


 
 

  



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

1 
 

IInleiding 
Lieve WP lezertjes, 

Het eerste kwartaal is alweer voorbij, en dat betekend dat 
je weer een WééPéé op je deurmat kan verwachten, nou 
bij dezen! Zoals iedereen weet heeft  alles een einde, een 
worst heeft er zelfs twee. Dus ook het eindredacteurschap 
moet overgedragen worden. Zo heeft Ron na 38 WP’s 
trouwe dienst het stokje doorgegeven aan van Loenen. 
Graag wil ik hem hiervoor nog hartelijk bedanken. Verder 
wil ik ook iedereen bedanken die afgelopen WP-avond z’n 
steentje heeft bijgedragen aan deze prachtige 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!  

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! 
kusjes, van Loenen  

  

Dankjewel Ron 
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BBestuursflits 

Allerliefste leden, 
 
Het nieuwe jaar is weer aangebroken en 
dus is het tijd voor de allereerste 
prachtige WP van dit jaar met het 
nieuwe bestuur. Dit nieuwe bestuur 
bestaat uit een lieftallig viertal dat 
ervoor wilt zorgen, dat niet alleen wij 
maar ook jullie een topjaar gaan krijgen!  
 
In de afgelopen bestuursjaren is er een 
soort van traditie ontstaan, de traditie 
van het “wegen”. De verhalen die rond 
gaan spreken van een gemiddelde van 6 
kg die een bestuurslid aankomt! Dit 
vroeg uiteraard voor een 
bestuursweging aan het begin van het 
jaar. Hierbij de gewichten van onze nu 
nog o zo slanke bestuursleden: 
Loenen - vat bier:  50,9 kg 
Charlotte: 66,4 kg 
Sylvia: 58,7 kg 
 
Wij willen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen, alleen is er nu een raar 
fenomeen ontstaan. Sylvia is 2,3 kg afgevallen (en tegen de wasbak met der hoofd), Charlotte is 1 kg 
afgevallen en Loenen een welgetelde 100g na een wc bezoekje! Dit kan uiteraard niet en wij zullen 
ook uitermate ons best doen om niet meer af te vallen, behalve van de trap.  
 
Wij houden ook goed vast aan de term “Bestuursseks is geen seks”, dit door ons vooral elke maandag 
uit te sloven met elkaar. Daarentegen doen we het vanaf nu wel veilig, want lieve kinders jullie 
weten, een bestuursbaby is dan weer wel een echte baby. We’ve learned that the hard way,de onze 
heet Sylvan en dan mogen jullie raden van wie het kind is ;). (Martijn en Char natuurlijk) 
 
Dit jaar hebben wij naast ons motto “Alles komt goed” ook een bestuursmascotte Flippie genaamd. 
Flippie is geadopteerd vanaf de kermis nadat Sylvia en Loenen bedachten dat zij dronken best wel 
alle sterretjes met een luchtbuks eraf konden schieten, €70 en heel wat bier later hadden we de 
mogelijkheid en besloten wij dat dit ons 2e bestuurskindje moest worden.  
 
Naast dit alles gaan we proberen voor jullie topfeestjes neer te zetten en dit hebben we stiekem al 
gedaan. Kijk bijvoorbeeld maar naar de EJW en OWee voor de eerstejaars en naar de ApresSooShut 
en het Oktoberfest die “Super toll” waren. Bij het Oktoberfest waren er 120?! mensen pullen aan het 
vullen met de gevolgen van dien. Verder gaan er al geruchten dat er 13-01-2017 weer een De Club is! 
 
De afgelopen SooSen zijn behoorlijk vol geweest en veel eerstejaars weten zich al de weg te vinden in 
Nova. Wij hopen van jullie nog het hele jaar door te kunnen genieten!  
 
Tot SooS,  
 
Jullie lieve bestuur 
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MMijn NOVAweekend 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staan we 
met z’n alle te 
wachten op de 
bus. 

Het was 
erg gezellig 
in de 
kwibus. 

Esther en 
Mike zijn 
vuur aan 
het maken. 

Sylvia weet wel 
raad met de 
strakke ingang van 
de rups. 

Robbert en 
Jeffrey 
bekogelen de 
touwladderklim
mers met natte 
sponsen. 

Robin “Vinnie” 
Hood in z’n jonge 
jaren. 

Dolle pret tijdens 
het waterballet. 
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Ron geniet 
van z’n 
boterham 
met kaas. 

Tijs tapte het hele 
weekend voor iedereen 
bier, in ruil voor een 
nieuwe pet. 

Spook was lekker aan het BBQ’en 

Met z’n allen in de bus 
naar Eindhoven. Liedjes 
meezingen uit volle borst. 

Een selfie in de eerste 
kroeg. Dat het een 
gezellige avond mag 
worden. 

Helaas komt aan alles een 
einde. En moest alles 
weer ingepakt worden. 

Tijs heeft een 
zwaar weekend 
gehad. 
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EEven voorstellen – SooSbaas 
Ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen, Stefan van Loenen. Bijnaam: van Loenen Misschien 
komt dit ook wel omdat ik al inmiddels 6 jaar 
rondloop bij NOVA. En ja, toen dacht ik, ik ga 
maar eens een jaartje bestuur doen. Want één 
jaartje kan geen kwaad! 

Op 11 april 1994 ben ik in Delft geboren in het 
ziekenhuis dat inmiddels zo plat is als voorgevel 
van Sylvana Simons. Zelf woon ik al heel m’n 
leven in het altijd gezellige Westland, dat gebied 
waar de tomaten en komkommers vandaan 
komen. Zelf heb ik ook 5 jaar in een blafhete kas 
met tomaten gewerkt, allemaal heel leuk, maar 
absoluut geen aanrader. Momenteel werk ik op 
de bloemenveiling bij J. van Vliet Bloemenexport 
BV, waar ik lekker in de koelcel m’n centen 
verdien. 

Ergens in 2011 heb ik besloten om 
Werktuigbouwkunde te gaan studeren. Iets waar 
ik momenteel nog steeds geen spijt van heb. 
Helaas is dit wel naar verwachting een 7 jarige 
opleiding, iets wat ik van tevoren niet wist.  

Bij NOVA heb ik afgelopen twee jaar in de 
SooScom gezeten, dus was het een logisch gevolg dat ik dit jaar SooSbaas wilde worden. Dit jaar wil 
ik in ieder geval twee gave SpeciaalBierenSooSen neerzetten. Veel verschillende speciaalbieren die 
we nog nooit in de SooS gehad hebben. De eerste was in ieder geval al een groot succes. 

Verder ben ik heel sportief ingesteld, ik kijk gemiddeld per dag zo’n 2 uur naar sportende mensen. 
Zelf sport ik ook regelmatig, zo heb ik afgelopen week een spelletje op m’n telefoon gezet waarbij je 
een bal in een doel moet schieten. Bovendien flipper ik regelmatig met volle passie op de Medieval in 
de SooS. 

Oja, dit jaar ga ik ook nog het NOVAweekend organiseren met een topcommissie. En samen met een 
paar andere leden ga ik dit jaar weer een CLUB organiseren in de SooS, daar zijn we momenteel al 
druk mee bezig, en kijk ik dus ook enorm naar uit. Zet vrijdag 13 januari dus alvast in je agenda. En 
vergeet de volgende dag niet vrij te nemen.  

 

Tot SooS! 

Stefan van Loenen 
SooSbaas der sv NOVA 2016-2017 
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1: De onweerstaanbare Charlotte 2: Onze lieve Jamie 

MMediateam 
Mediateam….. ja dat bestaat ook al.  
Naast alle gekke commissies die er ondertussen al zijn bij NOVA is het Mediateam het 
nieuwe kersje op de taart.  
Misschien heb je ons afgelopen weken al (te) vaak door de SooS rond zien lopen en 
dat zal ook zeker nog wel even zo blijven.  
Onder de naam van Stephane’s Angels zullen wij de SooS onveilig gaan maken.  
Het team bestaat uit vier grote randdebielen, waarvan Stéphane van den 
Bos, als de beste fotograaf van het team, zijn Angels (stiekem meer 
Devils) zal proberen in bedwang te houden. Als Angels hebben we 
Charlotte Pouwels, natuurlijk bekend als bestuurslid, ook heeft ze nu 
een taakje op zich genomen om de prachtigste plaatjes op de site te 
laten verschijnen. De tweede Angel binnen het team is Jamie Keiman, een 
InHolland studentje wat zal zorgen dat je altijd lachend op de foto komt te staan. 
De derde en laatste Angel is Giulia Lemckert, ook een InHolland studentje dat is over 
komen (Ha komen) waaien bij NOVA. Zij zal altijd op de goeie plaats en het (voor jou) verkeerde 
moment een fotootje schieten.   

Zoals we allemaal weten zijn de feesten in de SooS altijd genieten. Wat natuurlijk niet mag ontbreken zijn 
de foto’s hiervan waar iedereen het dan nog dagen, weken, maanden pakweg jaren het over kan hebben. 
En het is gewoon handig om terug te kunnen kijken wat je die ene avond hebt gedaan 
#gelukkighebbenwedefotosnog. Het is aan ons om deze mooie momenten vast te leggen en te posten op 
de site en social media.  

Op de site en social media komen de foto’s waarbij mensen gelijk een beeld krijgen van hoe het er bij 
NOVA aan toegaat, niet alleen tijdens de feesten. Maar ook tijdens serieuzere momenten zoals de 
bedrijvendagen en de HakSooSen. En natuurlijk hoe geweldig de sfeer bij NOVA is.  
Dan zijn de foto’s niet alleen voor NOVA leuk om te zien maar ook de bedrijven die met NOVA (gaan) 
samenwerken krijgen dan een goed beeld van wat NOVA allemaal doet, (en dat is best handig want dat 
zijn bedrijven waar jij wellicht in de toekomst je (afstudeer)stage kan gaan lopen en misschien wel je baan 
vindt).  

We zien (bijna) alles en leggen dit ook vast. Dus wees voorbereid op alle heerlijke foto’s die op sv-nova.nl 
komen (ha komen), van je nieuwe prachtige profielfoto tot geweldig chantage materiaal van en voor al je 
vrienden. 

Wil je weten wanneer de foto’s op de website staan? Houd dan de Facebook van NOVA in de gaten. 

Dikke knuf, 
Het Mediateam! 
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KKaraokeSooS 
Soms wil je je wel eens écht een ster voelen. Maar helaas is dit niet voor iedere gewone hork 
weggelegd. Ook al heb je een prachtig zuivere zangstem, de moves als Jagger, of gewoonweg het 
showgevoel van André van Duin, het grote publiek is kritisch, en blijft lastig te overtuigen. 

Maar wanhoop niet, want ook voor de gewone man (of dame!) heeft Studentenvereniging NOVA nu 
dé oplossing; de KaraokeSooS! 

 

 
 

Tijdens deze SooS krijgt iedereen een kans om zijn/haar (zang)talent te showcasen. Ook al is je stem 
hoger dan de Mount Everest, je dansmoves houteriger dan de Robot, of je rechtertepel hariger dan je 
linker, iedereen die wil, en die durft, krijgt een kans op het podium! 

Bereid je voor op je lievelingschanson, het duet van je dromen, of de solo waarbij je STRAALT! Draag 
je onvergelijkbare, ongekende podiumtalent uit, en treedt op! De KaraokeSooS is er voor jou!  

Denk je dat het kille volk niet langer dan een minuut van je zwoele zangstem kan genieten? Ben je 
bang dat na 38 seconden de kritische Voorzitster op “B” drukt? Wanhoop wederom niet, want 
iedereen krijgt een eerlijke kans om zijn/haar liedje wat je graag wilt voordragen, volledig af te 
maken, immers, daar hebben we allemaal behoefte aan. Groot, klein, jong, oud. Harige of kale  
tepels. Iedereen mag een hit weg hoppen bij de KaraokeSooS. 

Dus heb je gebrek aan aandacht, ben je onder de illusie dat je een geweldige zangstem heb, of wil je 
graag je moves bij “You can leave your hat on” eens bij het grote publiek showen, kom dan gewoon 
naar de KaraokeSooS. 

Er is helaas wel een kanttekening, we doen het dit SooSjaar maar 4 maal.  Want talent moet niet 
uitgebuit worden. Ieder kwartaal in week 10, mag je je sokken er zelf vanaf rocken! We kijken nu al 
vol verwachting uit naar alle unieke, onvergetelijke uitvoeringen van tijdloze klassiekers, door onze 
eigen leden. 

 

Groetjes, Hassink 
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EEven voorstellen – Evenementen Manager 
Ik ben Martijn Kamphuis, 19 jaar, en studeer 
Technische Informatica aan de Haagse 
Hogeschool in Delft. Mijn hobbies zijn 
voornamelijk sporten, koken en gamen. Mijn 
uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk kennis, 
ervaring en plezier te halen uit me studententijd 
als mogelijk.  

Rondom de school en mond-tot-mond werd er 
veel gepraat over feesten bij NOVA. Toen der tijd 
was ik nog iets meer ingesloten en op mezelf en 
was ik er niet heel erg geintresseerd in. Nadat 
Kevin en Twan mij letterlijk een keer hadden 
meegesleurt naar een SooS is dat voor de rest 
van me studententijd veranderd. Gezelligheid, 
broederschap, los gaan op goeie muziek, het is 
allemaal daar te vinden. Mocht je nou stoom 
willen afblazen na een lange dag werken of zit je 
hoofd helemaal vol, je kan altijd terecht bij 
NOVA en haar leden.  

Naarmate ik meer en meer bij NOVA langskwam en mee deed met de activiteiten en ook helpen deze 
voor te bereiden werd ik ook steeds meer close met de vereniging en de leden zelf. Hierdoor heb ik 
nog samen met Edwin, Lonneke en Twan de keukencommissie opgezet. Elke donderdagavond werd 
er dan door ons gekookt voor alle mensen die zich voor die avond hadden ingeschreven op de 
etenslijst. Ook hierbij weer de gekste dingen meegemaakt / op tafel gezet en momenten 
meegemaakt die je naar mijn beleving nergens anders kan ervaren op hetzelfde niveau. Overdag 
samen studeren, ‘s nachts samen feesten! 

Toen ik door het oude bestuur werd gevraagt om hun edele taak over te nemen accepteerde ik dit 
maar al te graag. Naast alle gezelligheid die erbij komt kijken is bestuur een hele goede voorbereiding 
op later. Je leert plannen, verantwoordelijkheid dragen, een organisatie runnen, en ga zo maar door. 

Deze skills zijn in mijn opzicht uitermate waardevol en ik kan 
geen betere manier bedenken dan ze op doen in een omgeving 
die als een tweede thuis voelt. 

Tijdens het schrijven van deze tekst ben ik nog stagiair in 
Amsterdam. Hierdoor loop ik helaas de donderdagavonden mis, 
maar wat ik uiteindelijk het meest mis zijn toch alle vrienden, 
mijn tweede familie, die ik nu vele avonden misloop. Vooruit 
kijkend naar mijn komend jaar kan ik alleen maar zeggen dat ik 
me best ga doen om grootste evenementen op te zetten en me 
zo goed mogelijk in te zetten waar mogelijk. 
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DDe transitie van student naar arbeider 
Na 4 jaar zwoegen (en onder menig student nog 1 of 2 meer) is het dan eindelijk zo ver! Je hebt je 
velbegeerde papiertje binnen. De poorten naar de mijnen van Salomon zijn geopent. Onvoorstelbare 
rijkdom wacht je! Maar, dan komt het binnen. Je moet in ruil voor deze gouden bergen opeens 40 
uur per week ergens aanwezig zijn. En tot grote horror ontdek je dat de meeste van deze “plekke 
waar je aanwezig moet zijn” niet eens een biertap hebben!  
40 uur per week doorbrengen in de SooS kan prima, de bijna ongelimiteerde biervoorraad die uit de 
tap stroomt maakt al veel goed en doet, als je mazzel hebt, ook veel van deze uren vergeten.  
Helaas, dit is niet het geval. Je moet toch echt aanwezig zijn, erger nog. Er worden dingen van je 
verwacht!  

Hiervoor hebben wij in deze WP het officiele “hoe overleef ik het arbeiderschap voor dummies” 
opgenomen.  

1. Wakker worden 

Het wakker worden met een kater is al vermoeiend genoeg. Het wakker worden met het vooruitzicht 
dat je 8 uur dingen moet doen voor je baas is nog een gradatie erger.  
Hoe kom je nu jouw (of die van je scharrel van gisteravond) bed uit?!  
We beginnen bij het wakker worden. Als je arbeider bent is een enkele wekker niet meer genoeg. 
Zorg ervoor dat je 38 wekkers op je telefoon hebt klaargezet. Niet allemaal op dezelfde tijd 
natuurlijk, zorg dat er tussen twee wekkers minstens 5 minuten zit. Deze bonusslaap is binnen een 
oogomslag weg, maar geeft een euforisch gevoel wat maar door weinig dingen kan worden 
overtroffen. 

 
Figure 1 Wekker    Figure 2 Een arbeider in zijn voormalig natuurlijke habitat 
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2. Ochtendritueel 

Vroeger was het nog lekker om rustig een kopje koffie te pakken en de krant te lezen. Echter is daar 
nu geen tijd meer voor!  
Iedere minuut die je sochtends verspeelt is een minuut die je later klaar bent. Met iedere minuut die 
je sochtends verspeelt heb je minder tijd om ’s avonds een biertje te komen doen in de SooS.  
Zorg wel dat je ’s ochtends doucht, deo mag dan wel een douche in een metalen busje zijn. Je baas 
vindt van niet! (lullig hé?) 
Wakker worden, glorieus mastruberen, bed uit, douche, kleren aan, jas aan, tas over je schouder en 
gaan!  

Gratis tijdbesparende bonus tip: slaap met je kleren voor de volgende dag aan. Scheelt al snel 3,8 
minuten in het aankleden! 

3. De reis naar werk 

Natuurlijk heb je, je reis al helemaal uitgeplant en geoptimaliseerd. Je bent immers een afgestudeerd 
ingenieur. Fietsen naar het station kan een goed idee lijken. Echter, van lichaamsbeweging wordt je 
wakker! Als je daarna een half uur in de trein moet zitten, dan doe je dat met de gedachte 
“verdomme, waarom verspeel ik dit half uur? Is 8 uur op werk om dingen te doen niet genoeg?!”. 
Als je meer dan 23 minuten aaneengesloten in de bus of trein moet zitten is dit al helemaal een 
slecht idee! Waarom? Onderzoek heeft uitgewezen dat 23 minuten de ideale lengte van een 
powernap is! Als je kan slapen onderweg naar werk, betekent dat, dat je minder slaap ’s nachts nodig 
hebt! Pure bierdrinktijds winst!  
Omdat we allemaal ingenieurs (to be) zijn, is hier een formule om je effectieve slaaptijd mee te 
berekenen! 

 

Om te berekenen of je efficient genoeg slaapt is er de volgende formule: 

 

Waar: 
tS = de tijd die sesamstraat eindigt  
tw = de tijd dat je wekker gaat 
tu = de tijd die is geslapen 

Als de slaap efficientie onder de 38% komt, wordt aangeraden om contact te zoeken met een 
specialist. Deze kunnen bereikt worden op het nummer: 015-2606328. 

4. Dingen doen in naam der arbeidT 

Daar ben je dan, ein-de-lijk op je werk. Alles wat je nu doet is in de baas zijn tijd! Daar moet je goed 
gebruik van maken. De dag begin je door iedereen uitgebreid een goede morgen te wensen. 
Ter compensatie van de maandagochtend-depressie kan je iedereen vragen hoe zijn/haar weekend 
was. Vergeet niet tussentijds minstens 2-3 koppen koffie/thee te halen! Dat moet je de eerste een of 
twee uurtjes wel doorhelpen. Start daarna je computer maar op en open als eerste de essentiele 
websites. Facebook, whatsapp web, je privé email en een krant naar keuze.  
Daarna kan je lekker bijlezen wat er allemaal in de wereld is gebeurt toen je aan het bierdrinken was.  
Dan breekt het moment dan toch aan. Je weet alles van alles. Je moet toch echt aan de bak! Gelukkig 
is er licht aan de horizon! Nee, het is niet het weekend, nee het is niet de donderdag avond (tenzij 
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het donderdag is) nee, het is de pauze na 4 uur hard arbeideren heb je recht op welverdiende rust. 
En hoe beter deze rust te benutten dan te gaan slapen! We hadden het net over dat 23 minuten de 
ideale powernap tijd is. In dit half uurtje moet dit zeker lukken. Lunch eten doe je gewoon lekker 
tijdens het werk. Je hebt immers honger en dat is natuurlijk. Dat mag je niet ontzegt worden! Net 
zoals naar de wc gaan! Overigens ook een ideale manier om geen dingen te hoeven doen tijdens je 
arbeidtsuren. Zeker als je de kunst van het plaatjes-kijken-op-je-telefoon-tijdens-je-wc-bezoek onder 
de knie hebt!  
Na deze welverdiende pauze zet de depressie weer in. Dingen doen, wie wil dat nou?!  
Gelukkig zijn er nog een aantal websites die je kan bezoeken om daar niet aan te hoeven denken.  
De belangrijkste daarvan is www.ishetalweekend.nl. Stel je voor, het is weekend. En je hebt dat niet 
door! Dat kan helemaal niet. Als deze website aangeeft dat het weekend is, dan is het weekend. En 
kan je dus lekker naar huis. Collega’s zullen je wellicht raar aankijken als je deze website iedere 3,8 
minuut ververst. Maar, joke’s on them. Als het straks onverwacht weekend is, zodat dat iemand het 
door heeft. Ben jij straks de persoon die al lachend bier aan het drinken is, terwijl de rest van de 
arbeiders treurig in hun eigen tijd dingen aan het doen zijn.  
Op de voet gevolgd is de website www.ishetalbijnaweekend.nl. Hiermee kan je je voorbereiden of 
het al bijna weekend is. Nog een lichtpuntje aan je horizon.  
Daarnaast is het altijd handig om de websites www.ishetalbiertijd.nl en www.ishetaltijdvoorbier.nl in 
de gaten te houden. Just in case!  
Vergeet niet tussen al je afleidingen door toch nog even meerdere tripjes naar de koffie/thee 
automaat te maken. Hierdoor kan je, je gedachte van die vervelende dingen afhouden (zoals “ik 
moet nu echt dingen doen”).  

Als er 8 uur opzitten ben je weer vrij! Wel verdiende freiheit!  
Herhaal de stappen verteld in het vorige hoofdstuk. Wel achterste voren!  
Voor de liefhebbers hieronder nog de formule om te berekenen hoeveel slaap je daadwerkelijk heb 
gehad: 

 

Waar: 

Thr = slaaptijd heenreis 
Tr = slaaptijd terugreis 
Tp = slaaptijd pauze 
Ttd = dagdroomslaaptijd tijdens dingen doen 

Er is weer licht aan de horizon, sterker nog. Als er 
www.ishetalweekend.nl zegt dat het al weekend is, 
dan is er nog meer licht aan de horizon!  

Uw verslaggever te plaatse  
S235  
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WWDFBJNW – Wie De Fuck Ben Jij Nou Weer? 
 
Naam: Willem van der Veen 
Bijnaam: Willempie & Gigolo Wim 
Leeftijd: 19 
 
Naam Papa: Harm  
Naam Mama: Aimee 
Naam zusje: Nina 
Naam zus: Melanie 
Naam broer: Jan (wat een kutnaam) 
 
Opleiding: TN  (TU Delft ) &  Havo 
Veterdiploma: Nee 
Andere diploma’s/certificaten: Beunhazen certificaat 
 
Favoriete kanteldrank: bier (gratis bier) 
Kantelfrequentie: 3,8 bpu 
In welke volgorde kleed jij je aan: onderbroek, 
corset, mascara, shirt, sokken, broek, schoenen 
Duct-tape of tie-wraps: sowieso tie-wraps 
Favoriet functioneel Naaktmodel: Hassink 
Favoriete Zondes: daar komen we zo nog op terug 
Record pizza’s eten: 2,38 in een kwartier 
Wat kan jij allemaal kopen voor 20 cent: Natascha 
voor 2 minuten huren 
Grootste blunder: ’s ochtends wakker gemaakt 
worden door twee agenten voor de kerk, en daarna 
weer verder zuipen in vervolgens in de sloot vallen. 
Wispo: Wellicht ga ik mee. Zou fijn zijn als de 
Wispocom de wispo een keer inplant buiten mijn 
tentamenweken om. 
Commissies: Kluscom, Keukencom, NOVAweekendcom 
Leukste NOVA moment: Het nonstop dronken zijn bij de OWee 
Sterk Punt: mijn oneindige charmes 
Zwak punt: 404 NOT FOUND (ik ben perfect) 
Favoriete instrument: dwarsfluit (ik houd van dwarsliggen) 
Favoriete gereedschap: Charlotte dr vibrerend eitje 
Brilsterkte: -3 en -3,75 (mijn streven is ooit -3,8 te halen) 
Favoriete kinderprogramma: Drum (ook mn favoriete sjek) 
Vriend/vriendin: Nog zoekend (vrouwen die interesse hebben kunnen mailen naar wp@sv-nova.nl) 
Rijbewijs: Geen 
Boete’s: Openbare dronkenschap (grootste blunder) 
Kamers: Nee, ik woon lekker thuis 
Leest je moeder ook de WP: Nu wel 
Tip om van brakheid af te komen: Die tip wil ik graag krijgen ja 
Favoriete uitspraak: Zo scherp als piepschuim 
Laatste woorden: punt 
Favoriete zonde (om ff terug te komen): Furieus masturberen in het OV 
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BBier drinken met voorbedachte rade 
“Zin in een biertje?” vroeg ik. Ze keek me semi beledigd aan en ik vroeg me af of ik iets verkeerds had 
gezegd. Gelukkig was dat niet het geval. “En waarom vond je het nodig om zo lang te wachten met 
dit aanbod?”, zei ze met een toon die overeen kwam met haar gezichtsuitdrukking. Ik begon te 
lachen en gebood haar om mee te komen (Ha! Komen!) naar de mooiste bar van de campus. 

Eenmaal bij NOVA aangekomen (Ha! Komen) werden we begroet door iedereen die al sinds het begin 
van de dag aan het wachten was op het moment dat de tap open ging. Precies zeven minuten 
bewegen… Een aantal hertogjes verder, nog steeds aan de bar te borrelen, vertelde ze mij het laatste 
wat ik wilde horen. Het was haar dag om te koken en ze moest zo meteen weg. Toen ze dat zei, 
sloegen mijn gedachtes helemaal op hol, wat moest ik nu? Mijn plan, mijn meesterplan om haar de 
mijne te maken, om als een heerser de hele avond pils te knallen en haar vervolgens mee te nemen 
naar huis. Omdat het moest gebeuren vanavond, kwam (Ha! Komen!) ik met een nieuw plan, dat ze 
haar huis uitnodigde om hier in de SooS te komen (Ha! Komen!) eten. Dan kon ze blijven en kon ik 
genieten van haar schone huisgenotes. Toen ik het voorstelde en ze me weer semi beledigd aankeek 
voegde ik er aan toe “Je gaat toch niet zeggen dat je al langer op dit aanbod hoopte?”. Haar blik 
veranderde van semi beledigd naar verrast en kwam (Ha! Komen) met het beste antwoord mogelijk. 
“Uhm, pardon?!! Je denkt toch niet dat ik een paap ben ofzo? Hopen doe ik niet aan.”, zei ze. 
Gespeeld verbaast keek ik haar aan en zei “Je huisgenotes eten dus hier?”. Ze begon te lachen en 
pakte haar telefoon om hun uit te nodigen. 

Niet veel later liepen drie schone Delftsche de SooS binnen. Ze gebood hun naar ons te toe te komen 
(Ha! Komen!). Het was pas zes uur ’s avonds dus besloten we door te borrelen, het eten duurde toch 
een half uur. Na een schitterend avondmaal dat bestond uit pasta met saus waar veel (misschien iets 
wat vochtig) vlees in zat, was het tijd om het nieuwe plan in werking te zetten. Ik daagde de dames 
uit om het pils links te laten staan en over te stappen op de speciaal biertjes. Ze vonden het een goed 
plan dus leegte wij onze goudgeleplezierspiraal in onze kelen en bestelde van die heerlijke Leffe 
blond, man wat houd ik toch van blond. 

Toen we allemaal barba-lam waren bedacht ik mij dat ik hem hoogstwaarschijnlijk niet meer omhoog 
kan krijgen met zo weinig bloed in mijn alcohol. Dit besef beviel me toch wel zwaar, dan maar 
droevig aan de wijn en hopen op een nieuwe kans volgende week. 

 

- 16 
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Even voorstellen - Secretaris 
Hoihoi lk ben de Blondie van het bestuur en mijn naam is secretaresse. Waarschijnlijk lees je dit nu 
terwijl je (NIET) op de (VROUWEN)WC zit bij NOVA, maar ach wat moet dat moet en zoals je weet 
ALLES KOMT GOED! 
 
Back to my lifestory . Mijn naam is eigenlijk Charlotte Pouwels… 
en ik zal de taken van de ‘secretaresse’ secretaris van het 29ste 
bestuur op me nemen incl. de kleine evenementen het eerste 
halfjaar. Super enthousiast ga ik dit jaar proberen mijn taken te 
nailen, het jullie zo gezellig mogelijk maken en leren vroeg op te 
staan/op tijd te komen ZZzzzzzzzz…………… (HA komen) 
 
Op het moment zit ik in me 3e jaar van de studie Technische 
Natuurkunde.  
Maarja wie ben ik nou , behalve de Blondie in het 
kassasysteem of de kleine smurf in dit gele paradijsje, 
Nou..als jij het weet laat het mij dan ook even weten SVP.  
Ik ben geboren in een plaatsje genaamd Tiel, wat je 
waarschijnlijk kent van onze Jam-mascotte Flipje, Appelpop 
of natuurlijk mij. In dit plaatsje heb ik 18 jaar rondgedanst, 
waarna ik vertrokken ben naar Delft. Vanaf kleins af aan zong 
mijn vader het Virgiel lied als slaapliedje voor me en vertelde 
hij hoe hij het naar zijn zin had op de TU campus.  
 
Echter eenmaal aangekomen in Delft. Bleek NOVA zoveel 
gezelliger te zijn. Zo kwam ik van de een op de andere dag in 
de zeilcommissie terecht en de VIVA LAS NOVA 
kwartaalfeestcommissie. Het meest geweldige van alles was de WISPO. Als een gekke pinquin of 
Minion de piste af snowboarden/skiën om vervolgens met de rest de AprèsSkiHut in te gaan. 
Hierdoor en de leuke mensjes ben ik erg blijven plakken.. zo erg dat me propedeuse even kiele kiele 
werd.. Gelukkig bestaat er nog zoiets als een HAK treatment. Dankje hak.   
 
In mijn vrije tijd slaap ik dus errug graag of ben ik op zoek naar nieuwe avonturen. Van uit een 
vliegtuig springen tot aan dansen in de SooS niks is te gek.  
Tijdens mijn bestuursjaar wil ik graag nog wat vakken halen, zodat ik volgend jaar een stage kan 
lopen in Australië. Na mijn studie wil ik dan ook een jaar rond de wereld gaan reizen, waarna ik weer 
terug zal keren in delft om de master ruimtevaarttechniek (L&R) te volgen.  
Uiteindelijk zie ik mijzelf ergens in de wereld eindigen bij een innovative Space Company.  
 
Ik kijk erg uit naar dit knallerjaar met jullie! 
 
Tot SooS, 
 
Charlotte Pouwels 
Secretaris & ½ kleine evenementen 2016-2017 
 
PS : mijn cupmaat 75D 
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BBoektip van de redactie (€14,99 bij Bol.com) 
SINTERKLAAS voor grote kinderen 

Boektip van de redactie (€14,99 bij Bol.com) 
Sinterklaas voor grote kinderen Het boek begint 
met een inleidend verhaaltje over hoe groot het 
kind al is. Dat er een “groot geheim” is van 
Sinterklaas, die alleen grote kinderen en 
volwassenen mogen weten… Je kind zal 
ongetwijfeld staan te popelen om achter het 
geheim te komen. Dan komt dus eerst het 
contract en daarna komt het échte verhaal over 
de goedheiligman. Sinterklaas voor grote 
kinderen begint dus erg mysterieus. Als 
tegenhanger is er wat luchtigheid in de tekst 
aangebracht. Sommige woorden zijn 
doorgestreept met rode pen en is er een ander 
woord voor in de plaats gekomen. Of er is een 
extra toevoeging aan het verhaal “bijgeschreven” 
in rode letters…  

Terwijl het echte verhaal over Nicolaas wordt 
verteld en het geheim wordt onthuld, is er ruimte 
gemaakt om over het onderwerp te praten en 
kinderen zelf na te laten denken. Wie denk jij dat 
de cadeautjes in jouw schoen heeft gestopt de 
afgelopen jaren? Mama? Papa? Opa of Oma of 
misschien wel de buurman?  

Nog een positief punt aan dit boek vind ik dat er ook rekening gehouden wordt met kinderen die niet 
overtuigd zijn van dit verhaal. Die stiekem toch nog denken dat de Sint wel bestaat… Aan het einde 
wordt namelijk nog even aangehaald dat dit boek geschreven is door Sinterklaas. Maar die bestond 
niet meer, dat hebben we net gelezen. Bestaat Sinterklaas nu wel of niet? Sinterklaas voor grote 
kinderen eindigt met een mooie opening voor een gesprek met papa of mama over dit onderwerp.  

Ook prettig om te weten voor alle ouders: je kind wordt ook gerustgesteld. Ook al weet je het grote 
geheim, de cadeautjes krijg je gewoon!  

Wanneer ik mijn dochter had moeten vertellen over het geheim van Sinterklaas, had ik het echt leuk 
gevonden om dit boek erbij te gebruiken. Maar ja, ik had een meisje in huis dat al vroeg (voor mijn 
gevoel veel te vroeg…) door had dat het allemaal niet klopte. Maar voor alle ouders met grote 
kinderen een aanrader, gewoon omdat het gesprek makkelijker wordt met dit boek. Dat het gesprek 
ook nog eens een stuk leuker wordt is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen!  

Kluitman C. (2015) sinterklaas voor grote kinderen. Geraadpleegd op 21-10-2016 
http://www.wijtestenhet.nl/sinterklaas-voor-grote-kinderen-recensie/  
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AAmerican Pie SooS – HamburgerSooS 
American Pie, waar denk je dan aan? Aan bier, alcohol, dronken studenten, laveloze volwassen 
kinderen en natuurlijk pils. Al deze dingen waren dan ook aanwezig tijdens deze gezellige 
gezelligdrukke avond.  

American Pie, waar denk je dan nog meer 
aan? Aan appeltaarten, schommelstoelen, 
beerpong en op z’n kop bier drinken. Al deze 
dingen waren dus ook aanwezig, behalve dan 
de appeltaarten. Want die zijn natuurlijk 
alleen verkrijgbaar in de SooS tijdens de 
NOVAjaarnach. 

American Pie, waar denk je dan niet aan? Aan 
gratis hamburgers. Alleen dacht de codegeel 
commissie daar wel aan. Dus daarom is de 
SnackCom aan het werk gezet, en hebben 
deze chefkoks in een paar uur zo’n 238 luxe 
hamburgers naar buiten gestouwd. Graag wil 
ik via deze weg Ron Klok bedanken dat hij zich 
hierbuiten gehouden heeft zodat het  beste 
eindresultaat bereikt kon worden. 

Nog even terugkomend op de schommelstoel, door perfecte samenwerking tussen Zaagmeneer Ron 
en Verfmevrouw Laura is er een mega gave American Schommelbank gebouwd. Hier hebben deze 
avond heel wat mensen hun tijd op, onder en tussen doorgebracht. Helaas is deze halverwege de 
avond ingestort nadat het iets te gezellig werd op deze bank. 

Verder heeft Esther het 
absolute record verbroken 
door echt gewoon een 
minuut lang op z’n kop bier 
aant zuipen was. Ze kwam er 
pas vanaf toen meerder 
mensen shockerende leuzen 
begonnen te roepen als teken 
dat zij ook wel eens op z’n 
kop bier wilde drinken.  

De Lord of the Beerpong deze 
avond was Yoeri van Gelder 
die speciaal deze avond z’n 
bierzuip talenten kwam 
showen bij NOVA. 
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AActievoerende KLM piloten 
Piloten op KLM vluchten gaan vanaf woensdag 11 november werkonderbrekingen houden tijdens 
de vluchten 

Volgens vakbond FNV zal het actievoerend personeel het werk leerleggen om 18:00 iedere dag. De 
piloten zijn het er niet mee eens dat zij geen sint-maarten mogen lopen. Bij wijze van protest zullen 
de piloten om 18:00 lokale tijd het werk een uur neerleggen. Tijdens deze werkonderbreking zullen 
zij hun lampionnen tevoorschijn halen en langs iedere rij stoelen gaan om snoep op te halen.  

Piloot Stefan: “Natuurlijk zijn wij niet blij dat het tot zulke drastische maatregelen moet komen, maar 
snoep ophalen tijdens sint-maarten is een recht voor iedereen.” 

Op de vraag wie het vliegtuig moet besturen terwijl de piloten snoep ophalen zegt FNV “Natuurlijk 
willen we niet onverantwoord overkomen, daarom zullen wij iedere vlucht 30 minuten van te voren 
vragen om de mensen die veel flight simulator spelen vragen om naar voren te komen om het stuur 
van het vliegtuig over te nemen”.  

Reizigers zijn zeer te spreken over de actie. Reiziger Tess vertelt: “Ik begrijp het helemaal waarom de 
piloten actie voeren. Ik hoop wel dat er een tandarts aanwezig is op iedere vlucht. Gaatjes zijn geen 
grap!” 
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EEven voorstellen – Voorzitter / Penningmeester 
Heey allemaal! Mijn naam is 
Sylvia, al kennen de meeste 
mij als "potje". Het leven van 
dit kleine blonde meisje 
begon 22 jaar geleden in 
Spijkenisse waar ik vrolijk en 
blij met vlechtjes 
rondhuppelde en in bomen 
klom. Dit jaar ga ik jullie 
Voorzitter en 
Penningmeester spelen. Wat 
heb ik er zin in zeg! Maar hoe 
ik nou op dit punt ben 
gekomen om bestuur te 
worden is gekomen door een 
aantal voorliefdes die ik in de 
22 jaren van mijn leven heb 
ontwikkeld. 

Mijn voorliefde voor alcohol begon al vroeg, met de paplepel ingegoten kan je wel zeggen. Mijn 
vader was een groot liefhebber van whiskey (hij had over de 2000 verschillende kleine flesjes 
Whiskey verzameld) en vond het ook een goed plan om mij, op mijn 11e, mee te nemen naar zijn 
favouriete whiskey brouwerij in Schotland, "Dalwhinnie". Eenmaal bij de proeverij kreeg mijn vader 
een mooi groot glas whiskey waar ik uiteraard een slokje van mocht. Nou ja, slokJE?! Sylvia kreeg het 
glas in haar handen en gooide het volledig achterover. Mijn vader kon nog net uitbrengen 
"UITSPUGEN" maar het was al te laat. De o zo schattige Sylvia zat vanaf dat moment met haar eerste 
dronkenschap van haar leven, happier dan ooit achterin de auto. Je kan begrijpen dat dit moment 
"life changing" was voor me en ik besloot dus ook hier later wat mee te doen, bestuur van NOVA 
worden dus. (Jaja dat wist ik toen al, een droom die uitkomt!) 

Mijn voorliefde voor anticonceptie daarentegen: "O DAT IS ZOOO GOOOOR!!!" 

Mijn voorliefde voor vrouwen begon ookal vroeg, namelijk twee jaar nadat ik voor het eerst dronken 
was. Op de prachtige leeftijd van 13 was ik al een echte vrouwenmagneet en riep ik de mooie 
scharreltjes op de straten na. Door de jaren heen heb ik dus ook een aantal openingszinnen 
ontwikkeld. Een voorbeeld vraag je?! Nouuu..  

"If I would be Burger King and you would be Mc Donalds, then I'll have it my way and you'll be loving 
it." (Ik weet het, slecht hea) 

Deze voorliefdes zorgen er samen voor dat ik een exellente kandidaat voor het bestuur zou zijn. 
Gelukkig zag het oude bestuur mijn potentie en hier sta ik dan. Ik hoop er dit jaar een topjaar van te 
maken en samen met jullie er van te kunnen genieten!  

Liefs en Lebbers,  

Sylvia  
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WWP-opvulling (1) 
  
ACHTERAF = min acht.  
ANTILOOP = middel tegen diarree.  
BEDACHT = naast bed nummer zeven.  
CONTINENTEN = inenten op een delicate plaats van het lichaam.  
EILEIDER = autoritaire kip.  
KAARSRECHT = recht om kaarsen te vervaardigen.  
KIESKEURIG = tand in goede staat.  
KOEPON = nachtgewaad voor rund.  
KRAKELING = zoontje van een inbreker.  
MINIMAAL = kleine maaltijd.  
MINISTER = heel kleine ster.  
MISLEIDER = priester.  
OORDEEL= lel van oor.  
PALING = vader van chinees meisje.  
PANAMA = vader laat moeder voorgaan.  
PAPIER = zwaarlijvige Ier.  
POLITICUS = zoen van een politieagent.  
PROFEET = professor aan tafel.  
SUPER-DE-LUXE = onbetaalde benzine.  
THEOLOOG = Theo vertelde de waarheid niet.  
UITDRUKKING = einde van constipatie.  
UITZONDERLIJK = begrafenisondernemer op reis.  
UURWERK = werk dat per uur betaald wordt.  
VERTROUWEN = In het buitenland trouwen.  
VERZUIPEN = drinken in het buitenland. 
 
– Ik krijg geen eten in het vliegtuig, omdat de cock-pit  
– Ik ben gestopt met biljarten, ik had geen keus  
– Het is goedkoop, maar ik sjouw wel met Al-di boodschappen  
– Als jij even op mijn Chevro-let, schiet ik de banden van die Cadil-lek  
– Drink jij je koffie verkeerd of doe je dat expres-zo?  
– Dat bankje in die Australische stad Sid-nie lekker 
– Een boze vrouw in Afrika zegt tegen haar zoontje: ‘Ga naar je Kamer-oen!’  
– Kan ik voor vragen over de Domstad bij U-terecht?  
– De prijzen voor groenten zijn behoorlijk prei-zig  
– Ik denk dat Angelina Jolie vanavond bij Brad-pit  
– In Rusland eet ik geen gras, maar vind je het goed als ik op Mos-kou? 
– Iemand die niet met veel geld om kan gaan, noem ik nou rijk-dom  
– Ik vind die criminelen op dat eiland onder Sri Lanka maar Male-dieven  
– Jouw horloge repareren kost mij een uur-werk  
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CCrosstraining 
Crosstraining. Het is een eng woord onder sommige mensen, maar ook de mensen die wel eens aan 
fysieke “ontspanning” doen, begrijpen dat een crosstraining een ingrijpende lichamelijke oefening is. 

Hoe je het ook ervaart, in dit artikel gaan we in op één bepaalde vorm van de crosstraining, en wel; 
“Hoe kan ik mij als arbeider, alcoholtechnisch adequaat voorbereiden op de Zwarte Cross, zonder dat 
Tante Rikie teleurgesteld in mij raakt?”. 

Op de Cross wordt in het algemeen gewoon pils geschonken. Maar hoe, HOE moet de 
verantwoordelijke arbeider* nou zorgen, dat hij/zij op de cross toch gewoon een onfatsoenlijke 
hoeveelheid bier kan drinken, zonder dat zijn/haar lichaam zich op een onprettige manier ontlaadt, of 
dat in ieder geval tot een kleine kans terug brengt? Om tot dat doel te komen gaan wij dus in training, 
en wel pilstraining! En ondanks dat deze training begonnen is als doel voor de Zwarte Cross, is het 
ook gewoon bruikbaar voor WISPO's, NOVAweekenden, Witte Crossen, en eigenlijk alle activiteiten 
die actief pils zuipen vereisen. 

Al deze oefeningen zijn volledig vastgelegd, onderzocht op eventuele neven-invloeden, gecheckt, 
gecontroleerd, en geverifieerd, en dus volledig wetenschappelijk verantwoord. Omdat dit een nieuw 
onderzoek betrof waarbij voorgaande resultaten niet beschikbaar waren, en/of de huidige 
onderzoeker te lui was om te checken, beginnen we bij een (vrij willekeurig) begin. 

Om te beginnen, kijken wij naar plus/minus een dag, ongeveer precies, 2 maanden voor aanvang het 
evenement. Sowieso niet korter, maar langer kan geen kwaad. Gedurende deze 2 maanden zal de 
trainee iedere dag minstens 2, niet minder, doch mogelijk wel meer, glazen pils drinken. Dit klinkt 
misschien allemaal lekker makkelijk en simpel, maar kan in het verloop van het proces nog wel eens 
tegenvallen. Er zullen zich dagen voordoen dat de leerling niet zomaar de behoefte om één, of dus 
zelfs twee pils in zijn/haar hoofd te stoppen. Doch, voor een succesvolle afloop van het proces, dient 
er hier niet één dag verzaakt te worden. 

Maar wat is dan het resultaat van twee maanden lang, twee pilsjes elke dag? Helpt dit echt? Dit 
artikel zou er niet zijn, als het antwoord niet een volmondig “JA!” was. Als echte arbeider, heeft deze 
onderzoeker een duidelijk verschil gemerkt in pils-drink vaardigheden, na afloop van het traject. De 
Cross pilsjes gingen inderdaad allemaal wat soepeler naar binnen, en ook viel een gehele dag sportief 
alcoholhoudend plastic-inhoud wegwerken makkelijker dan gewoon. 

Betekent dat dan dat gewoon dagelijks 2 pilsjes wegwerken dé oplossing is? Helaas niet. De 
oplettende lezer viel misschien al op dat het woord “pils” hier vaak gebruikt wordt, en dat is dan ook 
waar dit onderzoek nu ophoudt. Twee pils per dag zal, blijkend uit dit onderzoek, U niet helpen om 
andersoortige alcoholische dranken in het hoofd te stoppen.  Uit het onderzoek is gebleken dat twee 
pils per dag helaas niet werkt ter verbetering van het wegwerken van dubbels, whisk(e)y, of eigenlijk 
gewoon elke andere vorm van vermakelijke versnaperingen.  Doch, er is nog hoop! Want de 
verwachting is dat dit wel te trainen is met de specifieke drank zelf. 

Conclusie: Crosstraining helpt, en is een ding! Maar wilt U wat anders gaan drinken, drink dan ook 
wat anders.  Alcohol kan zeker getraind worden, maar zij is een genadeloze, onverbeterllijke 
meesteres. En daarom moet men haar ook goed, en compleet, aanpakken, voor het gewenste 
resultaat! 

  Groetjes, Hassink 
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WWISPO 2017 
Bijna ieder Nova lid weet ervan, maar nog steeds heeft niet iedereen het evenement persoonlijk 
meegemaakt. Daar willen wij verandering in brengen! In het volgende stukje zullen wij je proberen te 
overtuigen om mee te gaan op de WISPO 2017.  

Eerst even voor de nieuweling. De WISPO is de jaarlijkste WInsterSPOrt van sv Nova. Een WISPO is 
compleet anders dan een wintersport met familie of een paar vrienden. Op WISPO wordt je( als je dit 
nog niet ben) volledig genovaviseerd, in de hostel al dan niet in de kroeg. In st. Sorlin d'Arves is de 
lokale kroeg La grotte du Yeti. En wel één van de grootste van heel Frankrijk. 

De WISPO neemt je dit jaar mee naar het mooie dorpje St. Sorlin d'Arves. Voor sommige lezers is dit 
een wel bekent skigebied. Met ruim 300km piste, een grotte du yeti onder het mooie appartement 
die van alle gemakken is voorzien en natuurlijk de geweldige sfeer zoals alleen Nova die mee kan 
nemen.  

De WISPO bestaat uit 2 delen, de hele dag van de berg af sjezen en met al je nieuwe en oude 
vrienden 's avonds de gehele kroeg overnemen met ons eigen thema feest. Dit jaar zullen we dankzij 
onze verse commissie leden Sietske, Sylvia en Pam weer 8 geweldige feesten neerzetten.  

Sietske en Pam zijn eerstejaars aan de Haagse Hogeschool en zijn vol enthousiasme de commissie in 
gesprongen. Op www.wispo.org zal voor alle drie een mooi stukje komen te staan om zich voor te 
stellen en wat voor hun een wintersport inhoudt. Op de site zijn ook de stukjes van mijzelf, Cor en 
Sjansie te vinden. 

Voor mijzelf is de WISPO echt een geweldige ervaring, dit jaar wordt mijn derde WISPO en mijn 
tweede jaar als commissie. De redenen dat ik elk jaar weer mee zal willen zijn de onvergetelijke 
thema feesten zoals de Pimps & Ho's avond en duitse avond. Daarnaast maak je elk jaar weer nieuwe 
vrienden die op hetzelfde niveau zitten op de berg.  

Vorig jaar hebben we het geweldig getroffen door in de week te gaan van de meest heftige 
sneeuwval. De kroeg heeft vaak personeel uit België dus daar heb je ook vaak de meest 
uiteenlopende gesprekken mee.  

De komende WISPO is van 10 t/m 19 maart 2017. Wij zouden heel graag willen dat jij ook mee gaat 
dus, mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben zoek dan vooral één van ons op: Pam, Sietske, 
Sylvia, Sjansie, Cor of mij( Lennart) of mail ons via info@wispo.org . Op de site zijn nog een aantal 
verslagen te vinden van vorige jaren, hier staan ook foto's waarmee je echt de sfeer kan proeven.  

Op een mooie WISPO!! 

           -Lennart  
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FFeestje in het klushok 
Zoals het gemiddelde ontburgerlijke lid/donateur vast wel weet is het met enige regelmaat een 
ongelofelijke bende in het klushok. Voor wie het niet weet, beeld je het volgende in: neem nu een 
vrouwenhandtas. Hier kan je zo ongeveer alles in kwijt. Make-up, een flesje water, nog een handtas, 
motivatie voor de maandag, noem maar op. Een vrouwenhandtas is net een zwart gat. Dit is hoe het 
klushok ongeveer werkte. Alles wat je kwijt moest, kon op de hoop en verdween dan tot het iemand 
anders zijn probleem werd.  
 

Nu kunnen wij jullie vrolijk mededelen dat dit vanaf 
nu is veranderd! Het klushok heeft namelijk een 
complete make-over gekregen. Vanaf nu tref je geen 
stapel hout bestaande uit balken, platen en een 
aantal verloren NOVA leden aan, nee nee, het kan er 
nu toch echt schoon zijn! Sterker nog, sommigen 
durven het momenteel zelfs “BHV verantwoord” te 
noemen. Wat dat dan ook mag betekenen. 
 

Maar wat is een bewering zonder bewijs? Nou, kijk dan maar naar de volgende fotos! Naast de 
duidelijke aanwezige verbetering van het klushok zijn er ook een aantal banken in het klushok te 
zien. “Hoe komen die daar nou?” zou je misschien nu denken starende naar je WP gevolgd door een 
iconisch “Ha, komen”. Nou dat komt doordat er tijdens de barhangSooS een klein feestje is 
weggestart in het klushok om te vieren dat het hok is vernieuwd. De conclusie van dit feest is dat de 
SooS niet genoeg banken heeft, de werkbank toch best wel stevig is, en dat drie Leffe voor drie euro 
echt een goed idee is als je in slaap wilt vallen op de bank op de werkbank. Deze conclusie is 
trouwens totaal niet gebaseerd op de persoonlijke ervaring van de redacteur....”Ik weet wat het 
probleem is......Ik ben dronken” en iets met aangebrande 
loempi’s.  
 
Als je je trouwens afvraagt wat die witte vlekken op de vloer zijn. 
Iets met een akkefietje met een 10 liter pot latex..... Kan de 
beste overkomen. Terug komende op de verbouwing van het 
klushok, in de nieuwe stellage passen wel meer dan 138 platen 
MDF. 

Mocht je je nu afvragen waarom er in dit stukje geen foto’s 
staan van het daadwerkelijke feest, dit komt door het geniale 
idee om een rookmachine te verbergen in het klushok met de 
aan-knop vastgetaped. Dit resulteerde in een zicht waar de 
gemiddelde mistbank nog iets van kan leren. De foto’s en video’s 
die deze avond hebben opgeleverd zijn daardoor dusdanig wazig 
dat ook onze redacteur er geen herineringen van de avond mee 
terug kan halen. Voor volgende periode wil ik iedereen graag 
uitnodigen voor een onverwacht feestje in de keuken!  

 

Tot SooS! 
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TTongen in het openbaar 
Het gaat hier niet over het zogenaamde “french kissing” maar om het uit de mond steken van de 
tong. Het is een probleem wat zich steeds vaker voor doet onder biseksuelen in Zuid-Holland. Veel 
betrokkenen zeggen dat het een smerig en onsmakelijk proces is waar snel wat aan gedaan moet 
worden. Vroeger was het natuurlijk een echte belediging, het ging gelijk op met het opsteken van de 
middelvinger en grappen met “je moeder”. Maar deze dagen zijn voorbij, het uitsteken van de tong is 
veranderd. 

Maar is het uitsteken van de tong werkelijk een dergelijk groot probleem, of wordt er gewoon aan 
alle kanten overdreven? In dit betoog zal duidelijk worden gemaakt dat de nieuwe hype onder 
biseksuelen geen enkel probleem op zou moeten leveren en zelfs als positief zou moeten worden 
beschouwd. 

Zoals biseksuelen het gebaar op dit moment gebruiken is het verre van beledigend. Waar het vroeger 
werd gebruikt als duidelijk statement is het op de dag van vandaag heel wat anders. Biseksuelen uit 
Zuid-Holland zien het als lokroep. Met het uitsteken van de tong worden andere mensen 
aangetrokken die ook iedereen doen. Op deze manier is het eenvoudig om orgies te organiseren. 
Geen enkele reden dus voor paniek, het wordt bijna alleen gebruikt als volkomen natuurlijk instinct. 

Ook is uit onderzoek gebleken dat de tong van biseksuelen, voornamelijk uit de regio Pijnacker-
Nootdorp uiterst gezond is. Dit is volgens wetenschappers te wijten aan het veelvuldig in contact 
brengen met de buitenlucht. Waar andere groepen uit de bevolking vaak last hebben van tongrot en 
blauwalg op de tong is het bij de biseksuelen heel anders gesteld. De frisse stroom van bacteriën in 
de lucht zorgt voor een reinigend effect waardoor ziektes voorkomen worden.  

Tegenstanders van het tong uitsteken zeggen dat het uiterst onsmakelijk is, maar dit is natuurlijk 
complete onzin is. Het is pas onsmakelijk om te praten met je mond vol, vieze smeerlappen! En laat 
het nu juist zo zijn dat je niet kunt praten terwijl je je tong uit steekt, de perfecte oplossing dus. 

Ook wordt beweerd dat de handeling asociaal zou zijn, een 
bewering die niet minder waar zou kunnen zijn. Zoals al 
eerder gezegd is het uitsteken van de tong een handeling 
met vooral sociale bedoelingen. Het zorgt er voor dat 
niet alleen jongeren maar ook ouderen en kinderen 
van alle rassen bij elkaar komen. Dat dit uitmond in 
eventuele orgies maakt het sociale aspect alleen 
maar duidelijker. Wat is er nu socialer dan een 
vagina bevredigen met je tong (ja, inderdaad ook 
hierbij wordt de tong uitgestoken). 

Samenvattend kunnen we concluderen dat het 
uitsteken van je tong in de hedendaagse 
samenleving lang niet zo’n groot probleem op zou 
moeten leveren als dat het nu doet onder de 
bevolking. Het is een paringsritueel met reinigende 
bijwerkingen. Het is een sociaal  sterk bindend gebaar wat 
juist geprezen zou moeten worden. Dus als je een tong hebt, 
steek hem dan trots in de lucht! 
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AAprèsSooShut 
Ook dit jaar was er weer de AprèsSooShut, het feest waar de flugelkrokodil angstvallig naar uitkijkt, 
de avond dat de koelkast niet snel genoeg is om de flugel te koelen, DE AVOND waarbij de urine roze 
ziet. Niet de in de vorige WP aangekondihde AprèsSooShut voor de OWee, nee nee, de echte 
AprèsSooShut als kwartaalfeest in de SooS!! Voor dit jaar werd er goed uitgepakt door meerdere 
stijlen van de afgelopen jaren te combineren in dit jaar. Viel jou toevallig ook op hoe mooi de ramen 
waren in het aprèSki/DJ-booth hok? Dit idee is gestolen van de AprèsSooShut van 2014, lang geleden 

he? Verder was de wand die door het midden 
van de SooS liep overgenomen van de SooS 
van 2015....je weet wel, dat jaar dat er de dag 
daarna spontaan bezemstelen en skistokken 
uit de wand staken...Volledig ongerelateerd 
aan deze geheime redacteur overigens... 
Maar goed, dit jaar werd er weer groots 
uitgepakt met zowel een wand door de halve 
SooS als een apreSkihut op het podium. 
Hiervoor zijn het klus, feest en techcommissie 
maarliefst drie dagen bezig geweest om alles 
te bouwen en te bekleden. Applausje vor 

onze goede commissieleden dus!!! Ook dit jaar was er weer een flugel drinkwedstrijd. Dit jaar is deze 
gewonnen door team feestteven met een totale scoren van rond de 380 flugel en dat met 3 á 4 man 
!!! Chapeau, chapeau. 

Onze mooie apreskihut/DJ-Booth werd 
bewoond door de enige echte DJ Arie en DJ 
balthazar welke er een zeer geslaagd feestje 
van hebben gebouwd. Even tussendoor, de 
DJ-Booth was dus wel echt een huis waar je 
veilig onder een dak in slaap kon vallen. Je 
was zelfs veilig voor regen in de SooS. Ook dit 
is net zoals verdere vermeldingen en eerdere 
noite in in dit stuk compleet irrelevant aan de 
auteur van dit stukje.  

De mooie Aprèskibar welke nog over was van 
de Owee werd op maat gezaagd en in de zaal 
opgebouwd, want de vaste mooie bar van de SooS paste uiteraard niet bij een apreski feestje.  Zoals 
het een echt NOVA feest beaamt zijn we flexibel in hoe we we boel aankleden. Met een skilandschap 
langs de wand en een fijne hut op het podium was de boel weer compleet voor dit jaar. Alleen een 
ding miste. 

Voor de doorgewinterde NOVAnout moet dit bekend voorkomen, maar kennen jullie de 
Flugelopvangbak nog? Dit apparaat heeft vele vormen gekend, een vlugelkuiken, een heuze 
flugelflugel(dankje Victor) en vele andere vormen. Deze bak is de beste vriend van het bestuur. Deze 
bak scheelt namelijk ongeveer 3800 flesjes flugel voor het bestuur om op te ruimen. Zoals je vast 
door hebt is een flugelopvangbak dus een essentieel onderdeel van de apreSooS. Weet jij dus een 
leuk ontwerp, mail dan naar IkWeetIetsLeuksVoorDeApreSooS@sv-nova.nl 
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IIntermax BBQ-OP 

 

Het afsluitende feestje van afgelopen jaar zou weer georganiseerd worden. Met veel motivatie ging 
de commissie aan het werk en ging hard op zoek naar sponsoren. Na het versturen van een berg 
mailtjes kreeg de commissie een paar geïnteresseerde bedrijven aan de telefoon, waarna OGD ons 
van gratis geld wilde voorzien en INTERMAX zelfs naamsponsor wilde worden! 

Het gratis geld kon de commissie goed gebruiken want ze hadden een paar geweldige bandjes op het 
oog: De NOVAband enzo. 

Nadat die geweldige band (en nog wat kleine bandjes zoals 
Slapback Johnny) waren geregeld, was het tijd om een prachtposter 
te bouwen en heel Delft ermee te bezaaien. Om het de studenten 
makkelijk te maken werden de posters welke reclame maakte voor 
andere feestjes - welke op dezelfde dag vielen – verstopt onder de 
posters van ons feestje. Ook kreeg iedereen op de TU-campus 
spierpijn doordat ze de grote hoeveelheid flyers, welke de 
promotiemensjes ze lief glimlachend aangaven, niet meer konden 
tillen. 

Goed, iedereen in Delft wist dat er een leuk feestje aan zat te 
komen. Nu was het tijd om de stoere mannen met baarden van de 
kluscommissie lief aan te kijken en onze ‘ah toe’ in te zetten. Na 
ongeveer 5 ah toe’s gingen ze keihard plannen maken en beunen zoals alleen een haas dat kan. Na 
ontzettend veel inspanning mocht het prachtige resultaat er zeker wezen! 

Nadat het prachtige podium door een team van specialisten 
werd opgebouwd betraden de eerste bezoekers het terrein, 
vergezeld door een heerlijk zonnetje. De eerste band begon 
met spelen en werd met veel enthousiasme ontvangen en het 
bier vloeide rijkelijk. 

De optredens begon met de 
NOVAband. Na lekker 
gerockt te hebben kreeg 
toch iedereen wel honger en 

ging de barbecue aan. Het eten werd des te lekkerder doordat The 
Gully flowers en Lisa and the Lumberjacks de etende mensen van 
relaxte soulmuziek voorzagen (pun intended).  

Om de mensen weer wakker te maken voor de aankondiging van het nieuwe bestuur besloot Noise 
Collective iedereen weer lekker op te zwepen met geweldige rockhits van toen muziek nog goed was. 
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De aankondiging van het nieuwe bestuur gaat sinds een paar jaar 
vergezeld van een leuk liedje; de zevendronk. Bij dit liedje moet het 
nieuwe bestuur 7 biertjes in 5 minuten adten. Dit jaar besloot het 
publiek het bestuur te steunen door een paar afgevaardigden te sturen 
om mee te doen.  

Op een gegeven moment besloot INTERMAX niet alleen naamsponsor te 
zijn, maar kwamen ze het podium op om een paar drones weg te geven 
aan een paar gelukkige mensen in het publiek! Heel toevallig waren de 
prijswinnaars mooie meiden, maar ik geef INTERMAX daar volkomen gelijk in. 

Vervolgens was het tijd voor de knaller van de avond: 
SLAPBACK JOHNNY! Deze band speelt als geen ander 
en de bassist danst met zijn contrabas alsof hij in het 
circus werkt. Zeer weinig mensen lukte het om niet met 
de voetjes van de vloer te gaan. 

Terwijl dit optreden net van start was ging besloten de 
leden van Dou Grend te arriveren. Waarschijnlijk 
observeerden deze personen dat er teveel bierfusten 
boven stonden en wilden ze het bestuur wat werk uit 

handen nemen. Ze zorgden er eigenhandig voor dat er een stuk minder gewicht naar beneden getild 
hoefde te worden. 

Helaas komt aan alles een eind en was Slapback Johnny het 
laatste optreden op het buitenpodium. Gelukkig werd 
omgeroepen dat het feestje binnen door ging met nóg een 
optreden. Dou Grend schrok zich een felgekleurd roze 
glitterhoedje! Ze moesten zelf ook nog optreden! Ze waren 
alleen heel erg dronken. Maar gelukkig was het publiek dat 
ook, dus niemand had door dat ze geen zuivere noot uit 
hun gitaar konden halen. Het feest zou nog tot in de late 
uurtjes doorgaan. 

Als ik terugkijk op dit feest noem ik het zeer geslaagd. De bandjes waren top, de sfeer was erg 
gezellig en gemoedelijk en iedereen heeft zich ontzettend goed vermaakt. Graag wil ik iedereen die 
mee heeft geholpen aan dit feest en ook zeker Intermax ontzettend bedanken, dus bij deze: 
ONTZETTEND BEDANKT IEDEREEN! 

 
Ik kijk alweer uit naar komend bbq-op! 

Pinguïn 
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KKlusCom 
Na een motivatiepreek van onze geliefde chartreuse moest ik dan toch echt een motiverend bericht 
typen over de kluscom. Nou is dat eigenlijk niet zo lastig voor mij als derdejaars kluscom, maar 
blijkbaar is naast het enthousiasme dat ik dagelijs uit over de kluscom, toch nog een schriftelijke 
bevestiging nodig om te laten zien hoe gaaf de kluscom eigenlijk is. Naast het ergens in dit blad 
vermelde feest in het klushok en de verbouwing van het klushok an sich moeten er nog meer 
redenen gegeven worden waarom JIJ bij de kluscommissie hoort. Of eigelijk welke willekeurige 
commissie dan ook. Om deze reden even een verhaaltje uit mijn verleden. 

Ik ben al sinds 2005 scout, dit betekend dat ik al meer dan 
11 jaar lid ben van mijn scoutingvereniging. Vier jaar 
geleden begon ik als klusser bij de vereniging om te 
voorkomen dat ik iets met kinderen moest doen. Kut 
koters.  Hoewel het eerste jaar zeker interresant was als 
klusser voor de vereniging miste het toch een bepaalde 
“oempf”. Deze “oempf” bleek zich twee jaar later te 
ontplooien bij de kluscom in de vorm van een leercurve.  
Daar waar ik in mijn toenmalige situatie vrij weinig leerde 
over klussen leerde ik plots hoe ik om moest gaan met 

gereedschap, hoe ik constructies moest bouwen, hoe ik feesten kon opbouwen, en niet te vergeten, 
hoe ik bier moest drinken gedurende het proces. Zo ging ik van een jonge feut zonder kluskennis naar 
de inmiddels meer bekende “Kluscom” Kevin. Dit 
heb ik te danken aan een aantal ouwelullen welke 
terwijl ik dit schrijf nog steeds actief zijn in de SooS. 
Hun studententijdperk komt ten einde, maar hun 
liefde voor de vereniging zal nooit eindigen. Hun 
toewijding aan de SooS heeft geleid tot de simpele 
kluskennis weke nu bij mij aanwezig is. Wanneer 
boor je eigenlijk ‘voor’? Hoe bouw je precies een 
3D constructie? Welke factoren spelen eigenlijk 
een spel wanneer je buiten op het grasveld een bar 
wilt bouwen? 

Leer dit en veel meer bij de kluscommissie!! 
En geloof me, niets is te vreemd. Een wenteltrap in de gang? Een gemetselde bar is de SooS? een 
interesse in klussen? Niet getreurd. Er zijn genoeg andere commissies om je vrije tijd aan te 
besteden. Ik beloof je bij deze dat welke commissie dan ook een originele ervaring al zijn waarbij je 
veel zal kunnen leren. Ikzelf ben in mijn tweede jaar pas kluscom geworden, ik heb spijt dat ik dit niet 
in mijn eerste jaar al heb gedaan toen ik wist dat ik dit kon redden naast mijn studie. Ik kan je bij deze 
beloven dat het een ervaring zal zijn welke je niet zal willen missen!(We weten allemaal dat je de tijd 
momenteel niet echt nuttig besteed.... ) Geef je dus op voor een commissie via commissie@sv-
nova.nl of door naar het bestuur te wandelen in de SooS. 

Met vriendelijke groet, 
Buurman & Bouwman, 
Bob de bouwer,Klusser Fred, 
Inspector Gadget, en de gehele kluscom. 
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TTappersgilde 
 
Gezien mijn succesverhaal van vorig jaar, vond ik het dit jaar een 
goed idee dit te herstellen. 
Voor de mensen die het verhaal van vorig jaar niet kennen, een 
kleine samenvatting: 
“Uiteindelijk haalden alle het einde, behalve Natascha (aka 
Wetbag Farmer, Natte Tas of Droeftoeter). Natascha heeft het 
plusminus 38 keer geprobeerd, maar uiteindelijk werd de 
conclusie getrokken dat ze een hopeloos geval was. Kortom; zelfs 
tijdens haar tweede tappersgilde wist ze niet haar certificaat in de 
wacht te slepen, volgend jaar beter!” 
Dus bij deze, een nieuw jaar, nieuwe kansen.  
Gezien ik dit jaar SooScom ben, mocht ik een deel uitleggen aan de nieuwe, en minder nieuwe, 
aanwezige mensen. Ik verzorgde het tappen achter de bar, Mike Appelmoes deed het serietappen, 
Wouter ‘Rook’ Mierlo mocht de keuken uitleggen, Charlotje legde het schoonmaken in het 
schoonmaakhok uit en Demi had het uitleggen van de kassa op zich genomen. Nadat dit aan alle 
deelnemers duidelijk was uitgelegd, voor gedaan, geoefend en verteld was, was het tijd voor het 
parcours. 
Dat certificaat, dat krijg je namelijk niet zomaar, daarvoor moet je wel laten zien dat je ook echt 
capabel bent, ookal is dat na 10 bier.  

Het parcours begon dit jaar met het tappen van 2 perfecte 
biertjes, het pakken van een dienblad en bijbehorend vilt. 
Pas hierna begon het eigenlijk echt. Het eerste obstakel 
was een uitgeklapte ladder waar je overheen moest lopen 
met het dienblad met bier, zonder dat natuurlijk te laten 
vallen. Vervolgens moest de deelnemer over de bank, die 
vaak gevuld was met andere leden, heen lopen. Hierna 
kwamen de barkrukken, waar je zigzaggend omheen 
moest lopen. Toen het klimmen op een SooSblok, waarbij 

er overgestapt moest worden op het volgende SooSblok en de gordijnrails nog even liefelijk betast 
moest worden. Vervolgens moest er onder de Medieval Madness gekropen worden, waarbij het toch 
echt de bedoeling was dat je je dienblad vast en recht hield. Hierna mocht je je bier presenteren aan 
de jury op het podium, wat natuurlijk wel volgens de gestelde regels moest gebeuren. Als de jury, 
bestaande uit Loenen, Chartreuse, Appelmoes, Mierlo en uiteindelijk ook ikzelf, dit goedkeurde, 
kreeg de deelnemer een schitterend certificaat met zijn eigen naam. 
Ik kreeg zelf de eer om het parcours voor te doen. Nadat ik dit echt zelf volledig netjes had volbracht, 
kreeg ook ik, zelfs ik, eindelijk, bij mijn derde poging om een tappersgilde te voltooien, mijn 
certificaat. Nu echt! 
Het was natuurlijk helemaal leuk om vervolgens op het 
podium te zitten en zo’n 25 andere deelnemers hun 
certificaat in ontvangst te zien nemen.  
Ik heb het, mede door het behalen van mijn tappersgilde 
certificaat, ontzettend naar mijn zin gehad. Ik hoop de rest 
ook. 
En heb je het dit jaar niet gehaald? Niet getreurd! Volgend 
jaar is de mogelijkheid er gewoon weer. 
 
Kusjes en tot SooS,  
Natascha Wetbag Farmer Natte Tas Droeftoeter Boer 
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OOktoberfest 
Na al dat lange wachten was het weer zover! Oktoberfest 2016!! Die lederhose/dirndl die treurig in 
je kast hing ging er  weer uit en niet zomaar. Oktoberfest was dit jaar een zeer groot succes. Van alle 
hoeken en Delftse sloten kwamen studenten tevoorschijn. Echter wat men niet weet was dat de 
strijd voor de voorbereiding van het feest erg hard was. De zoektocht naar bladeren ging namelijk 
niet zo 123. In dit stukje gaan jullie de avonturen herbeleven van de zoektocht naar de bladeren!! 
 
Woensdagochtend 5 oktober 10:00 
Laura en ik (char) gingen op pad naar het Delfste 
hout bos , aangeraden door een paar oudere 
ervarende NOVA leden/donateurs, met x aantal 
vuilniszakken. En ja dan ook echt alleen 
vuilniszakken.. geen hark of schep of 
aanhangwagen zoals ieder wijs persoon zou 
doen. Geheel mijn schuld want ja ’s ochtends 
komt er niet veel zinnigs bij mij binnen (rest van 
de dag ook niet hoor) 
Nee Laura en ik gingen aan het meertje langs de 
boompies met onze handjes 1 voor 1 de bladeren oprapen. Opgepast voor de aanvallende spelende 
honden die sprinted aan kwamen zetten of hun bijbehorende hondenpoep. Misschien hadden we 
wel 1 a 2 hoopjes meegepikt. Het zou de lucht in de SooS de dag erna wel goed verklaren (behalve 
alle kotsers natuurlijk ) 
Het klinkt zo belachelijk als het was, maar de eerste zoektocht was wel gezellig! Echter na 1 ½ uur 
verder en ~2 zakken vol kwamen we erachter in de SooS dat dit toch niet echt ging werken… zie de 
treurige foto rechts.  
 
 
Donderdagochtend 6 oktober 10:00 
De dag van het feest.. crap nog geen bladeren.  
Meteen op weg met Gideon naar de gamma om 
harken te halen en naar zijn speciale plekje in Delftse 
Hout (parkeerplaats 2) waar moker maar dan ook 
echt mokerveel bladeren liggen. Tip zoek je ooit 
mokerveel bladeren ga hierheen! Ps: vergeet je 
aanhangwagen niet…  
Na dit verslag uitgebracht te hebben moest er nog 
een paar keer geflyerd worden. De dirndl ladies 
hadden een speciaal idee. In hun sexy vrouwelijke 
kinky pakjes over de TU campus flyers uitdelen.  
En jahoor dit was een groot succes, want op de avond zelf zijn er een paar 
charmante TU heren langsgekomen (HA KOMEN)  

 
Eenmaal op pad met de crew (berend, Koos, David, 
Stéphane, Laura, Charlotte & gideon) ging het laden en 
lossen zeer snel. Benodigheden: lieve 
mensjes,(gerepareerd) aanhangwagen, harken, 
sneeuwschep, zeilen. 
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Het resultaat mag er wezen. 
Op de avond zelf was onze lieve heer en 
vrouw Jeucken de chefkok en hebben zij 
hun overheerlijke zuurkool met echte 
worsten van de slager gemaakt. Ik heb 
zowat 2 zeer goed gevulde borden van op. 
Soooo good!! 
 
 
 
 
 
Deze avond speciaal was de deal voor 10,- onbeperkt Bier/Fris/Wijn incl. Pul . Een groot succes!! 
Want om half 8 hadden we onze eerste kotsers al. Beetje bladeren er overheen en klaar. Ikzelf was 
deze avond ¾ van de tijd fotograaf en heb meer dan 700 foto’s mogen schieten wat erg klef was. Ik 
weet niet wat er in de lucht hing maar iedereen zat of met zijn kleffe lippen op de ander geplakt of 
vond de klefheid terug in zijn prakkie lekker zuurkool tussen de bladeren.  
De Dj’s voor deze bladerige avond waren DJ Slagter en Dj Hietkamp die in een te gek omgetoverd 
oktoberfesthutje stonden nog van de AprésSooShut (recyclen en NOVA top!!) Hoop dat jullie 
allemaal genoten hebben deze avond zoals ik en tot volgend jaar!!  
 
 
Tot SooS, 
 
Charlotte Pouwels 
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RRvC Flits 
De RvC (Raad van Commissarissen) is een orgaan wat het bestuur controleert en van advies voorziet 
en veelal uit oudere leden bestaat. 

We begonnen afgelopen jaar met een (bijna) geheel nieuw RvC waardoor het wiel gedeeltelijk 
opnieuw uitgevonden moest worden. Het was een jaar met ups en downs waarbij verschillende 
leden van de RvC uitvielen. Maar al met al hebben we een heel gezellig en constructief jaar beleefd 
met het oude bestuur hebben. Nu moeten we afscheid nemen van deze gezellige jongens en wil de 
RvC het oude bestuur nogmaals bedanken! Niet alleen voor het mooie jaar dat ze gedraaid hebben, 
maar ook voor de feedback dat wij gekregen hebben om een beter RvC te worden. 

Naast dat het bestuur vertrekkende leden heeft, doet de RvC ook aan doorstroom. Tijdens de JV 
hebben we afscheid moeten nemen van Demi (voorzitter) en Thijs. Ook deze jongens verdienen een 
groot dankwoord. Jeroen Blaauw (Pinguïn) heeft de rol van voorzitter overgenomen. Gelukkig is het 
niet alleen afscheid nemen, maar heeft de RvC ook twee nieuwe leden aangetrokken die zich 
hieronder kort aan jullie voorstellen: 

Zwaard 
Ik ben Stefan Zwaard en ben een nieuwe additie van de RvC. Ikzelf 
studeer Technische Informatica aan de HHS, waar ik nog een paar 
jaar mee bezig ben. Aangezien ik nog van plan ben om door te 
studeren blijf ik nog wel een tijd actie in Delft. Vorig jaar was ik 
onderdeel van het bestuur van onze mooie vereniging. Ik 
beoefende hierbij de penningmeester en hoofd BHV functies.  
Ik vind het belangrijk dat kennis behouden blijft, zodat niet elk jaar 
het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Daarom begeleid 

ik als RvC-lid het nieuwe bestuur. Hierbij ben ik voornamelijk bezig als vraagbaak voor de nieuwe 
hoofd BVH. Verder help ik met de financiën en overleg ik met de HHS omtrent verbeteringen en de 
huidige stand van zaken. Als er specifieke vragen zijn over mijn functies, mijn bezigheden of welk 
biertje ik het lekkerst vind, weet je me te vinden. 

Nicke 
Ik ben Nicke, heelveelste jaars werktuigbouwstudent en regelmatig in het SooS 
te vinden in het “oude lullen hoekje”. Ik heb in 2012-2013 bestuur gedaan en 
was toen SooSbaas. Vervolgens ben ik in het jaar om 2014-2015 in de RvC 
gegaan om te helpen met de boekhouding. Door omstandigheden heb ik in 
2015 ervoor gekozen om er mee te stoppen. Echter bleek gedurende het jaar 
dat er niet altijd genoeg kennis was van de SooS boekhouding, en dus heb ik er 
regelmatig mee geholpen. Daarom ben ik nu weer opnieuw RvC geworden. Ik 
zal me met name bezig houden met de SooS boekhouding en hoop gedurende 
het jaar de benodigde kennis over te kunnen dragen aan een nieuwe 
generatie.  

Ook hebben we een nieuw bestuur ontvangen die oneindig veel potentie lijkt te hebben! We kijken 
ontzettend uit naar een mooie samenwerking en doen graag een keer een biertje met de lezers van 
dit blad. 

ToT SooS! 
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ZZwarte Cross 2016 
De vrijdag voordat we op NovaWeekend gingen nam ik een 
besluit, een wijs besluit. Ik ga naar de Zwarte Cross! 
Ik denk nogsteeds dat dat een van de beste beslissingen ooit 
is geweest van mijzelf 
De Cross begon eigenlijk al de woensdag met een BBQ bij mij 
thuis. Mijn moeder was immers op vakantie en toen moest ik 
toch even misbruik maken van de situatie. Na deze geslaagde 
avond stond iedereen wel weer netjes rond 10 uur ’s 
ochtends bij Nova voor de deur op donderdag. Met de 
verschillende auto’s en natuurlijk het Korpershoek busje zijn 
wij na een tijdje met alle spullen, mensen, BVO’tjes en vers 
genaaide tuinbroeken richting Lichtenvoorde vertrokken. 
Bij deze reis mocht natuurlijk ook niet de stop bij de Mac bij Utrecht oost ontbreken. 
Hoe dichter we bij onze goeie Tante Rikie kwamen, hoe warmer en drukker het werd op de weg. 
Gelukkig was er nog een beetje pils ter verkoeling. Hoewel dit pils op een gegeven moment wel op 
raakte, waardoor we nog wat biertjes hebben gekocht langs de weg waar vriendelijke jongentjes dit 
aanboden voor een aardig bedragje. 
Eenmaal op de Zwarte Cross aangekomen werden de tenten vreedzaam bij elkaar opgezet. 
Vervolgens begon iedereen zich naar het festivalterrein te begeven. Hier werd volop bier gedronken, 
kut geroepen en genoten. 
Na een flinke regenbui de donderdagnacht en vrijdagochtend, samen met wat sfeervol onweer, ging 
iedereen toch weer vol goede moed en tot aan zijn knieën slenterend door de modder richting de 
Crossbaan. Van 6-jarige kindjes op cross motortjes, tot professionals en speciaal voor de Cross 
versierde voertuigen, het was hier allemaal te zien. Ik keek mijn ogen uit. 
Na verschillende bandjes, alle dagen trouwens, een hoop bier, de hele dag door, en lekker eten ging 
iedereen elke avond gelukkig en voldaan naar bed. Maar iedereen stond iedere ochtend ook blij, 
soms met een lichte kater en/of een biertje, weer naast zijn tent. 
Met verschillende bandjes had iedereen het ontzettend naar zijn of haar zin. Van springen bij John 
Coffey tot “Tractor Tractor” roepen bij Russkaja, van intens genieten en bier blikken op je hoofd slaan 
bij Airbourne tot Theo met zijn alpenhoorn in de Duitse tent. En natuurlijk nog veel meer en voor 
ieder wat wils. 
Maar ook andere activiteiten zoals bungeejumpen, kermis attracties, hoofd-schouders-knie-en-teen 
doen met Tante Rikie, glas slikken (ook al zou ik deze activiteit niet aanraden) en natuurlijk brommers 
kieken. 
De maandagochtend is iedereen weer netjes naar huis vertrokken, waarbij sommige tenten op het 
terrein achtergelaten werden. Dit omdat ze of stuk waren, of omdat men gewoon te lui was deze op 
te ruimen. Uiteindelijk is iedereen gelukkig weer veilig thuis gekomen, de een met een wat grotere 
kater dan de ander. 

Ik heb het zelf ontzettend naar mijn zin gehad. Ik gok 
eigenlijk iedereen wel die op de Cross was. 
Hoe je je natuurlijk het beste voor kan bereiden op dit 
intense evenement, lees je in het stukje over de Zwarte 
Cross-training. Maar onthoud, Alles Kump Goed! 
En voor iedereen die denkt “Hé, dit klinkt wel leuk!”, 
natuurlijk is er ook dit jaar weer een Zwarte Cross. Ik 
ben er in ieder geval sowieso weer bij. 
 

Kusjes en tot SooS, 
Natascha 
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TThe legend returns! 
A night to forget, a party to remember 

Daar zit je dan op een regenachtige ochtend 
naar buiten te staren, en weg te dromen van 
het weekend dat nog zo ver weg is, je zit te 
denken dat het weer tijd is voor een feestje! Een feest waar nog lang over nagepraat gaat worden! Er 
gaan meteen wilde ideeën door je hoofd van geweldige zomervakanties, de aprèsski feesten tijdens 
de WISPO, HawaiiSooSen, de OWEE! Je hebt er weer helemaal zin in! De Club! Dat was pas geniaal! 
En het plan is weer snel gemaakt… 

Het was voor het eerst in 2008 dat "De Club" neerstreek in de SooS, toen nog in Rijswijk! Alles was 
anders de ingang was aan de andere kant van het gebouw, danspodiums, champagne, hele indeling 
van de SooS aangepast aan de stijl van een echte club, VIP behandeling, veel mooie vrouwen, lekkere 
muziek, fantastische lichtshows en bovenal een feestje wat veel mooie herinneringen en fantastische 
anekdotes heeft achtergelaten.  

- “het feestje wat je in je studententijd moet hebben meegemaakt” - 

Begin 2014 hebben we na alle fantastische 
verhalen nog een keer een feest zoals "De Club" 
georganiseerd. Een feest waar je bij had moeten 
zijn om alle verhalen te geloven, een feest waar 
weer jaren over nagepraat gaat worden! Het 
feest was geweldig. Iedereen keek met grote 
ogen naar het vliegtuig dat we gemaakt hadden 
van de DJ Booth. Het vliegtuig had zelfs CO2 jets! 
Het zag er mooi uit, lampen die alles mooi 
uitlichtte, muziek op een volume dat precies 
goed was, rode loper en een ballonnenboog 
voor de deur, barmannen netjes gekleed… alles 

was net even anders. 

Begin van dit schooljaar werd er al gesproken dat er weer eens een feestje moest worden gegeven 
wat de Allure had van “de Club”.... “De Club” moest weer naar Delft komen. Het is inmiddels niet 
meer tegen te houden de geruchten worden sterker en zelfs mensen die “de Club” zelf niet hebben 
meegemaakt worden enthousiast. Net als bij Project X kan je het dan niet meer tegenhouden. “De 
Club” moet uiteraard de oude Club overtreffen en dit is dan ook het minimale wat de commissie 
zichzelf heeft opgelegd. Het enige advies wat ik je kan geven is: zet op vrijdag 13 januari 2017 een 
groot kruis in de agenda van jou en je vrienden/vriendinnen en zorg dat je “de Club” niet mist. Dit is 
het feestje wat je in je studententijd moet hebben meegemaakt en het kan immers zo zijn dat je op 
de volgende weer heel wat jaartjes moet wachten. 

Namens de Clubcommissie, 
Ron 
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CColofon 
 
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,de RvC, Ferdi, Nico, Hassink, Natascha, Kevin, Lennart, Willem, Ron, de kascom, alle 
mensen die op één of andere manier de WP een warm hart toedragen, alle ouwe lullen, iedereen die 
niet genoemd wil worden, iedereen die vergeten is en iedereen die “vergeten” is. 
 
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.  



 
 

 




