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Inleiding 

22 maart 2016. Na een jaar wachten eindelijk weer een WééPéé. Je was als een kind zo blij in de 

snoepwinkel en bij menigeen ging het hartje toch een stukkie sneller kloppen toen ze die bruine 

enveloppe op de deurmat zagen liggen. We zijn inmiddels ietsjes meer dan 38 dagen verder en schik 

niet, dit is alweer de tweede WééPéé van dit schooljaar.  

Ik heb weer de eer om het eerste stukje te mogen schrijven dat iedereen leest in deze tweede 

WééPéé en daarmee wil ik allereerst zeggen dat ik trots ben dat er een tweede WééPéé schrijfavond 

is geweest. Een avond waar iedereen dus met zijn/haar laptop in de SooS onder het genot van een 

drankje een mooi stukje schrijft. Naar mate de avond gezelliger wordt worden ook de stukjes steeds 

creatiever en ook dit keer is het weer gelukt om meer dan voldoende onzinnigheden te schrijven om 

ook dit ledenblad weer te vullen. Zo hebben we bijvoorbeeld de hand weten te leggen op de 

nieuwsbrief van "Damclub ons steentje" waar het af en toe toch heftiger aan toe gaat dan je in de 

eerste instantie zou verwachten. Ook staan er dit keer ietsmeer verslagen van NOVA activiteiten in 

zodat je nog eens na kunt lezen wat je gedaan of gemist hebt.  

Nog een paar weken les voor de toetsen weer beginnen en voor sommige studenten zal het er om 

gaan spannen of ze volgend jaar terug mogen komen of een nieuwe opleiding moeten gaan zoeken. 

Misschien voor sommigen een stressvolle tijd, maar probeer nog een beetje te genieten van het 

mooie weer, leg die telefoon eens weg en ga naar buiten, loop weer eens alleen op de witte strepen 

van een zebrapad net als vroeger, of alleen op hele tegels. Probeer nog eens dat kettinkje van een 

winkelwagentje in zijn eigen slot te steken, zoek die vierkleurige pen op en probeer alle vier de 

kleuren tegelijk open te drukken. Voel nog eens aan dat net geverfde bankje waar "nat" op staat en 

maak een ketting van madeliefjes. Stop nou eens met saai doen en bang te wezen met alles wat je 

doet je misschien iemand zijn/haar kleine pikkie trapt. Durf te leven! Geniet ervan zolang het kan, 

kijk eens om je heen en zeg tegen je buurvrouw dat lachen gratis is vandaag.  

Onder het mom van "Beter spijt van wat je wel hebt gedaan dan spijt van wat je niet hebt gedaan" 

heeft NOVA ook tot aan de zomervakantie genoeg mooie feesten en activiteiten om door de treurnis 

die studeren heet door te komen en wil je ook in de zomervakantie iets geniaals meemaken, koop 

dan nog ff snel dat kaartje voor de zwarte cross. Als je niet weet wat je aan moet trekken kun je het 

klerenzooi formuliertje bijgestoken in deze WééPéé invullen en inleveren zodat je een setje 

gloedjenieuwe NOVAkleding hebt voor je zomervakantie. 

Ik hoop dat de WééPéé schrijfavonden er in blijven en we zo over iets meer dan 38 dagen als je dit 

leest een derde WééPéé te maken, want stiekem is het toch wel leuk zo’n ledenblad! Nogmaals 

iedereen bedankt die zijn en haar vrije vrijdagavond heeft opgeofferd om in een keldertje met een 

biertap en bitterballen voor alle leden en donateurs dit te realiseren! 

 

Tjah, om niet dezelfde leugen te zeggen die je jezelf voorhoud als je wakker wordt en zegt: nog 5 

minuutjes en dan ga ik eruit, of aan de bar zit en zegt: nog eentje en dan ga ik naar huis, ga ik dit keer 

geen uitspraken doen dat dit echt de laatste WééPéé is die ik bouw. Zeker niet met alle hulp van 

tegenwoordig! 

Tot SooS, 

Ron 
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Bestuursflits 

Lieve leden, 

Het is al weer een tijdje geleden dat de laatste WP op de deurmat viel. In de tussentijd is er een hoop 

gebeurd in de SooS. Na een half jaar lang elke woensdag een zaal vol met gezellige Io’ers over de 

vloer gehad te hebben is er een eind gekomen aan het id-Kafee bij NOVA. (Joep we  zullen je missen) 

De afgelopen paar maanden zijn weer veel te snel voorbij 

gegaan. Het lijkt wel alsof er maar één of twee weken voorbij 

zijn gegaan maar we hebben toch een aantal geweldige feesten 

gehad en weer een hoop rare dingen meegemaakt. Ons lieve 

bestuurslid Kevin is eindelijk ingewerkt en kent zijn weg door de 

SooS zo weet zelfs hij nu de weg naar het koffiezetapparaat. 

We kunnen natuurlijk ook het succes van 

de batavierenrace niet ontkennen. We 

hebben als NOVA toch weer een geweldige prestatie neergezet met een 

opbrengst van €3.356,11 ook hebben onze sportieve dames en heren het 

prima gedaan. Ik zou zeggen met zo’n succes op naar de volgende editie en 

dat we over 38 jaar als 1e mogen finishen. 

We zijn  alweer bijna aan het einde van het jaar en dat betekend natuurlijk 

niet alleen maar vakantie, het betekend natuurlijk ook dat de 

voorbereidingen van de EJW en de OWEE alweer in volle gang zijn. De Commissies zijn alweer 

grootse plannen aan het uitwerken. 

Sommige mensen vragen zich misschien wel af hoe het ervoor staat met het beruchte fruitmandje 

dat een weg heeft gevonden in het kantoor. Het gebeurd elk jaar weer dat er zo een schaaltje met 

vitamine in het kantoor verschijnt, deze verdwijnt normaalgesproken ook weer binnen enkele weken. 

Dit jaar hebben we toch wel last van een iets standvastigere fruitschaal, hij is tot op de dag van 

vandaag nog aanwezig in het bestuurshok. 

Ten slotte willen wij graag het artikel over de Nias van uit de vorige WP rectificeren. Al is de WP een 

ledenblad, willen we het wel gezellig houden. Wegens de uitlatingen over de SV's in dit artikel, is dit 

voor de mensen die vanuit de SV's geholpen hebben niet gelukt. Daarvoor bieden onze excuses aan. 

Graag willen wij laten weten dat het ondanks het overmachtige weer, we samen het beste ervan 

gemaakt hebben. We kijken erg uit naar de Nias/EJW van dit jaar, we stellen de samenwerking met 

de SV’s hierbij zeer op prijs. 

 

Tot SooS,  

Het bestuur. 
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Zeilweekend 2016 

 

Lieve leden, 

De rayonhoofden zijn in december weer bij elkaar gekomen en zijn 

onder het genot van één (want eentje kan geen kwaad) 

berenburgje in beraad gegaan. Het waren zware discussies maar 

uiteindelijk was er witte rook in de schoorsteen.  

“It Giet Oan” 
De Friese vlag kon uit want Nova zou weer een zeilweekend 

organiseren. Het “Snitsermar” wordt dit jaar onveilig gemaakt door 

de geel gebroekte giganten uit Delft. Op vrijdagmiddag 27 Mei zal 

het peloton richting het noorden vertrekken om hun strijdpaarden op te halen bij de beste 

bootverhuur uit Terherne. Het vizier wordt gericht op het bekendste dorp van de omgeving, Sneek!. 

Hier zal de eerste avond door worden gebracht. Voortschrijdend inzicht leert ons dat deze avond 

helemaal uit de klauwen zal gaan escaleren. 

Welk middel werkt beter tegen een kater dan rond 

dobberen op een Fox22? Nou zo ongeveer alles, 

desalniettemin zal dit de tijdsbesteding van de zaterdag 

zijn. Deze dag zal afgesloten worden door de 

traditionele zeilweekend BBQ waar de kans 38% 

procent is dat je een groep Vlamingen tegen komt die 

graag willen proosten op de republiek der Nederlanden 

en Vlamingen tezamen “alle saluut”. 

Op zondag is er nog tijd om wat frisse lucht te happen 

en een rondje te zeilen. Uiteindelijk zullen de boten 

helaas weer ingeleverd moeten worden. Maar dat houdt je in ieder gevoel gretig voor volgend jaar 

. 

Het inschrijfgeld voor het zeilweekend is uiteraard €38,- en er is niet onbeperkt plek dus als je mee 

wilt stuur dan snel een mailtje naar zeilcom@sv-nova.nl of vraag een willekeurig bestuurslid om een 

inschrijfformulier. 

Met vriendelijke groetjes, 

De Zeilcom! 

(Berend, Charlotte, Max, Kevin en natuurlijk Silvia) 

  

mailto:zeilcom@sv-nova.nl
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Wispo 2016 – St. Jean d’arves 

 

De wispo 2016, mijn eerste en hopelijk niet laatste. Op vrijdag 4 maart was het zover de reis ging 

beginnen. Ik kwam rond een uur of 3 bij nova aan en een beetje spannend vond ik het wel. De wispo 

was niet alleen mijn eerste keer een activiteit met nova, maar ook pas de 2e keer ooit dat ik bij nova 

was. Na een paar uur wachten en vele malen te horen dat de bus er is konden we dan daadwerkelijk 

vertrekken naar de Franse alpen. Van te voren was ik door mijn lieftallige broertje Robbert 

(chartreuse) enigszins ongerust gemaakt over de busreis. Dingen als op iemands gezicht tekenen 

wanneer die in slaap valt en heel de nacht herrie brachten bij mij toch wel wat spanning mee voor de 

reis. Gelukkig voor mij en jammer voor anderen was het spannendste deel van de reis de doodenge 

busrit de berg op. In de sneeuw. Naast een afgrond. Terwijl je de banden onder je weg voelt glippen. 

Na ondanks alles toch veilig te zijn boven gekomen kon het spullen slepen, wachten en drinken 

beginnen. Natuurlijk, ik bedoel het zal eens niet zo zijn, lag ons appartement heuvel op en moesten 

we de spullen dus naar boven tillen. Halverwege naar boven was de kroeg te vinden en voor nu ook 

even de eindhalte. Het terras werd met al onze spullen gevuld en de kroeg zelf met de mensen. Na 

eerst een welverdiend ontbijtje met een kopje koffie kon de 1e dag op bestemming beginnen. De 

eerste dag was nog lekker rustig en relaxed met een beetje praten, kennismaken en in de sneeuw 

spelen. S’ Avonds hadden we natuurlijk nog niet genoeg gefeest en konden we meteen door met het 

eerste thema van de week, Disney. Na een leuke avond en een beetje slaap konden we de volgende 

morgen eindelijk de berg op. Ik ben nu eenmaal niet iemand die lang slaapt waardoor ik elke ochtend 

al redelijk vroeg over mensen heen kon gaan klimmen voor de douche en soms het ontbijt. Tegen 

een uur of half elf werd het dan toch echt wel tijd om alle spullen aan te trekken en met Dana naar 

de piste te vertrekken voor Dana haar skilessen. Door mijn vroege opsta tijden belandde ik in de 

ochtend ook nog weleens bij de varkens op de kamer wat toch wel weer een stukje beleving met zich 

mee brengt. Nu is die kamer eigenlijk op elk moment van de dag wel een beleving.  

Maar verder met het verhaal, de pistes. Ik ga 

elk jaar op wintersport in een vrij klein 

gebied dus dit was wel echt een openbaring 

voor mij. Ik kon heel de dag skiën zonder 

dezelfde pistes te hoeven nemen. Doordat 

Dana nog niet kon skiën ben ik een aantal 

keer met anderen het gebied door geweest 

om het toch allemaal te kunnen beleven. Nu 

had ik heel netjes voor de wispo een helm 

aangeschaft, want ja iedereen skiet er 
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tegenwoordig mee. Ga ik met Charlotte de pistes op rustig even oefenen in het mooie weer, dus ik 

denk geen helm nodig. Komen we Lennart en Kevin tegen! Nou wij met zijn vieren op pad en ik heb 

nog nooit zo hard om mijn helm gebeden, man, wat ging dat hard! Hierna heb ik netjes elke dag mijn 

helm opgedaan met wie ik ook weg ging.  

Natuurlijk hadden we deze wispo ook weer een novatour. Ik vond dit erg leuk ondanks dat het een 

beetje uit de hand was gelopen met de vertrektijd. 

Na de dagen op de pistes kwamen de avonden met elk een ander thema. Zondag hadden we Beach 

party, met iedereen in strand outfit. Maandag de onesie avond, geen idee 

hoe deze avond was ik lag heerlijk in mijn bedje. Dinsdag de Duitse avond, 

met veel mensen in traditionele Duitse kleding. Deze avond was voor mij 

ook wel echt een primeur, ik was serieus voor het eerst in mijn leven 

dronken. Gelukkig wordt je in zo’n groep wanneer je dronken bent niet aan 

je lot overgelaten en gewoon wanneer de kroeg sluit naar de bed gebracht 

ondanks de vele trappen. Nog bedankt daarvoor. Wonderbaarlijk genoeg 

viel het de volgende ochtend best wel mee met mijn kater en was het na 

een ibuprofen en een glaasje water zo weer over en konden we weer veilig 

de pistes op. Woensdagavond was voor mij wel echt het hoogtepunt van de 

week met de pimps en ho’s avond inclusief barbecue. Iedereen was echt 

geniaal verkleed en dit was echt het leukste feestje van de week. Donderdagavond was de it’s not 

easy being yellow avond en vrijdag de tokkie avond. Tegen de tijd 

dat het vrijdag was dacht ik echt dat ik een beetje gewend was 

aan de varkens, maar dat heeft de tokkie avond mooi weer teniet 

gedaan. Dit is de enige avond geweest waarop ze met zijn vijven 

bijna heel de avond alleen hebben gestaan gewoon omdat ze zo 

vreselijk stonken en vies bezig waren, echt varkens dus!  

Al veel te snel was het weer zaterdag en tijd om te vertrekken. De busreis terug was een stuk rustiger 

dan de heenreis en we waren veel te snel weer terug in Delft. Na een ontbijtje gemaakt door de Anti 

wispo was het tijd om naar huis te gaan. 

Ik heb het echt mega leuk gehad deze wispo en hoop volgend jaar weer mee te kunnen! 

Lisa van Dijk 
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Batavierenveiling 

 

Het grote succes van de bata opbrengst dit jaar word deels gedragen door onze enige echte 

bataveiling. Waar allerlei leuke dingen verkocht zijn, vaak mogelijk gemaakt door onze eigen Nova 

leden.  

Het meest mooie aan de avond waren we chartreuse 

zijn fantastische veiling meester skills en zijn 

lieftallige assistente pinguïn die dit alles prachtig aan 

elkaar gepraat hebben. Zonder deze twee was er 

nooit zo veel opgehaald!  

Om te beginnen kon je bieden op een VIP 

arrangement voor de BBQ OP, een luxe tafel en een 

meet and greet met de sterren van de BBQ. Mocht 

het hierbij niet gelukt zijn om te winnen werd er 

gelukkig ook nog een diner voor 2 op de donderdagavond geveild, want zeg nou zelf, wat is een 

hoofdgerecht zonder voorgerecht en toetje? Het vrouwelijke Nova kamerschoonmaakteam is ook 

voor een mooi bedrag geveild, want sommige kunnen wel een paar extra handen gebruiken om de 

studentenkamer weer netjes te krijgen. Na ons schoonmaak arrangement was een lekkere Poolse 

snack aan de beurt! Omdat we geen genoeg kunnen krijgen van SuS haar eten. Een prachtige 

overgang van lekker eten naar een koeien melk arrangement. Heerlijk mee koeien gaan melken en de 

echte boerderij sfeer op te pikken.  

Hierna een gloednieuw fust BBQ, met liefde 

gemaakt door Ron, omdat het toch een Nova 

dingetje is. De klapper van de avond, waarbij 

iedereen in de SooS even helemaal gek werd, en 

zelfs chartreuse het even niet meer wist: Het 

paintball arrangement! Die voor maar liefst 300 

euro wegging. Na nog een hoop LP’s waarbij 

Loenen tegen zichzelf heeft op geboden, heeft Kevin een VIP behandeling voor de bikini carwash 

binnengehaald, en dat zonder auto of rijbewijs. En krijgen een aantal mensen binnenkort een super 

gave rondleiding door de reactor. Verder waren er nog een hele hoop kleine dingen, zoals en 

pizzabak set, en koffiezetapparaat en een speciaal bier pakket, met koevoet. En natuurlijk de 

grabbelton, waar je voor een leuk bedrag óf een draadloze speaker, óf een knuffel aubergine uit kon 

halen.  

Al met al was het een geslaagde avond waarbij we meer dan 1100 euro hebben opgehaald voor het 

KWF namens de Batavieren van NOVA! Ik zou zeggen, volgend jaar weer! 
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Survivalweekend 2016 

“Bestuur!!! Ik wil me inschrijven voor het Survivalweekend! Dat is supergaaf!”  

“Belg, je hebt je vorige week al ingeschreven” 

Al jaren waren er geruchten dat we zouden gaan survivallen met NOVA. En eindelijk was ie er dan 

toch! Het survivalweekend! Dan kun je maar beter zeker zijn dat je bent ingeschreven. 

Begin april op donderdag gingen we met zeven dappere strijders naar de Belgisch-Franse grens. 

Uiteraard hebben we eerst nog een biertje in de SooS gedaan. Nadat we bij elkaar hebben staan 

opscheppen hoe zwaar onze tassen waren (bijna 38kg!), de schoenen hadden ingevet, met onze 

mooie zakmessen en bijlen hebben staan patsen, zijn we dan eindelijk gaan rijden.  

Diep in de nacht kwamen we ergens in een donker, verlaten bos aan, 

hebben we de dode konijnen en eenden aan de tassen gebonden en 

zijn we een stuk gaan lopen. De commissie was tijdens de promoreis 

zelfs al op zoek geweest naar een schitterende boom. Met takken. 

Hier hadden we dan ook maar met zeilen een paar tenten gemaakt. 

We moesten uiteraard wel nog vuur hebben. Het was wel lastig dat 

de dag ervoor alle regen van heel West-Europa op dit stukje bos was 

gevallen, dus alles was licht-vochtig. Met wat uit elkaar getrokken 

tampons en een magnesium vonkenunit kregen we wel de fik erin. 

Fire! More fire. Liever nat hout dan een bos voor de deur. Met een 

paar lekkere biertjes uit zo’n 5 liter vaatje werd het toch nog lekker 

warm. Iedereen had ruim genoeg (eigenlijk veel te veel) eten bij, dus 

het was een subtiele strijd om je eigen eten uit te delen aan de rest 

zodat hopelijk je tas wat lichter werd.  

De volgende dag zijn we weer een eind gaan wandelen. Op de 

nieuwe plek hebben we wat bomen gekapt en er een onwijze tipi 

van gemaakt. Typisch. Met een dennentakken vloer en vuur in het 

midden was het prima genieten in de tent. Wel een tip voor het 

vuur: nat hout brand niet zo goed. Na een halve avond het vuur aan 

moeten blazen zijn we toch maar goed hout gaan zoeken. 

Survivallen hoeft echt niet afzien te zijn. We hadden de konijnen 

gevild en alle stukken vlees er af gesneden. Chefkok Ben had er met 

lekkere kruiden en een goeie saus een topmaaltijd van gemaakt!  

Zaterdag zijn we bijna de hele dag bezig geweest met brandbaar hout te zoeken. Uiteindelijk hadden 

we een enorme berg hout, ik quote: “Dit krijgen we nooit op!”. Ha, echt wel! We hebben wel ons 

best er op gedaan. Het was dan ook bloedheet in de tent! Voor het avondeten hadden twee eenden 

aan het spit geregen en twee eenden uit elkaar 

getrokken. En weer was het echt genieten. Met de 

biertjes erbij was helemaal top.  

‘s Zondags hebben we het kamp afgebroken en helemaal 

doorgerookt van het kampvuur zijn we weer naar huis 

gegaan. Ze zullen het vast wel geroken hebben bij de 

mac.                   – Belg  
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Nieuwsbrief “damclub ons steentje” 
Jaargang 38, nr. 3800 week 38/2-2016 

 

Wedstrijdverslag  
Op zondag 8 mei stond voor het eerste team van onze vereniging de altijd lastige 
uitwedstrijd tegen “dubbele dam” in Schubbekutteveen in “sporthal ons genotje” op het 
programma. Manager Demi Staal had enige personele problemen op te lossen doordat 
de ervaren Leen Roelofs deze wedstrijd moest missen door een blessure aan zijn 
carpalkanaaltje. Daarnaast kon jong talent David Janse niet aanwezig zijn vanwege een 
spaak in zijn wiel. “Dubbele dam” heeft daarnaast sinds dit seizoen de beschikking over 
Pools international Sus Ciechanska beter bekend als el jetski. Na 4 van de 5 partijen 
stond de stand van 2-2 op het scorebord en begon de laatste wedstrijd tussen Wouter 
Magdelijns en Youri Damspaarov op het programma. Na een wat voorzichtig begin aan 
beide kanten liep de spanning op de tribunes behoorlijk op. De spreekkoren over en 
weer waren niet van de lucht en er werd zelfs met een theepot richting de uitsupporters 
gegooid. Damspaarov leek de overhand te nemen, maar niets was minder waar. 
Magdelijns deed met een tactische zet van zich spreken en drong Damspaarov in de 
verdediging. Na 2uur en 38 minuten speeltijd besloot Damspaarov om remise aan te 
vragen. Magdelijns ging in overleg met assistent Jeroen “het wonder uit Monnikendam” 
Blaauw en besloot om dit remise te accepteren. Hierdoor liep deze wedstrijd uit op een 
gelijkspel, wat zeker geen slecht resultaat is.  
 
In de strijd om Europees dammen deed onze vereniging goede zaken. Het gaat 
Schaakmat voorbij en staat nu op de derde plek in de competitie, wat recht geeft op het 
overslaan van de eerste voorronde. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen 
Felixflex uit Sexbierum op het programma in onze eigen sporthal op het programma. De 
sporthal is van half 11 geopend, de aanvang is 12uur.  
 

Ongeregeldheden 
Het bestuur van onze vereniging hecht er waarde aan dat duidelijk afstand te nemen van 
de ongeregeldheden die plaats vonden tijdens de wedstrijd tegen “dubbele dam” 
afgelopen zondag. Met alle begrip voor de frustraties die ontstaan door slap optreden 
van de stewards op het moment dat er een theepot werd gegooid. Dat is echter geen 
excuus voor de verschillende spreekkoren en zeker niet voor het gooien van een 
schaakstuk.  
 
In samenspraak met de lokale veiligheidsdriehoek zullen de daders van deze misdragen 
worden opgespoord en dezen kunnen rekenen op een langdurig gymzaalverbod! 
 

Supportersvereniging Ultra’s 
De vereniging is blij te kunnen mededelen dat er vanaf komende zondag gerekend kan 
worden op de nieuwe supportersvereniging Ultra’s. Deze vereniging, speciaal voor 
supporters in de leeftijd van 15 tot 38, wil meer sfeer brengen bij de wedstrijd. Hierbij 
kan gedacht worden aan het zingen van clubliederen, verschillende spandoeken en 
incidenteel afsteken van Bengaals vuurwerk.  
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Ieder nieuw lid krijgt bij inschrijving een opblaaspop met bijhorende vuvuzela. 
Inschrijven kan via woutermagdelijns@outlook.com. Ledenpassen kunnen 
eerstvolgende donderdag worden opgevraagd bij Wouter Magdelijns.  
 

Jeugdafdeling “onze kiezel” 
Ook bij de jeugdige leden van onze vereniging werd er dit weekend druk gedamd. Het 
onder15 team was kansloos tegen de buren van Sporting Rijswijk met 5-0. Het onder18 
team heeft een klinkende overwinning geboekt op Droevig Westland uit Pijnacker.  
 

Overige berichten 

Jarige van de week 
Ook deze week zijn er verschillende jarige binnen onze vereniging.  
- Edwin Evers, 44 jaar 
- Billy Joel, 66 jaar 
- Udo, 39 jaar 
- Dennis Bergkamp, 46 jaar 
- Sid Viscious, 58 jaar 
- Salvador Dali, 111 jaar 
- Tony Hawk, 47 jaar 
- Ilse DeLange, 38 jaar 
- Stevie Wonder, 65 jaar 
- Imca Marina, 71 of 74 jaar 
- Frank en tevens Ronald de Boer, 45 jaar 
 

Zuster touwtrek vereniging het lamme handje  
10 juni 2016 is er weer het jaarlijkse feest met onze zustervereniging “het lamme 
handje”. We zullen dit jaar  als thema “INTERMAX BBQ OPEN PODIUM” hebben. Er 
zullen verschillende bandjes worden weggestart om de sfeer er leuk in te brengen. Als 
afterparty is Dou Grend und von Velsen en de Nozem besteld. Er is wellicht een 
cocktailbar, maar misschien ook niet. Ook is er een barbecue, opgeven is hiervoor echter 
wel noodzakelijk. Dit kan door je aan te melden bij David Janse en het kost je 2,50.  
 
We hopen jullie te zien bij dit nu al legendarisch evenement. 
 
Namens het bestuur, 
Redactie nieuwsbrief. 
 

  

mailto:woutermagdelijns@outlook.com
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Pinguïn en het broodje haring 

Er was eens een Pinguïn welk een gerstenat 

verorberde met Nicke. De avond verliep vlekkeloos, 

want bier vlekt niet. Heel verhaal, maar we weten 

eigenlijk niet meer wat er die avond is gebeurd. Dus we 

gaan verder bij het eerste wat in het geheugen staat. 

Opeens werd NOVA geschlüssen en stond men buiten. 

Gelukkig hadden we nog een berg oud bruin (das 

synoniem voor bier volgens google). 

Maaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr het begon te regenen dus 

vertrok het feestje richting de auto van Ajay. Na deze 

auto uitgeleefd te hebben was het bier op, na veel 

denkwerk besloot men te vertrekken (hihi trekken). 

Het was een barre tocht. Echt zo een tocht waarvan je 

denkt, goh die was bar, dus gingen we naar de bar. 

Naar de Oude Jan wel te verstaan. Na de derde 

pispauze besloot onze oude bankslaper om honger te hebben, op naar Kobi’s Grill. We kregen eten, 

maar Sabri stond niet achter de bar en kregen we dus niet zoveel eten als normaal. Dit was gebeurde 

allemaal rond het tijdstip waarbij de zon zoiets had van, ja tijd om wakker te worden. Toen besloten 

we om toch maar niet naar de Oude Jan te gaan, want die was waarschijnlijk toch al dicht, op naar de 

trein. Er zijn vast nog dingen gebeurd onderweg naar de trein, maar die mag je zelf verzinnen want 

wij weten het niet meer. Echter, wanneer onze twee helden (oja we waren Ajay en Tijs ergens 

kwijtgeraakt) aankwamen bij de trein, kreeg Pinguïn opeens honger. Het lieftallige, doch hongerige 

buikje begon na te denken over waar het trek in had. Hij wist het, Pinguïns lusten vis! En wat is nou 

heel lekkere vis als je dronken bent, en ook als je nuchter bent, en ook als… naja altijd eigenlijk: 

HARING! Dus de hele treinrit zat held 1 tegen held 2 te zeiken dat ie haring moest hebben. Na iets 

wat op een eeuwigheid leek, kwam de trein toch echt bij station Hollands Spoor aan en het water 

druipte uit held 1 zijn snavel. Ik type trouwens steeds held 1 omdat ik geen zin heb om steeds die 

dubbele punt op te zoeken bij symbolen in word. Om nog even door te gaan op dit verhaal, ik wilde 

eigenlijk trema typen maar toen kwam ik er achter dat dubbele punt meer paginavullend, dus koos ik 

daarvoor. Maar enfin, terug naar het verhaal! Onze helden kwamen dus aan op het station en na al 

het gezeik van held 1 tegen held 2 kreeg held 2 ook erg veel trek in een broodje haring. Ze naderden 

het einde van het station en traden de gevaarlijke buitenwereld tegemoet. 

Lang verhaal kort, het regende dus hadden ze zo van, fuck it. En zijn ze naar huis gegaan.  
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Wat moet je als techneut nou met je vrije tijd…  

YouTube natuurlijk. Een oneindige bron van geniale filmpjes waar je IQ de pan van uit rijst. 

Omdat smaken natuurlijk verschillen heb ik hier een lijst met mijn favorieten opgesteld die gewoon prima zijn 

om elke avond te vullen met versie filmpjes. Veel kijk plezier! 

Bigclivedotcom: De meest technische man in heel “The island of man”. Hij doet vooral goedkope chinese troep 

uitelkaar halen om te laten zien wat voor onveilige troep het is, met her en der een knal. Want chinese troep 

gaat nou eenmaal kapot. In de tussentijd  worden de goedkope onderdelen vervangen door dingen die wel 

fatsoenlijk werken met mooie resultaten tot gevolg. Waarschijnlijk heeft Bigclive elk elektrisch apparaat dat je 

in de action ziet liggen al lang uit elkaar gehaald en onderzocht. 

EEVBlog: wie kent Dave niet. Een australische elektro man die van alles met elektronica doet. Gewoon 

fantastisch. Elk electronica aspect heeft hij wel eens behandeld en duidelijk uitgelegd (nouja in het australisch 

dan). Van de mailbag waar pakketjes worden open gemaakt tot de meeste dure oscilloscope die volledig is 

afgekraakt. 

Julian illet: deze engelsman doet een hoop met zonnenergie en ardiuno’s... en hobby’t vooral wat aan. Heerlijk. 

AvE: android vs evil. Deze man is eigenlijk een echte W’er.. maar doet niet moeilijk om dat af en toe te 

combineren met een arduino. Als je nog twijfelde of je nu wel of niet setje boortjes van de action moet kopen 

en een fatsoenlijke boor die heel duur is… twijfel niet langer en zie hoe zo’n goedkope boor gewoon tot rood 

poeder draait als je er een vierkant gat mee wilt persen. Wil je broek nog eens bollen met wat draaibank en 

freesbank porn, dan kan je hier rustig je zondag kwijt. Keep you’r dick in the vise! 

Rinoa Super-Genius: De man, nouja bijna vrouw, doet dingen. Een beetje de Belg van NOVA. Bouwen, 

knutselen, spelen, slopen, vonken.. Gewoon alles.  

John Ward: Deze man doet dingen met vooral oude elektrische apparaten. Vaak tot in de diepste details 

uitleggen hoe dat nou werkt.. Maar ook gewoon een 

goedkoop flut verlengsnoer voorzien van 38A en dan 

kijken hoe dat smelt. 

Mjlorton: Martin doet vooral reviews van kwalitatief 

goede spullen. Altijd met goede uitleg. 

Mikeselectricstuff: Mike doet dingen..  

Bosnianbill: Bill is gewoon een slotenopenmaker. Hoe 

doet bijna elk slot met een pieletje open pielen. Prima 

als je een enorme kater hebt. 

Allie Knight: Ja Allie is een beetje gek. Ze doet een 

flinke vrachtwagen rijden, schakelen kan ze niet maar de verhalen zijn gewoon leuk. Prima om willekeurig te 

kijken.  

The Do It Yourself World: Deze man leeft in een bos in een huis gebouwd op een camper frame. Z’n tactieken 

en vaardigheden zijn soms om te huilen maar creatief issie wel. Weet niet meer hoe ik hier ooit bij gekomen 

ben. 

Mighty Car Mods: Vroemmmmm tssssss… nouja ze doen dingen met auto’s hobby’n op een niveau dat we 

allemaal zouden kunnen. 

GreatScott!: die maakt dingen…  

Real Train Driver's View Dutch Railways: Soms wil je gewoon ff in de cabine meerijden van de trien, liefst een 

uur lang op de zondagmiddag. Dat kan. 

RepoNut: Terugvordering van autos.  Hij praat nogal veel en dat maakt het wel leu eigenlijk. 

Stop a Douchebag: Met je auto op de stoep rijden is in rusland blijkbaar heel normaal. Deze mensen gaan niet 

aan de kant voor je op de en plakken je voorruit voor stikkers als je niet terug gaat. Hilarisch de reacties. 
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De 14 beste Cruijffiaanse uitspraken 
 

24 maart 2016, een van de meest dramatische dagen in de geschiedenis van de mensheid. Even over 

eene komt het bericht over het overlijden van de messias uit betondorp. Er zijn vele momenten 

geweest dat hij herdacht werd, maar het mooist memorabele eerbetoon die je kan krijgen is een eigen 

stukje in de WP. Bij dezen krijgt Johan Cruijff zijn zeer verdiende eerbetoon. Dat doen we met een lijst 

van de 14 beste cruijffiaanse uitspraken, uitgezocht door de sportafdeling van de redactie.  

 

- Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. 
- Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. 
- Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch. 
- Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te 

laat. 
- Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen want anders zou ik 

het niet doen. 
- Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet. 
- Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat 

als los zand uiteen valt. 
- Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel dat er iets anders is, maar 

daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat er is. 
- Het moeilijke van een makkelijke wedstrijd is om een zwakke tegenstander slecht te laten 

voetballen. 
- In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat 

je op tijd vertrekt. 
- De hoogste opgave van het menselijk kennen is: te begrijpen dat hij niet begrijpen kan. 
- Als je ergens niet bent, ben je óf te vroeg óf te laat. 
- Elk nadeel heb z'n voordeel. 
- Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen. 
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Ontvoering in Stockholm 
 
Zoals ik al vele bezorgde mensen via de mail, whatsapp, fax en satelliet heb uitgelegd; het ‘verlaten’ 

dat ik volgens een artikel in de vorige WP zou doen is gelukkig maar tijdelijk, het betreft namelijk louter 

een afstudeerstage! Ik (ha!) kom gewoon weer terug om af en toe één of twee biertjes te drinken. 

Ik dacht hier in alle rust me ding te kunnen doen tot Max en Demi zeiden dat ze op bezoek zouden 

gaan.  Dat was opzich niet zo erg, gewoon uitgaan van het ergste en dan kan het alleen maar 

meevallen! Ik was dus ook totaal niet verrast toen ik, nadat ze vroegen of ik ze kon ophalen omdat ze 

me voordeur die 200m verderop in de straat was niet konden vinden, ze aantrof in een beren onesie 

en bananen pak. Wel was ik verrast toen een busje langszij reed en ik zo goed en kwaad als het ging 

snel het vermelde busje in werd gewerkt! Deur dicht en gas erop! Weg was ik! Ontvoerd door een stel 

idioten die in een busje van Delft naar Stockholm zijn gaan rijden (incident 1)! 

Betere ontvoerders hebben nooit geleefd! Dankzij 

Anthony, Berend, Bergmans,  Caithlyn, Demi, Jacob, 

Max en Smiekje was er voldoende bier aanwezig 

voor ons om tijdens het bezoek maar ook voor mij 

na hun vertrek om nog een maand mee te kunnen 

doen!  Na 5 minuten ontvoerd te zijn toch maar 

even de spullen gedumpt in me kamer, en toen 

Stockholm onveilig gemaakt! Allereerst werd de 

champagne geopend (incident 2) en gevierd dat ze 

gearriveerd waren. Van de foto’s weet ik dat we 

lekker uit eten zijn gegaan daarna en dat er een 

Viking bar is bezocht. Ik heb ’s nachts voor het 

slapen gaan en ’s ochtends na het opstaan netjes 

even een regenboogje mogen doorspoelen, maar 

voor de rest ging het prima! Het was lekker knus 

met veel meer mensen dan ik had gepland in een kamer, maar dat maakte de sfeer juist net dat beetje 

extra persoonlijk. We zijn deze dag naar een natuur reservaat nabij Malmö gereden en daar een bbq 

weg gestart en overnacht in tentjes (Incident 3). 

 De ochtend erna zijn we een route gaan lopen door de mooie natuur daar, langs beekjes en meren, 

door bossen en bomen.  Kameraad pretfles 1,2,3 en 4 werden in een rap tempo gedeeld door de 

aanwezige deelnemers, halverwege de tocht moesten we het toch echt zelf doen. Nadat iedereen het 

wonder boven wonder toch had overleefd zijn we wel verdiend calorieën bij gaan vullen bij een 

hamburger tent, om vervolgens naar het vliegveld van Malmo te rijden zodat ik weer terug kon naar 

Stockholm diezelfde avond.  

Al met al kan ik uit ervaring spreken als ik zeg dat ontvoerd worden maar half zo erg is als het klinkt, ik 

herinner me er namelijk maar ongeveer de helft van! Jongens, ik hoop dat jullie net zo genoten hebben 

als ik van dit weekend, vond het erg leuk dat jullie er waren en we zien elkaar snel weer! 
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Carnivoren. Van vlees, voor vlees! 
 

Nieuwe “hippe”voedseltrends steken constant de kop op, als een SOA op een hockeyfeest. 

Vegetarisch, veganistisch, quinoabonen, of hennep proteïne poeder . Mensen willen “gezond” eten, 

als is er geen enkel lange termijn onderzoek geweest dat uitwijst, dat het inderdaad gezond is. Als we 

toch allemaal zo lukraak kunnen beweren wat nou eigenlijk gezond is, kom ik met een nieuwe. Een 

goed stuk vlees, onderhoudt men, door er meer vlees bij te stoppen! 

Maar dan wringt daar de schoen. Want waar de 

spirulina vreters en eikenblad sla kauwers alle 

ruimte krijgen om hun proviand gerelateerde 

lusten te botvieren, en soms zelfs op te dringen, 

is er geen aandacht voor de échte vleeseter. Het 

is sociaal geaccepteerd om eisen te stellen aan 

voedsel met betrekking tot het groen gehalte. 

Koks en/of restaurants voelen zich soms 

maatschappelijk verplicht om ook een vleesvrije 

variant van hun maaltijd aan te bieden. Maar als 

ik mededeel alleen vlees te behoeven, en de 

salades aan de kant schuif, dan is de culinaire 

wereld opeens weer te klein. 

Er zijn sojabonen, vleesvervangers en tofu. “Bewust” etende mensen worden aan alle kanten 

gefaciliteert. Maar waar blijft de genetisch gemanipuleerde steak, die mij de vitamines kan bieden 

die ik mis als ik het blaadje sla aan de kant bonjour. Planten zijn niet eens goed voor de mens. 

Wanneer ik mij weer eens in de Bollenstreekse contrijen begeef en een maaltijd van de moeder 

nuttig, welke altijd “gezond met groentes” is, moet binnen afzienbare tijd weer een toiletpot 

mishandeld worden. Met een juist bereid stuk vlees is dat nooit het geval.  

Als laatste wil ik nog één argument inbrengen. Sinds mensenheugenis, en misschien nog een stukje 

daarvoor, staat de mens bovenaan de vodselketen. Het is een wereld van eten en gegeten worden. 

Als we massaal aan de sperziebonen en spruiten gaan, zou het dierenrijk dat wel eens kunnen 

vergeten. En voor je het weet is het hier helemaal planet of the apes/cows/elephants (streep door 

wat niet van toepassing is). En dat moeten we toch niet willen met zijn allen. 

Groetjes, Hassink 
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Pinguinpost 
 

Hee lieve Pinguinvriendjes, 

De vorige keer heb ik jullie verteld over mijn avontuur in Kijkduin. Maar deze keer wordt het verhaal 

nog gaver, ik ben namelijk in het buitenland op safari geweest! 

Op een wilde donderdagavond hebben we besloten om met z'n drieën op safari te gaan. Samen met 

ome Arie en tante Miep ging ik in de Jeep op safari. Tante Gré wilde eigenlijk ook wel mee, maar dat 

hadden we liever niet, dus die is toen toch maar thuis gebleven. 

 7 januari was het dan eindelijk zo ver, met z'n 

drieen op safari, naar de wilde beesten. Aangezien 

het een flink eind vliegen was met erg veel bier aan 

boord kwamen we aan met een flinke jetlag en een 

beste roes. Maar uiteindelijk aangekomen in de 

bush was het toch wel de moeite waar, we waren 

er namelijk allemaal nog nooit geweest. 

Na geslapen te hebben in een ellendig bed zijn we 

de jeep ingestapt, de bush in. Na zo'n 38 kilometer 

rijden zaten we flink in een dip, want de jeep stond 

in de  slip. De jeep was trouwens al een aantal 

weken niet gewassen. Maar daar zaten we echt totaal niet mee, want we hadden er gelukkig 3 mee 

van tante Gré. Dus na even twijfelen hebben we die toch maar aan getrokken. 

 Na een aantal dagen in de bush begon de 

maag toch wel wat te knagen. Uiteindelijk 

hebben we een strootje getrokken om toch 

maar wat eten binnen te kunnen krijgen. 

Ome Arie vond dat flauwekul, de zeikerd. 

Maar hij was dan ook de lul, maar de soep 

die we van hem getrokken hebben was echt 

overheerlijk! Zeker met een blik bruine 

bonen was ie goed te eten. Verder ging een 

andere kannibaal met tante Miep aan de 

haal, dus bleef ik helemaal in m'n eentje 

over... 

Toen heb ik maar besloten weer terug te reizen naar het veilige Delft, waar ik weer met open armen 

ben ontvangen door m'n beste maatjes van de 

SooScom. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat we 

binnenkort weer een avondje biertjes gaan drinken in 

de Locus, dus daar horen jullie waarschijnlijk de 

volgende keer weer meer over!  

 Liefs, Pinguin 

Erelid der SooScom  
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 Aankomende Evenementen 
ha… komen… 

 

Donderdag 19 Mei: Speciaal Bieren SooS 
Werk ik de lijst volledig af? Dat is de vraag die je 
iedere keer toch weer stelt als je naar dit feestje 
toegaat. “D Juni: e Lijst” is de kaart met alle 
speciaal bieren erop. Het al uitgebreide 
assortiment aan bieren word op deze avond nog 
uitgebreider! 
 
Vrijdag 20 Mei: JeuckenSooS 
Deze speciaal ingelaste SooS is speciaal ter ere 
van Gerard Jeucken. Gerard gaat namelijk 
vervroegd met pensioen. Komt allen om de  
beste man een fijn pensioen toewensen. 

 
 Donderdag 26 Mei: LANSooS 
De altijd gezellige 'Staar-naar-je-computer-met-al-
je-online-vrienden-maar-dan-offline”-SooS is ook 
weer van de partij. Kom gezellig met al je online 
vrienden naar de SooS om ook offline elkaar te zien 
en online ze weer af te knallen. 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 2 Juni: Zuip-Jezelf-de-T*r*ng-in-voor-NOVA-
Weekend-SooS 
Om voor het NOVA Weekend op te warmen en alvast je 
lever te laten wennen aan de vele drankjes van het NOVA 
Weekend. Je kan eventueel alvast je weekendtas inleveren 
zodat je zonder zorgen vrijdag op NOVA Weekend kan.  
 
Vrijdag 3 Juni – Zondag 5 Juni: NOVA Weekend 
Het legendarische weekend binnen NOVA. Dit jaar trekken 
we wederom naar de Mortel. Op vrijdag ochtend is de 
SooS nog even open, voordat NOVA op weekend gaat. 
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Donderdag 9 Juni: Bob de Bouwer-SooS 
Kom meehelpen met het opbouwen van 
de BBQ/OP onder het genot van een 
biertje en goed gezelschap. Neem je 
verfkleding en goeie ideeën mee, want er 
moet deze dag (en avond en nacht) altijd 
nog meer geklust worden dan je van 
tevoren nuchter nooit kunt verzinnen! 
Onder genot van een Mc Chouffe en een 
puinhoop in de SooS bouwen we aan het 
mooiste feest om je schooljaar af te 
sluiten! 
 
 

Vrijdag 10 Juni: Het Intermax BBQ/OP 
De afsluiting van het jaar (niet echt natuurlijk) met diverse 
optredens en een grootse BBQ. Optredens van onder andere: 
Slashback Johnny, NOVA Band en One Up. Let op! Mis de afterparty 
zeker niet! Er is namelijk een sublieme surprise act! 
 
Donderdag 16 Juni: Barhang-SooS 
Tijdens de toetsweek is de SooS natuurlijk gewoon open en kan je 
de gehaalde toetsen vieren en het verdriet van de niet behaalde 
toetsen wegdrinken. 
 
 
 
 

Donderdag 23 Juni: Neem-Je-Kamerplant-Mee-
Naar-NOVA-SooS 
Ook je vriendelijke kamerplant verdiend wel eens 
andere omgeving. Trakteer je plant daarom op een 
vers glas water (en jezelf op een biertje natuurlijk) 
en neem je plant mee naar de SooS 
 
Donderdag 30 Juni: Karaoke-SooS 
We gaan zingend het jaar uit met een immer 
gezellige Karaoke-SooS. Zing een mopje mee met de 
mensen die langs komen. Eventuele gehoorschade is 
voor eigen rekening. 
 

FIJNE VAKANTIE!! 
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Batavierenrace 

 

Terugkijkend op de batavierenrace moet dit toch 

wel een van de leukste activiteiten zijn waar ik aan 

mee heb gedaan met NOVA. Niet alleen hebben we 

ons kunnen inzetten voor een goed doel en 

daarvoor een enorm bedrag opgehaald, maar 

hebben we ook een heel erg leuk en gezellig 

weekend gehad met iedereen die heeft meegedaan. 

Toen vrijdag iedereen verzamelde was de stemming 

al erg goed en kon niemand wachten om spullen in 

te laden en te gaan rijden. Eenmaal onderweg werd 

er de hele vol op door de hele ploeg vrolijk 

meegezongen met hoogstaande liederen zoals “we 

zijn er bijna”. 

Aangekomen in Nijmegen werd de ploeg met fiets en al 

aangemeld en was er nog even tijd voor rust en een 

biertje terwijl de eerste renners zich klaarmaakte voor 

de officiële start van de batavierenrace. Hierbij was er 

zelfs nog vermaak geregeld door een groep muzikante 

die op Jambe’s en diverse blaasinstrumenten bekende 

nummers speelde.  

Met het startsein gegevens en de eerste renners onderweg gingen we terug naar het busje om naar 

het wisselpunt te gaan waar de paren werden omgeruild voor het volgende stuk. Dit is zo de hele 

avond doorgegaan tot iedereen was gewisseld en de ochtendploeg zijn stuk had gelopen. Het 

mooiste hierbij was dat wanneer er door een weiland op iets dergelijks moest worden gereden je 

eigenlijk een hele trein kreeg aan bussen voor jolige mensen en met alle waarschuwingslichten een 

mooie show werd gegeven. 

De avond zelf was erg koud en in het busje was iedereen dicht tegen elkaar aan gaan zitten om het 

toch nog warm te maken. Toen het eindelijk Ron en mijn’s beurt was om te gaan lopen besloten we 

het tempo wat hoger te leggen om aan de rest van de batavieren te zien dat NOVA meer kan dan 

feesten en zuipen en tussen alle mensen nog een paar geheime wapens te hebben. Rond had zijn 10 

km in 51 minuten afgelegd en ik mijn 7,4 Km in 31 min. Na het lopen waren we allebei erg 

opgewarmd en hebben verder geen last gehad van de kou in de avond, terwijl bij de rest van de 

groep de rillingen over hun ruggen liepen. 

Na het ophalen van het laatste paar zat onze taak erop en konden wij doorrijden naar Enschede waar 

onze tenten waren opgezet en wij eindelijke onze welverdiende middagnachtrust konden krijgen. 

Met de laatste energie die Tijs en ik hadden hebben we het nog voor elkaar gekregen om met behulp 

van een butagasje eieren met spek te bakken voor alle hongerige renners die nog behoefte hadden 

aan een goede snack voordat ze gingen slapen. Dit werd door iedereen erg gewaardeerd wat in de 

dagen daarna nog steeds werd benoemd. 

Eenmaal wakker gingen we met ze alle naar het sportcentrum waar je de gelegenheid had tot 

heerlijke warme douchen, welke erg gewild waren na een koude nacht. Verder was er ook nog een 
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café waar dranken en eten kon worden gehaald, en een oplaadpunt voor mobiele telefoons. De rest 

van de eindmiddag werd er gezellig met z’n allen gegeten en gedronken en alvast een glas geheven 

op het succesvol afronden van de avond- en ochtendploeg, welke inmiddels ook al klaar waren. 

De avond zelf was geweldig. Achter het dorp waar het kampeerterrein aan vast zat waren tenten en 

stands opgezet met verschillende DJ’s en muziek, met daaraan kraampjes waar drank en eten kon 

worden gehaald. Het feest voor ons begon in een club in het dorp. De DJ daar besloot te begonnen 

met electro, house en dubstep. Hoe leuk dit ook kan zijn, werd het niet erg gewaardeerd door de rest 

van NOVA en dit lieten ze ook merken. Van Loenen, Demi en de rest gingen met ze alle op de grond 

zitten protesteren tot de DJ besloot het verzoek van Chatreuse aan te nemen en te wisselen naar 

veel feestelijkere muziek welke op zo’n avond veel gepaster is. 

 

De rest van de avond werd gespendeerd bij de tenten en stands achter het dorp. De favoriet was 

toch wel de “Lachen 7” stand waar iedereen volop aan het hakken en moshen was voor het geval je 

nog niet al je energie verbruikt had. Dit was ook zeker een avond om niet te vergeten en waar 

iedereen voor een laatste keer alles kon geven voor de batavieren. 

De nacht zelf was ijs-en-ijskoud. Met een pyjama, t-shirt, vest en jas aan in me slaapzak was het 

alsnog niet te harden en was het hierdoor ook wel moeilijk om in slaap te komen. Uiteindelijk wakker 

sprintte ik naar de douchen waar iedereen nog knock-out op de grond lag en alles douches vrij 

waren. Eenmaal weer opgewarmd uit de douche hebben Lonneke en ik ontbijt gehaald bij de Co-op 

en dit op ons gemak in het zonnetje opgegeten. 

Teruggegaan naar de tenten bleek veel mensen last te hebben 

van een zware ochtend (met heel veel hoofdpijn). Toen 

iedereen eindelijk ze bed uit was en zichzelf had klaargemaakt 

werden de tenten opgeruimd en alles weer in de auto geladen. 

Na een laatste plaspauze stapte iedereen de auto in en reden 

we terug gaan NOVA. Met een korte tussenstop bij de 

MacDonalds, een paar rondjes in de rotonde en Syl die bijna 

over haar nek ging was het een gezellige reis terug.  

Al met al was dit een extreem geslaagd weekend en kan ik niet 

wachten op de batavierenrace van volgend jaar. 
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Hoe schrijf ik een WP stukje 
 

Wanneer u dit stukje aan het lezen dan heeft u dit geniale blad opengeslagen en heeft u zich 
tot deze pagina weten te slepen. Gefeliciteerd daarmee! Wij, WP-schrijvers, hopen dat u tot 
nu toe genoten heeft van onze vorm van kunst. MAAAARRRRR......... Wilt u nu dit literaire 
hoogtepunt van de Nederlandse historie in de volgende Word Pervert reproduceren tot een 
ultiem, uitermate, subliem, perfect en vooral, bovenal, hoogstwaarschijnlijk onvoorstelbaar 
mooi en briljant stukje brengen dan kan dat. Dit kunt u doen door de volgende veel stappen 
te volgen. 
 
Stap 1: Voor-voorbereiding 
Te beginnen met de voorbereiding voor de voorbereiding hierin is de essentie om een 
typemachine, tablet, computer of ander typegerei of schrijfgerei erbij te pakken. U pakt deze 
middelen voor u en gaat rustig een alcoholische versnapering voor uzelf en de omgeving 
halen. Vervolgens vraagt u aan de WP commissie of er nog specifieke stukje zijn die 
geschreven moeten worden of dat je zelf heel graag een onderwerp wilt schrijven. Dit doet u 
door te mailen naar wp@sv-nova.nl. Hier komt dan en bepaald antwoord uit waaruit een 
onderwerp komt. Met dit onderwerp kunt u vervolgens beginnen aan de voorbereiding. 
 

Stap 2: Voorbereiding 
U heeft nu na de eerder gevolgde stappen 
dus een onderwerp, schrijf- of typegerei en 
een alcoholische versnapering voor u. Met 
deze middelen bent u klaar om aan het 
daadwerkelijke stukje te beginnen. U schrijft 
hoogstwaarschijnlijk een stukje over een 
evenement waar u zelf bij bent geweest, 
maar stel dat dit niet het geval is geweest 
wees dan creatief of vraag andere mensen 
om inspiratie. Een andere vorm van 
inspiratie komt in de vorm van de eerder 

gehaalde alcoholische versnapering. Deze kan u helpen met het verbreedden van de horizon 
als deze nog niet breed genoeg is. 
 
Stap 3: Hét Begin 
Aan den beginne was daar een onderwerp, een schrijf- of typegerei, een alcoholische 
versnapering en een inspiratiebron. Met deze middelen kan er begonnen worden met het 
schrijven van een stukje. Vanuit de opgewekte inspiratie komt de juiste informatie naar 
boven. Dit wordt genoteerd op het schrijf- of typegerei. Dit alles om de rode draad heen van 
het desbetreffende onderwerp. En het kan zeker gebeuren dat tijdens dit proces de inspiratie 
op geraakt. 
 
  

mailto:wp@sv-nova.nl
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tap 4: De herpakking 
Wanneer de inspiratie het laat afweten en alle bronnen zijn uitgeput zal u in een zware tijd 
verkeren. De kunst is hier om gewoon te blijven schrijven, ook al gaat dit over het schrijven 
van een WP stukje of over hoe je dat moet doen. De ware kunst van een WP stukje is om het 
uit uw hart te doen. En wanneer u gewoon blijft schrijven over iets wat u moet schrijven dan 
komen er vanzelf dingen in u op. Dit mag uiteraard hier en daar geen non-fictie zijn om het 
fijner leesbaar te maken. 
 
Stap 5: De finish 
Aan den einde was daar een onderwerp, een schrijf- of typegerei, een alcoholische 
versnapering, een inspiratiebron en een verhaal. Op dit moment heeft u namelijk 
hoogstwaarschijnlijk een volwaardig WP stukje geschreven. En wanneer u denkt dat dit niet 
WP-waardig is dan kunt u het altijd opsturen naar wp@sv-nova.nl voor een professionele 
visie en mogelijk advies of goedkeuring. En wanneer u helemaal zeker van uw zaak bent dan 
kunt u het stukje als 'af' naar hetzelfde adres sturen en dan zult u uw eigen literaire 
hoogstandje waar kunnen nemen in de eerstvolgende WP. 
 
 

Vul de kubus zo in zodat alle dik-omlijnde gebieden én alle rijen, zoals aangegeven bij de pijlen, de 

nummers 1 t/m 8 bevatten. 

    

mailto:wp@sv-nova.nl
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De Dampende SooS 
Een kort verhaal door Walter 
 
Luke keek naar de bochtige banaan in zijn handen en voelde ontspannen. 
 
Hij liep naar het raam en terug te vinden op zijn vuile omgeving. Hij had altijd van vochtig de SooS 
met zijn betoverende, kwaad lege bieren. Het was een plek die zijn neiging aangemoedigd te voelen 
ontspannen. 
 
Toen zag hij iets in de verte, of liever iemand. Het was de figuur van Kimberly. Kimberly was een 
intelligente geliefde met donkerbruine ogen en vochtige lippen. 
 
Luke slikte. Hij keek naar zijn eigen spiegelbeeld. Hij was een gewaagde, lief, bier drinker met mooie 
ogen en knap lippen. Zijn vrienden zagen hem als een geërgerd, overvloedige vreemdeling. Eens, had 
hij zelfs nieuw leven ingeblazen in een stervende, David. 
 
Maar niet eens een gedurfde persoon die ooit een stervende, David was nieuw leven ingeblazen, was 
voorbereid op wat Kimberly in petto had vandaag. 
 
De zon scheen als het drinken van pinguïns, waardoor Luke hield. 
 
Als Luke buiten stapte en Kimberly dichterbij kwam, kon hij de verse glinstering in haar ogen te zien. 
 
Kimberly staarde met de genegenheid van 9855 sympathieke gemorste meeuwen. Ze zei op 
gedempte toon, 'ik hou van je en ik wil een kusje. " 
 
Luke keek terug, nog meer geliefd en nog vingeren de bochtige banaan. "Kimberly, is dat echt leer," 
antwoordde hij. 
 
Ze keken elkaar aan met benadrukte gevoelens, als twee miniatuur, gesmolten muizen lachen om 
een zeer bewonderenswaardig Hawaii SooS, die Boerenrock muziek op de achtergrond en twee 
ooms patiënt feesten op de beat gehad. 
 
Luke beschouwd Kimberly's donkerbruine ogen en vochtige lippen. "Ik voel hetzelfde!" openbaarde 
Luke met een tevreden grijns. 
 
Kimberly keek extatisch, haar emoties blozen als een schrille, rillen worst. 
 
Toen kwam Kimberly binnen voor een drankje bier. 
 
HET EINDE 
 
 
Dit geweldige verhaal is gemaakt met www.plot-generator.org.uk en Google Translate. Mooi hé! 
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VeilingSooS uit de ogen van de Meester 

Als het goed is staat er ergens anders in deze editie nog een ander stukje over de WP. Maar graag wil 

ik met de wereld delen hoe het is om veilingmeister te zijn. 's Middags werd ik door een van de 

organisatoren gevraagd om veilingmeister te worden. Met veel enthousiasme heb ik hier direct ja op 

gezegd. Zo gezegd zo gedaan kwam ik lekker laat in de SooS aan om de langverwachte veiling te 

leiden. 

Voor het begin van de veiling werd ik nog kort gebrieft over nieuw ingekomen kavels en kleine 

veranderingen in het programma, Maar misschien nog het belangrijkste punt, ik kreeg te horen wie 

mijn assistente was. En blij dat ik was om te horen dat Pinguïn deze selectie had overleeft. Als een 

gespecialiseerd tag team trotseerde wij de ondertussen wild geworden menigte. Als perfecte 

charmante assistente wist Pinguïn de verschillende kavels met flair en elegantie te presenteren. 

Samen met mijn enthousiasme over de inhoud van het stuk en enkele soms niet helemaal correcte 

toevoegingen die ik hier en daar aan het geheel heb toegevoegd. 

Door dit onwijze team en de soms iets verbloemde kavels vlogen de euro's ons om de oren. Want 

daar ging het uiteindelijk. Een veiling voor het KWF om iedereen te steunen, want bijna iedereen 

krijgt vroeg of laat deze verschrikkelijke ziekte. En wij proberen nu al voor het tweede jaar op rij niet 

alleen via de Batavierenrace geld in te zamelen maar ook aandacht te vragen voor deze 

verschrikkelijke ziekte. Ik ben er persoonlijk ook al van meerdere kanten mee geconfronteerd en 

daarom wil ik er ook alles aan doen om deze ellende niemand anders aan te doen. Familie en 

vrienden uit mijn naaste kringen hebben met deze ziekte moeten vechten en daarom help ik mijn 

familie en vrienden nu en vraag ik hun om mij te steunen in de deze soms onmogelijke strijd. 

Maar genoeg gevoelige dingen wij zijn hier nu en wij hebben het wederom ongelooflijk goed gedaan. 

Onder enthousiaste begeleiding van mijzelf en vele anderen in de zaal zijn er onwijs veel 

verschillende dingen over de bar gegaan. Er zijn onverwacht gigantische bedragen neergelegd waar ik 

zelf niks van kon geloven en daardoor op een operaniveau alle bedragen begon te roepen. Mede 

door mijn eigen bijdragen, wat maar een puntje was van de taart deze avond, die van de organisatie 

en uiteraard die van de aanwezige(en afwezige) bieders hebben we op deze veiling een goede 

€1100,- binnen weten te harken. Dit bedrag gaat zonder verdere verliezen via de Bata-organisatie 

direct naar het KWF waar er vele goede dingen mee gedaan worden om zo de wereld weer een 

stukje beter te maken. 

Als laatste wil ik nog Demi en Lonneke bedanken voor de goede voorbereiding en begeleiding tijdens 

de avond. Jullie zijn toppers en hebben het echt enorm goed gedaan. Verder wil ik mijn lieftallige 

assistente Pinguïn bedenken voor de goede ondersteuning tijdens de avond. En als laatste alle 

mensen die op deze avond veel te veel geld hebben uitgegeven aan onzinnige, nuttige, kutte en 

leuke dingen. Het was top en jopelijk tot volgend jaar tijdens een nieuwe editie van de Bataveiling. 

Groetjes, 

Uw Veilingmeister Chartreuse 
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Intermax BBQ-OP 2016 

 
Ook dit jaar kan NOVA natuurlijk maar op één manier de zomervakantie inluiden, namelijk met 
Intermax Barbecue Open Podium! Er zal ook dit jaar weer een groot podium op teletubbieland 
komen (dat grasveld achter de school) met de allerbeste bands, een bar nog groter dan het podium 
om de dorst te lessen en natuurlijk weer een BBQ-plek waar verscheidene professionele koks voor 
jullie een overheerlijke barbecue maaltijd zullen klaarmaken. Houdt vrijdag 10 juni dus alvast vrij in je 
agenda! 

 
 
Wat is BBQ-OP nou eigenlijk? 
Barbecue Open Podium is al jaren lang het feest van 
NOVA waarmee het (school)jaar wordt afgesloten. 
Terwijl vroeger iedereen met zijn bandje mocht 
optreden, vandaar de naam Open Podium, is het de 
afgelopen jaren steeds professioneler geworden. Het 
in enkele jaren gegroeid van een feest met beperkte 

middelen, tot een minifestival dat in geen enkele student z’n agenda meer mag ontbreken. We zullen 
ook dit jaar weer aan heel Delft laten zien dat alleen NOVA de meest geniale feesten kan 
organiseren. 
 
Het Programma 
Vrijdag 10 juni (lesweek 7) gaat om 16:00 het festival van start met de eerste band, maar natuurlijk is 
iedereen de gehele dag welkom om te helpen klussen, de klussers aan te moedigen, of gewoon om 
gezellig aanwezig te zijn bij de voorbereiding van het feest der feesten. De bands zullen tot 23:00 
buiten doorspelen op het podium, en omdat de buren dan willen gaan slapen gaan wij beneden in de 
SooS het feest verder vieren. Normaliter bestaat de afterparty uit feestgangers en DJ’s, maar deze 
keer ruilen we de DJ’s in voor een prachtige act: Dou Grend. De meeste mensen kennen deze 
onbetwiste koningen van de onzinrock wel, maar voor de nieuwe leden onder ons is verderop in dit 
stukje een verdere uitleg. In ieder geval wil je aanwezig zijn bij deze afterparty! 
Als je de gehele dag loopt te springen voor het podium en je 
favoriete liedjes mee aan het schreeuwen bent, krijg je op een 
gegeven moment wel honger. Om dit probleem op de lossen 
zal er rond 18:00 vlees op de barbecue gelegd worden. 

 
Prijslijst 
Omdat we toch 
allemaal studenten 
zijn, is het fijn als je portemonnee niet verdrietig wordt. 
Goed nieuws! Bier, wijn en fris zijn maar €1,- en deelname 
aan de barbecue bedraagt zoals je gewend bent van NOVA 
maar €2,50. 

Dus sla je spaarvarkentje stuk en nodig al je medestudenten uit, want wie heeft er nou geen trek in 
BBQ terwijl je in je andere hand, met een drankje, naar de beste bands kunt luisteren. 

Muziekprogramma 
Om jou, en al je vrienden/mede studenten, ook dit jaar weer van goeie live muziek te voorzien 
hebben we hard ons best gedaan. Na de aanvragen naar Metallica, Rammstein en Guus Meeuwis zijn 
we tot de conclusie gekomen dat die net niet professioneel genoeg zijn. We hebben daarom de beste 
bands uit onze eigen omgeving gevraagd. De line-up liegt er dit jaar niet om, we kunnen jullie 
allemaal ook dit jaar weer een mooi middag en avond programma aanbieden.  
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De NOVA BAND 
Deze band bestaat, zoals de naam omschrijft, louter uit 
NOVAleden. Een groot deel van de leden van deze band 
zijn dit jaar vervangen, maar dat betekend niet dat ze 
minder leuk zijn geworden. Ze zullen oudere muziek, 
van toen muziek nog goed was, op een nova-achtige 
manier ten gehore brengen. Komt dit zien! Want zeg 
nou zelf, het is toch heel erg leuk om mensen die je 
kent op te zien treden op een podium. Aan het 
vrouwelijk publiek willen we wel vragen om dit jaar 

geen lingerie naar de drummer te gooien, want Cor is nogal verlegen. 
 
Noize Collective 
De Band van Dave Stikkolorum, wie een leraar is aan de 
Haagse en niet te vergeten ook oud bestuur is van 
NOVA, zal dit jaar weer optreden. Op een prachtige 
manier zullen ze rockcovers spelen waarbij het lijkt alsof 
de originele artiesten jullie oren betoveren. Ben je 
benieuwd welke leraren dit jaar nog meer meedoen met 
deze fanatieke band? Kom ze dan vooral aanmoedigen!  

Lisa and the Lumberjacks 
Na keihard hebben staan springen bij de eerste bandjes, zal 
iedereen wel moe zijn en trek hebben gekregen in een hapje 
barbecue. Lisa and the Lumberjacks zullen wat rustigere 
muziek spelen waarbij je heerlijk kan wegdromen of van het 
zonnetje kan genieten. De catchy popsongs met interessante 
teksten, omlijst door een randje soul zullen ervoor zorgen dat 
je weer helemaal happy bent en kracht heb gekregen om weer 
met de voeten van de vloer te gaan bij de volgende band. 

Slapback Johnny 
Deze ongekend muzikale band zal op een energieke manier de 
beste eigen en aangepaste coverliedjes op het publiek afvuren. De 
geweldige podiumperformance wordt alleen geëvenaard door de 
prachtige manier waarop ze spelen. Door een mix van blues, rock 
en soul met een boogiewoogiestijl wordt iedereen ervan overtuigd 
dat dit echt een band is waarbij je niet rustig op je stoel kan blijven 
zitten. Dit is met recht de afsluiter van de avond. 
 
Dou Gend ünd Von Velsen en de Nozem! 

Op Intermax BBQ-OP kan natuurlijk één band niet wegblijven 
en dat is Dou Grend! We vliegen ze dit jaar in vanuit Noord 
Holland, Medemblik om precies te zijn. Voor de enkeling die 
deze band nog niet kent: het is een driekoppige band, welke 
deze keer met ze vijven optreden en ze maken al meer dan 
tien jaar, zoals ze zelf zeggen, ongelooflijke schijtrock. Ze 
hebben al meerdere cd’s en deze worden zo nu en dan 
gedraaid binnen NOVA. De onzinrock welke hun voortbrengen 
moet je gezien hebben en later aan je kinderen vertellen of 

nazingen. Trek je gele tuinbroek maar vast uit de kast, want we zijn ongelooflijk trots om aan jullie te 
kunnen vertellen dat Dou Grend dit jaar de afterparty aftrapt! 
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AKB 
Nu zullen jullie wel denken ‘dit feest is nu al geweldig, ik kom toch wel, er is 
niets wat deze dag nog beter kan maken’, maar dat hebben jullie helemaal 
verkeerd! Want om het feest compleet te maken zal het AKB (AanKomend 
Bestuur) der S.V. NOVA ook bekend worden gemaakt op deze dag. Kom dit 
prachtige moment met het AKB delen en wens ze alvast heel veel plezier voor 
het komende jaar!  

Naamsponsor 
Dit jaar heeft BBQ-OP een naamsponsor gevonden in Intermax. Daarom heet dit jaar het evenement 
Intermax BBQ-OP. Wij van de commissie willen bij deze Intermax heel erg bedanken voor de 
interesse en het vertrouwen in dit prachtige evenement. 
Mocht er nog iemand op zoek zijn naar een stageplek of ergens graag willen werken, kijk dan vooral 
op hun site: www.intermax.nl 
 
In het kort: 
- Vrijdag 10 juni 2016 
- Eerste band om 16:00 
- BBQ vanaf 18:00 
- SooS open vanaf 23:00 
- Bier, fris en wijn voor €1,- en bbq voor €2,50. 
 
Bij deze is iedereen uitgenodigd voor Intermax BBQ-OP 2016. Neem al je vrienden mee, en sluit je 
school jaar eindelijk eens goed af. Als jij zorgt dat je er bent, zorgen wij dat je een geniaal feest 
meemaakt. 
Binnenkort is overigens de website www.bbq-op.nl toegankelijk en zal alle nieuwste informatie 
hierop staan! 
 
 
Tot 10 juni, 
de Intermax BBQ-OP commissie 

  

http://www.bbq-op.nl/
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Bakkersmoppen afgewisseld met korte verhaaltjes 

Kwam een man bij de bakker met een blikje fanta. 

Bakker: Ik denk dat ik fantasie. 

Komt een hoer bij de bakker, zegt die bakker: ‘Jij verdient vast meer met één sneetje dan ik met een 

heel brood.’ 

Er zaten eens een Pinguïn en een Demi in het bestuurshok kansloos om aandacht te vragen van een 

zojuist ingeschreven lid, ben der naam ff kwijt. Toen kwamen ze nootjes tegen, walnoten, kastanjes, 

nog andere grote nootdingen en een hamer. Dus kregen ze een kut idee en mochten ze de dag erna 

het bestuurshok opruimen. Wel gooide Pinguïn in één keer een walnootnoot van 3 meter afstand in 

demi ze mond en twee of drie keer in het decolleté van het nieuwste lid. 

Staat een man op de bakker te wachten, zegt die bakker ‘Hé, ga eens van me af’. 

Er was laatst een man bij de bakker opgepakt………… Hij was gevallen. 

Komt een duitser bij de bakker, zegt die duitser ‘hoeveel krenten zitten er in een krentenbol?’ Waarop 

de bakker zegt ‘ik vraag jou toch ook niet hoeveel joden er in een jodenkoek zitten?’ 

Er zaten eens wat mensjes een WP ledenblad te schrijven, uit het niets kwamen er 20 man naar de 

SooS en toen was het WP-SooS. 

Hoe noemt de bakker zijn zoon? 

Een koekje van eigen deeg. 

Komt een man bij de bakker, zegt die man ‘haha ik heb je moeder geneukt’, zegt die bakker’ rot op 

pa, ik ben aan ’t werk. 

Er was eens een kwartaalSooS gedoopt naar het oude sovjet tijdperk. Ik weet alleen nog maar dat je 

de tsaar kon worden door de huidige tsaar te verslaan in een biertje adten. Dus dat heb ik de hele 

avond gedaan, de rest is gedelete uit mijn geheugen dus staat dit feestje bij de korte verhaaltjes. Oja, 

Hassink heeft de zevendronk gedaan met wodka en kreeg als beloning een mok wodka. 

Komt een homo bij de bakker 

Bakker: Jij wilt zeker alleen de kontjes? 

Komt een man bij de bakker, 

Man: Ik wil graag een halfje wit voor mijn vrouw. 

Bakker: Dat lijkt mij een goede ruil. 

Er kwam eens een van Rhijnbedrijfje een nieuw laken op de pooltafel leggen. Een korte twee 

maanden later was een emmer bier over het nieuwe kleedje gegaan en is het zijl eroverheen gelegd. 

Dit heeft een weekje kunnen broeden, toen was er droeve ellende wat David mocht schoonmaken. 

Ook zit er een gat in de witte bal. 

Er kwam eens een bekende nederlander bij de bakker in de gang. Gangster. 

Komt een Ron bij de bakker. 

Bakker: Ben je magnetisch? 

Ron: Hoezo 

Bakker: Magnetron 

  



W é é P é é   n r. 2    2 0 1 5 - 2 0 1 6 

30 
 

NOVA-Weekend 

Ook dit jaar is er uiteraard weer een 

NOVA-Weekend. Dit knotsgekke, 

doldwaze, übergeile weekend zal dit 

jaar vallen in het weekend van 3 t/m 5 

juni.  Het thema van dit jaar is “So you 

think you can NOVA” , denk jij dus dat 

je NOVA kan uitbeelden, neem dan de 

kledij mee waarin jij jezelf het beste 

weet te neer te zetten als NOVAnout 

(adamspakken niet meegeteld) Zoals 

altijd zal gedurende dit weekend in 

alles worden voorzien, zal de tap niet sluiten tot zondag, zijn het brakke ontbijt en lunch onbeperkt 

om zo iedere kater weg te kunnen eten en zullen er voor iedereen verscheidene leuke activiteiten 

zijn om aan mee te doen gedurende de dag. 

Verder zal de eerste avond een lokale kroeg onveilig worden gemaakt om dag twee vervolgens een 

verder gelegen uitgaansgelegenheid kennis 

te laten maken met NOVA. 

Dit is HET weekend. Het weekend van de 

slechte verhalen, Het weekend van de 

halve verhalen, het weekend dat door 

menigeen aan de hand van enkel de foto’s 

zal moeten worden gereconstrueerd.  

 

Wil jij nou ook nog mee op dit geweldige 

weekend? DAT KAN! De uiterlijke 

inschrijfdatum is 13 mei. Lever jij dus je 

inschrijfformulier voor deze datum in, of mail jij naar IkWilOokMeeOpNOVAWeekend@sv-nova.nl 

met daarin het verzoek tot een inschrijfformulier dan kan ook jij mee op dit perfecte debiele 

studenteweekend. 

  

mailto:IkWilOokMeeOpNOVAWeekend@sv-nova.nl
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De plopperdeplop de chouffe moet op SooS. 

Jaaaa de plopperdeplop de chouffe moet op SooS het was al weer bijna zover, de WISPO gangers  

stonden op het punt om te vertrekken en dat moest natuurlijk eerst nog gevierd worden en een 

afscheidsfeest gegeven worden voor de mensen die een week lang in de koude sneeuw gingen 

spelen.  

Dit jaar had het “Afscheidsfeestje” voor onze WISPO gangers het chouffe kabouter thema. Er was 

niet alleen la chouffe op tap (wat echt doffe ellende is) maar iedereen was verkleed als een ware 

kabouter zo hadden we mensen met baard, muts en sommigen hadden zelfs een ware kabouterneus 

gekweekt voor dit geweldige feestje. 

Zoals de naam al duidelijk zegt moest de la chouffe op tijdens 

dit feest dit en dit jaar was dat niet zomaar een uitdaging er 

waren wel 2 fusten ingeslagen zodat we genoeg chouffe 

zouden hebben voor iedereen. Dit was echter niet helemaal 

goed ingeschat want het doel is wel behaal, DE CHOUFFE IS 

OP. Na een aantal uur (zo halverwege de avond)  waren die 

helaas al tot de laatste druppel aan toe helemaal leeg. 

Hoewel deze avond stond in het thema van chouffe, baarden, 

neppe neuzen en met belletjes aangekleden mutsjes was het natuurlijk ook gewoon een zjdtivdws. 

De avond grotendeels bedoeld voor de mensen die 

heel dapper een week lang in de sneeuw allemaal 

sportieve activiteiten zouden gaan verrichten. Toch 

nog even de kans om de laatste beetjes moed bij 

elkaar te drinken en de dag erna nog snel die tas in te 

pakken voor dat de bus weer zou vertrekken. 

Lang verhaal kort het was weer een gezellig feestje 

met heel veel lekker bier en ook nog de chouffe. Een 

feest met baarden, neuzen en niet te vergeten 

mutsen met de meest irritante belletjes eraan. Het 

was een feest waar menig WISPO ganger een kriebeltje aan overgehouden heeft. 
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OWee 

Ook dit jaar is er weer de OWee. Momenteel is de OC (OWee commissie) al volop bezig om weer een 

scala aan geweldige feesten en activiteiten neer te zetten van 22 t/m 25 augustus. Uiteraard zal zoals 

ieder jaar NOVA de schitterende kleur geel dragen ook wel bekend als de PMS code “Yellow C”. 

Hoewel de themapresentatie naar de andere studentenverenigingen nog niet heeft plaats gevonden 

kan worden prijsgegeven dat ons thema Tropical apreskii zal zijn. Dit thema omvat twee van de 

feesten die NOVA het best definiëren, de HawaiiSooS en de AprèSooS. Deze evenementen zullen 

uiteraard terugkomen in de planning van de Owee.  

Maandag: Beachparty 

De hawaiiSooS, wie kent hem niet. Dat fenomenale feest waarbij 

er een compleet zwembad in de SooS wordt gebouwd. Een 

opblaaszwembad van de action zou de simpel zijn, wij bouwen er 

liever een uit tafels, spanbanden, een zeil en een Jupiler fust of 

38. Minimale doorsnede: 5,38m. 

 

Dinsdag: OWeekening 

De around the world SooS krijgt dit jaar een iets ander 

uiterlijk. Dit jaar zal het festijn beginnen met een techno 

feest om vervolgens te eindigen in een heuse DecibelSooS 

dit feest is vrijwel uniek in Delft en dus zeker een aanrader 

voor iedereen die van hardere muziekstijlen houd. 

 

Woensdag: AprèSooShut 

Het feest dat velen zich niet herinneren, ook dit 

jaar zal hij weer aanwezig zijn op de OWee. De 

aprèSooShut, het feest waar je urine roze ziet 

en de flügelkrokodil zoveel overuren draait dat 

er tandartskosten bij komen kijken. Kom dit jaar 

allen op je best verkleed, dieren, Mexicanen, 

smurfen, het maakt niet uit. We maken er dit 

jaar een lekker fout feest van! 
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NOVA’s klerenzooi 
 

We zijn alweer acht jaar in Delft, en een van de weinige die echt op de Campus van de TU zitten. En 

daar zijn we trots op! Zo trots zelfs dat we nu onze eigen klerenzooi gaan opzetten. De klerenzooi 

waar iedereen aan mee mag doen, elk lid van NOVA zijn NOVAhart mag uiten. Iedereen van NOVA 

eindelijk aan de buitenwereld kan laten zien dat ie lid van NOVA is! 

 

Wat is de NOVA’s klerenzooi?  

We bieden als vereniging aan al 

onze, en alleen onze! leden de 

mogelijkheid om NOVAkleding te 

kopen. Voor iedereen die zich 

naakt voelt zonder NOVAlogo bij 

zich, voor iedereen die niet weet 

wat ie deze donderdag weer naar 

de SooS aan moet, voor iedereen 

die trots is een NOVAlid te zijn! 

We hebben in de aanbieding een 

NOVAshirt, een NOVApolo, een 

NOVAsportshirt een NOVAtrui, een NOVAvest en een NOVAtokkiebroek. Ja een NOVAtokkiebroek 

zelfs! Een "NOVAsweatpants". En om helemaal los te gaan kan je ook een korte NOVAtokkiebroek 

bestellen. En uiteraard zijn de polo’s en (sport)shirts ook getailleerd voor alle vrouwen en grote 

mannen te bestellen. 

 

Wat kost dat nou om een trots NOVAlid te zijn? 

Nou dat kost dus behoorlijk weinig. We willen namelijk geen winst maken op de NOVAkledinglijn. 

Daarom hebben we met onze huisdrukker Attentio zeefdruk voor deze actie behoorlijk scherpe 

prijzen kunnen opstellen. Zo kost een NOVAshirt bijvoorbeeld maar €9 en een NOVAtokkiebroek 

bijvoorbeeld maar €11,50. Voor alle prijzen, details enzo vind je op het inschrijfformulier! 

 

Is mijn trui wel Halal geplukt? 

Natuurlijk begrijpen we dat je veel vragen hebt. Welke kleuren, welke prijzen, welke maten, vragen, 

vragen,vragen… We hebben alle informatie op het inschrijfformulier staan! De deadline om je 

formulier in te leveren is tijdens BBQ-OP bij het infopunt! 

 

Ik wil NU bestellen! 

Dat kan! Bij deze WP zit een inschrijfformulier. Mocht jouw administratie even goed zijn als die van 

Osiris, en ben je nu al weer alles kwijt, dan kun je ook je inschrijfformulier vinden in de SooS. Vul het 

formulier in, lever deze in de SooS in bij het bestuur of Ron en voor de rest wordt alles geregeld. Je 

krijgt vanzelf een mailtje wanneer alles binnen is. 

 

 

Mocht je vragen hebben kan je altijd mailen  

Een dikke knuffel, 

De Visibility commissie. 
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Roadtrip naar en Line-Up van 

 

21 Juli aanstaande is het weer zover! 
Dan is de grootse NOVA Roadtrip naar het oosten van het land om het Onmundigste feestje 
van het jaar te vieren! Waarom?? Weet je dat nou nog niet? Lees toch is een WP als een 
braaf NOVA-lid! (Zie WP nr. 1 2016). 
 
De Roadtrip 
Op 21 Juli vertrekt NOVA met een Busje en wat 
losse auto's naar de Zwarte Cross. Dit natuurlijk met 
een Lunch Break BBQ/OP (zonder OP) op een 
parkeerplaats in Oost Utrecht.  
Tegelijkertijd gaan er ook aardig wat mensen (niet 
van NOVA) met het openbaar vervoer.  
 
 
De Line-Up 
Met namen als:  

Douwe Bob 

Typhoon 

BZB 

Lucas Hamming 

Di-Rect 

Feest DJ Ruud XXL 

en nog veel meer 
kan het alleen maar een geweldig feest worden.  
Sluit je gezellig aan en ga mee!! 
Het is nu nog niet uitverkocht! Koop je campingkaartje dus snel! 
 
  



L e d e n b l a d    d e r    s. v.   N O V A 

35 
 

  



W é é P é é   n r. 2    2 0 1 5 - 2 0 1 6 

36 
 

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, pinguinpost 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, Lonneke, Nicke, Lisa, Martijn, Pinguin, 
Chartreuse (de persoon, niet het drankje), Zeilweekendcom, BBQ-OPcom, OWEEcom, 
NOVAweekendcom, Visibility commissie, 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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