de SooS gezet 

zodat we makkelijk biertjes konden tappen. Er zijn 

vele spelletjes gespeeld op de pooltafel, 

avontuurtjes afgespeeld in de keuken en het 

klushok en iedereen is langsgekomen om in stijl 

afscheid te nemen van de Red Leader.  

 

Rene het was een gezellige avond en dat het je 

goed af mag gaan waar je ook naar toe gaat. 

Tot SooS 
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“Ik wil graag bestuur zijn!” 
 

Wil jij je volgend jaar nog meer inzetten voor de vereniging? 

Lijkt het jou wel een naar leuk om een jaar NOVA te besturen? 

 

Heel veel mensen zijn je al voorgegaan en iedereen die je vraagt zal zeggen dat het het 

meest geniale jaar is dat je ooit zult meemaken! Dus waar wacht je nog op? 

 

Heb je intresse of vragen, stuur een mailtje naar bestuur@sv-nova.nl en misschien sta jij 

volgend jaar wel aan het hoofd van onze mooie vereniging! 

 

WE WANT YOU 

 

 

 

 

Bestuur 16/17 
 

  

mailto:bestuur@sv-nova.nl
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Hoe kook ik op tijd een maaltijd 

Zoals iedereen wel weet hebben we al een aantal jaartjes het fenomeen “avondeten” op de 

woensdag en de donderdag. Dit word doorgaans geserveerd rond de klok van 18:45. En 9 van de 10 

keer is dit nog te nassen ook. Maar voor die ene keer waar het misschien af en toe bijna ongeveer 

come sie come sa mis zou kunnen gaan hebben wij, wp schrijvers, een stappenplan voor u. In dit 

grandioze plan word haarfijn uitgelegd hoe je van de etenslijst tot een 5 sterren diner komt. 

Stap 1: Vooronderzoek 

In de eerste stap word van te voren iets onderzocht, zoals de 

titel al zegt. Maar wat is dat iets is de vraag. Dat iets is de 

hoeveelheid mensen. Hier zijn verschillende methodes voor. 

Allereerst word er in de weekmail aanstoot gegeven om een 

mail te sturen naar bestuur@sv-nova.nl of te repleien op deze 

mail(en dan zou je op de lijst moeten komen). Als tweede tool 

word de fysieke lijst gebruikt die naast de wc’s hangt. Deze 

tool kost de mensheid iets meer moeite dan de eerder 

genoemde methode, maar is vaak wel effectiever. Op deze 

manier moeten de mensen de levensgevaarlijke angstige trap 

aflopen en blijven ze vaak ook gelijk napilsen. Wanneer dit 

goed uitpakt kan men dit zien als een uitstekende 

marketingtruc.  

Als derde tool word het rondje door de SooS genoemd. Bij dit fenomeen gaat men met de fysieke 

etenslijst, aangevuld door de online inschrijvingen, de SooS rond om mensen te vragen of ze toch nog 

mee willen eten. In dit rondje worden vaak nog een aantal zieltjes geworven. 

Wanneer dit formulier van formaat uiteindelijk is ontcijferd van al de technische handschriften kan 

worden begonnen aan de volgende stap. 

Stap 2: Op wereldreis 

Uit de eerder genoemde etenslijst 

kan het aantal eters worden 

berekend. Wanneer stap 1 voor 

17:00 is beëindigd ligt u volledig op 

schema. U kunt nu bij bestuur om 

een budget vragen van exact €2,50,- 

per persoon. Afhankelijk aan het 

aantal personen kan dit dus van 

€2,50,- tot heul veul oplopen. Met 

deze schat aan geld en een bakfiets 

gaat u vervolgens op zoek naar een 

gele plek waar ze voedsel verkopen. 

Bij deze plek is het het makkelijkst 

om een zelfscanner te pakken, wanneer dit niet geïmplementeerd word verricht u extra arbeid bij de 

kassa door alles op de band te moeten leggen en weer terug in de kar te moeten doen. 

Als het goed is heeft u van te voren al een idee wat u in de kar gaat gooien. U pakt dus rustig uw 

ingrediënten en houd dit netjes bij op de eerder gepakte zelfscanner. Hier kunt u duidelijk bijhouden 

of u op de goede weg bent naar het einddoel. Het budget optimaal gebruiken. Maar het budget 

mailto:bestuur@sv-nova.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF5OLq4_LKAhULDJoKHVyXCPMQjRwIBw&url=http://www.stadshagennieuws.nl/nieuws/20873-politie-waarschuwt-voor-bompakketten-jumbo-winkels&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNGmDtAeUnXzqZziaDsXQb56-W1ktQ&ust=1455385548478287
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY-Mik5PLKAhXBJZoKHUzQDSgQjRwIBw&url=http://www.dedamesdijk.nl/keer-per-week-lekker-eten-lijst/&psig=AFQjCNGLVwzSO4_yJyFhuTZwuvtVNcFObQ&ust=1455385651986551
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optimaal gebruiken betekent natuurlijk niet dat het helemaal op moet, maar dat wanneer er iets 

overblijft voor een toetje(dat waardeert men namelijk). 

Uiteindelijk kunt u dus gaan afrekenen bij een lekker wijf met geel pakkie aan. Dit uiteraard pas als u 

alle benodigde ingrediënten heeft verzameld. 

Stap 3: Leef je in, in de vrouw 

We zijn namelijk aangekomen bij de 

vrouwentaak van dit plan. Het koken van de 

maaltijd. Probeer hier zo efficiënt mogelijk te 

werk te gaan, anders haalt u de afgesproken 

tijd niet. Dit doet u door met maximaal 3 

mensen te gaan koken. Eentje gaat beginnen 

met het vlees bakken de andere twee gaan de 

enkele groentes snijden die toevallig in et 

mandje zijn gevallen. Op deze manier gaat het 

op snel tempo de goeie kant op en word er 

langzaam een maaltijd van formaat gevormd. 

Zorg er hierbij voor dat er genoeg kruiden over 

het voedsel word gedrapeerd, dit maakt het 

volk des te positiever en zal er sneller 

waardering van hun kant komen. 

Moraal van het verhaal koken is uiteindelijk dus dat het dikke prima is als het maar ergens naar 

smaakt en het op tijd komt. Hiermee komen we ook bij het volgende punt van het stappenplan. 

Stap 4: Opdissen 

Er komt natuurlijk een punt 

waarbij(aardbei) de complete maaltijd is 

gemaakt en uitgeserveerd moeten 

worden. Op dit punt komt het technische 

punt kijken van de muziekcomputer. Tik 

hier niet op de knop eten maar zoek naar 

pater in de zoekfunctie van de computer. 

Wanneer je dit op deze manier doet zal 

altijd het volgende nummer gelijk worden 

afgespeeld en zal er nooit een stilte in de 

SooS vallen. Zo heeft u dus een goede 

daad gedaan ondanks dat u heeft gekookt.  

Stap 5: Kuyschen 

Qua eten is het allemaal afgesloten en er kan dus worden begonnen met de ellende opruimen. Bij dit 

opruimen hoort uiteraard een stuk muziek. U zet hiervoor de flugelbox of vinnie’s box in de keuken, 

sluit hier uw ultieme hitlijst op aan. Dit zet u op vol volume en ga aan de slag. U spoelt alle gebruikte 

en vies geworden gebruiksvoorwerpen goed af en zet ze in de spoelmachine, die niet gemaakt is om 

af te wassen, die de laatste restjes van al de ellende afspoelt. Zo creëert u een goede schone 

leefomgeving voor een ieder die met u mee wilt helpen of iemand die de volgende dag mee wilt 

helpen met het volgende diner. 

Zo is de cirkel dus weer helemaal rond en kan de volgende weer vers aan de volgende maaltijd 

beginnen. Zorg er dus voor dat je het net zo net achterlaat als dat je het aantreft. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVyPTT5PLKAhUrDZoKHTZpBJgQjRwIBw&url=http://www.wonenpluswelzijn.nl/nw-21592-7-3565093/nieuws/koken_in_de_buurt_schagen.html&psig=AFQjCNHCWtcCz0-QT6ZXz9J-Ui48uWEg1g&ust=1455385720686598
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh97La6_LKAhWpHJoKHev5BWEQjRwIBw&url=http://biervat.blogspot.com/2015/03/uitserveren-en-indrinken.html&psig=AFQjCNG2M2NWh95stgap8OkyLwuhm3ndOg&ust=1455387473093378
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Knoflookbroodjes ala Stephanie 

 
Benodigdheden: 

-halve knoflook 

-olie  

-oud of nieuw stokbrood 

-keukenmes of knoflookpers 

-oven 

Bereiding: 

Verwarm de oven tot 200 graden 

Snijd het stokbrood in schijfjes 

Snijd de knoflook fijn of gebruik de 

knoflookpers 

 

Tip: plet eerst de knoflookteen met het mes en snijd het dan fijn 

Meng de fijngemaakte met 5 eetlepels olie 

Sprijd deze uit over de schijfjes, indien nodig voeg meer olie toe 

Stop de schijfjes in de oven 

Haal ze er weer uit als ze bruin licht of donker gekleurd zijn 

Uitdelen samen met bier, wijn, sterk of fris 

Pas op het kan warm zijn! 
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De SuS prijsvraag 
 
Dat gebeurt wel eens hé, ben je keihard de WP aan het bouwen. Denk je van verdraaid, we hebben 
nog geen prijsvraag. Nou, niet vandaag!  
 
Wij hebben vandaag een internationale prijsvraag, nee. Het is niet welke drank dronk Fidel Castro 
toen hij de Sovjet Unie toestemming gaf voor raketten op Cubaans grondgebied. Echter heeft het wel 
een oostblok tintje! 
 
Iedereen kent ons oud Pools bestuurslid; SuS! 
SuS wil ook graag een gave NOVA bijnaam. Vandaar deze prijsvraag!  
De prijsvraag luidt: 

 

Wat is een super gave bijnaam voor onze eigen SuS? 
 
De prijs is een overheerlijk Pools drankje gemaakt door bovengenoemde!  
Alle suggesties kunnen naar wp@sv-nova.nl, onder het kopje Poolse prijsvraag.  
Doe mee, en win! 
 
 

  

mailto:wp@sv-nova.nl
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How to survive 

Uit een zeer recent onderzoek is gebleken dat het gemiddelde NOVA lid geen weet heeft van de 
ideeën en idealen van de Zwarte Cross. Dit gekoppeld met het feit dat deze leden graag naar de 

Zwarte Cross willen moeten we wel ingrijpen en desbetreffende leden vertellen wat de Zwarte Cross 
inhoud en hoe ze het kunnen overleven.  

 
Wat is de Zwarte Cross 
De Zwarte Cross is een bizarre mix van motorcross, muziek, stunts, theater, humor en veel gekte en 
spektakel. De samenkomst van deze ogenschijnlijk totaal verschillende werelden zorgt voor een 
wereldwijd (!) uniek feest.  
De Zwarte Cross is het meest onmundige festival van het jaar en vorig jaar verkozen tot het leukste 
Europese festival in 2015. De officiële benaming komt van de illegaal georganiseerde races uit het 
raceverleden van Nederland. Daar hebben velen goede herinneringen aan omdat er geen regels 
waren en het puur om het racen over de weilanden ging. 
Op de Hummelse Hei is daar en tegen een legende ontstaan. De Zwarte Cross is daar een uitgegroeid 
tot festival van formaat en wordt nog georganiseerd door de familie Jovink en consorten. Dit begon 
met een klein tentje met muziek en is uitgegroeid tot een festival met vele muziektenten, een eigen 
(sterke) drank en vele vaste volgers.  
Binnen korte tijd ging het van een lokaal festival van een dag met 1000 man naar een lokaal festival 
met 3500 man. Toen bleek de tijd tekort om alle races en muziek te organiseren is het festival een 
weekend geworden waar in 2000 alweer 15.000 man op af kwam.  
In 2001 werd de benaming officeel omgedoopt tot het Zwarte Cross weekend. Het meest recente 
Zwarte Cross feestje is uitgegroeid tot een festival van 197.450 bezoekers! Het festival is gegroeid van 
1 dag lang naar een weekend van 3 dagen (zelfs 4 als je op de camping staat). Ook vindt het festival 
tegenwoordig plaats in Lichtenvoorde waar ruimte is voor de vele bezoekers.   
Wat NOVA betreft het aller-, allergaafste feestje buiten NOVA om. 
 
Wie is Tante Rikie 
Hoeveel petten kan een mens dragen? Tante Rikie in ieder geval heel veel! 
Die van Koningin der Voederbietels, gravin van de Hummelse hei, inspirator 
voor velen, tante voor ons allen, visionair, festivaldirectrice van de Zwarte 
Cross, geestelijk leidster, zangeres, entrepreneur en ook nog van zorgzame 
huismoeder en lieve oma.  
Een vrouw uit één stuk met een groot hart van puur goud dat klopt voor 
alles wat leeft op deze planeet en die ondanks al haar succes altijd zichzelf is 
gebleven. Zoals ze het zelf zegt: “Ik ben gewoon Tante Rikie”. Wat een 
vrouw!  
Zoals meestal met De Groten Der Aarde ontstaat er naar mate de 
beroemdheid toeneemt meer en meer mystiek om een dergelijke persoon. En dat is nou juist net niet 
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wat bij haar past! Tante Rikie is gewoon Tante Rikie en die heeft niets te schaften met mystiek, 
sterallures, arrogantie, voetstukken, credits en kudo’s.  

Hoe overleef je de Zwarte Cross 
Zorg voor een groep vrienden waarmee je 
op kan trekken. Het is natuurlijk het 
makkelijkst als je met NOVA optrekt. Deze 
mensen kom je natuurlijk overal op het 
Cross terrein en doen gezellig met het 
festival mee, vereren natuurlijk Tante Rikie 
en gaan massaal brommers kieken. Ook is 
NOVA altijd te vinden in de Duitse tent 
waar alle Duitse schlagers en knallers 
avond aan avond met vele potten bier 
wordt weggeknald.  
Een grote gewenning is, zeker voor de 
meeste bezoekers uit het westen, dat het 

standaard geschonken bier Grolsch is. 
Dit is natuurlijk een geweldig pilsener wat verbonden is met het leukste festival van Europa.  
De helaas onvoltooide bierleiding tussen Grolsch en het Lichtenvoordense is nog steeds een domper 
op alle mensen uit Lichtenvoorde en omgeving. Kortom als je een ander biertje op een festival wilt 
drinken moet je maar naar Lowlands of een ander (minder) festival. 
Op het festival terrein zijn er wel een aantal regels waar je je aan moet houden. Als je niet luistert 
naar het personeel of je niet aan de regels houd, kan je zonder pardon (en dus zonder je spullen) van 
het terrein af gezet. Als je voor het eerst gaat lees dan even de huisregels op: www.zwartecross.nl.  
Zorg voor een setje schone kleding voor de heen en terugreis en hou er tijdens het festival rekening 
mee dat je heul, heul erg vies kan worden. Modder en biervlekken zijn standaard voor de gemiddelde 
Zwarte Crosser. Zorg voor een goede slaapzak/deken. Het kan 's nachts erg koud worden.  
Er is een supermarkt/drogist op het terrein. Deze kan je van alle pillen, voedsel en drank voorzien. De 
supermarkt is 24 uur per dag open en je kan alleen geen bier krijgen in de nacht (helaas).  

 

Het festival  
Voor iedereen is er wat wil en je kunt dus een heel weekend 
uitleven.  
Van bandjes tot de Cross tot aan Universitaire colleges in de 
Universitent.  
Je kunt ook voor unieke uitdaging gaan zoals een leeg (liefst gebruikt) 
plastic glas terug plaatsen in de koker van een lopende bier 
leverancier of Hassink een Truckerbal met alles zien eten of 
natuurlijk naar het immer gezellige Tweetakt terras. 
Een must is ook om op bij de beugelbar (daar waar je de echte 
Grolsch beugels kan krijgen!) een waar harnas van beugels te maken. 
Neem wel een shirt mee als je het festival terrein op gaat. Anders 
mag je botweg het festival terrein niet op. 
Eten is er natuurlijk in alle soorten en smaken. Van de eerder 
genoemde Truckerbal tot aan Bakkeljauw tot aan volledig gevulde 
Fruithapjes. 
Drank zijn er natuurlijk in vele soorten. Van water (saai!) en cola tot 
aan de sterkere dranken als Jägermeister en Nozem tot het 
onmundigste biertje van het land: Grolsch.  
Vergeet natuurlijk het belangrijkste niet: Geniet en Drink met maten! 
En alles kump goed.          - Tot SooS – 

http://www.zwartecross.nl/pagina/nl/76/33/huisregels.html
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Colofon 
 
Correspondentieadres 
Studentenvereniging NOVA 
Rotterdamseweg 137 
2628 AL Delft ZH 
0152606227 
 
Internet  
Site: http://www.sv-nova.nl 
Mail: info@sv-nova.nl 
Facebook: facebook.com/sv-nova 
Twitter: @svnova 
 
Oplage 
500 gedrukte exemplaren 
150 digitale exemplaren 
 
Doelstelling 
De WééPéé is het blad van studentenvereniging NOVA, door en voor haar leden. WééPéé (in het kort 
WP) staat voor Word Pervert, een vrolijke woordspeling op Word Perfect. Dit was het 
tekstverwerkingsprogramma uit de jaren ’90 toen de vereniging werd opgericht. 
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 vaak 
terugkerende elementen zijn: Novalender, Aankomende evenementen, bestuursflits 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, Hassink, Spook, van Loenen, Ron, Stephanie, Demi, Max, Chartreuse (de 
persoon, niet het drankje), Victor, Natasha, TN Chicks, 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.  

mailto:bestuur@sv-nova.nl
mailto:info@sv-nova.nl
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heid. Door ‘wereldverbeteraars’ met elkaar te vereni-

gen: hoogwaardige bedrijven en technisch geïnspireerde 

mensen. Met Dosign als connecting element.
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INNOVATIEF BIJDRAGEN AAN 
MILIEU EN ECONOMIE
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