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Inleiding 

Alvast excuses voor de spelfout op de 
voorkant. Wordt proffessioneel tekenaar 
moet inderdaad zonder de extra “t” 
geschreven worden. Maar dit was echt 
veels te veel werk om aan de passen! 

 

Allereerst iedereen de beste wensen voor 
het nieuwe jaar! Ja, ik weet dat het al 
veels te laat is daarvoor. Maar ik moet 
ergens deze WP mee beginnen... 

Daar zit je dan weer, klokslag 12:38 20-
01-2017, aan De Van Mastenbroek 
Leestafel, een WééPéé te tikken. 
Wetende dat iedereen lekker aant leren 
is voor toetsen, of nog even snel een 
meetrapport moet afmaken. Met dat 
“leedvermaak” in m’n achterhoofd zal ik dus deze editie schrijven. Althans, de inleiding, want 
zometeen komen er nog een aantal mensen helpen voor het schrijven van dit geweldige ledenblad! 

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. Afgelopen jaren is dit niet helemaal gelukt, maar ik ga absoluut proberen het dit jaar wel 
weer 4 keer uit te laten komen, en voorlopig loopt alles nog volgens schema! 

In deze WééPéé staan er onder andere stukjes over het kerstdiner, De Club & de aankomende 
evenementen zoals de WISPO en NOVAweekend.  

 

 

Op een mooie WISPO! 

Kusjes, van Loenen 
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Bestuursflits 

Allerliefste leden, 

Het is alweer zo ver, de tweede WP van het jaar! Dit betekend dat we op de helft zijn en 
professionele, UGUM, bestuursleden zijn geworden. Ook betekend dit dat wij ons vierde bestuurslid 
mogen gaan verwelkomen om dit prachtige jaar mee te gaan afsluiten.   

De vorige keer heb ik jullie verteld over de vreemde motto's en fenomenen die waren ontstaan 
waaronder het afnemende gewicht. Met teleurstelling moet ik mededelen dat we zijn gestopt met 
wegen bij de bestuursvergaderingen omdat er treurige taferelen gingen afspelen na een 
telefoonnummer op de weegschaal te hebben zien staan. Wel zit de helft van ons bestuur nu onder 
de plak, letterlijk en figuurlijk. Loenen heeft met zijn showbody en zijn prachtige gazelle loopje een 
partner aan de haak weten te slaan. Char's...  wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en 
een flesje bier? Vanaf de hals naar boven zit er niets meer in.  

Maar goed nieuws voor de leden, de twee knapste bestuursleden zijn dus nog single! Heb jij nou 
interesse in één van ons of misschien wel beiden? Kom eens langs in de SooS en wie weet sla je ons 
aan de haak. 

    

 

 

 

 

Ook dit blok hebben we weer prachtige feestjes op de agenda staan. Kijk op de NOVALender voor 
jouw favoriete feestje of kom gewoon lekker elke keer een drankje doen!  

Tot SooS, 

Jullie lieve bestuur 

  

  

Sylvia / Daphne Kaijim (22 jaar) 

Bereikbaar op: 06-81137902 

"Les-Bi-honest... you were checking 
me out, weren't you?"  

Martijn Kamphuis (19 jaar) 

Bereikbaar op: 06-46048165 

"I’m not autistic, I’m autistic!" 
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WijnSooS 2017 - Wijnproeverij 

Wijn. Het wordt wel eens gedronken in de vereniging, door vrouwen, dames, meisjes, gleufdieren, 
mosseleigenaressen, en stoere mannen die wel eens decadent willen doen. 

In tegenstelling tot bier, wat men brouwt uit granen, is dit gegist uit druiven. Of dat nou beter of 
slechter voor je is, is niet zo belangrijk. Wat wél belangrijk is, is de smaak, en of je er dronken van 
wordt. Die tweede vraag is wel zo beantwoordt. Volgens de fles bevindt er zich een bepaald 
percentage alcohol in de drank, en op deze manier kunnen wij afleiden dat, zolang personen een 
substantiële hoeveelheid tot zich nemen, zij inderdaad dronken worden. Uit de praktijk blijkt dat dit 
ook inderdaad het geval is. Doch, net als bier, komt wijn ook in allerlei soorten en smaken. Om de 
kwestie van smaak te adresseren, dient men dus verschillende variaties van deze gefermenteerde 
vruchtendrank in deliberatie te nemen. Op een avond heeft het bestuur de leden deze kans geboden, 
en het nu volgende onderzoek zal uitsluitsel geven, welke wijn nu écht bij JOU past! 

Graffigna Wit 
Ondanks dat dit een zogenaamde ”droge” witte wijn is, is er toch een 
zoet boeket aanwezig. De afdronk is nagenoeg onbestaand, dus 
wanneer men hierna nog mosselen wilt eten, is er geen gevaar van een 
overheersende wijn nasmaak. Als laatste blijkt uit de smaak dat hier 
inderdaad druiven in verwerkt zijn. 

Riesling Wit 
Deze wijn is op zich niet super interessant. Het is een zoete witte wijn, 
en de smaak is in ieder geval niet spectaculair. Dit heeft zowel voor- als 
nadelen. Wie graag druiven wil, kan dit overslaan. Degene die echter zo 
snel mogelijk, zoveel mogelijk wijn in zijn (m/v) hoofd wil gieten, heeft 
hier een uitstekende keuze staan. En je proeft het de volgende dag nog. 

I am Prosecco 
Deze wijn stelt zichzelf even voor. Het claimt Prosecco te zijn. Niet meer 
en niet minder. Het is een “mousserende”, ook wel bubbeltjes- of 
schuimwijn. Deze variant alcoholhoudende Dubbel Fris komt vaak in de 
witte vorm, en in dit geval dus ook. Het claimt Prosecco, het ziet er uit als 
Prosecco, het smaakt naar Prosecco, het ruikt naar Prosecco. Dit is 
Prosecco. 

Albert Besombes 
Een roze wijn. Dit komt doordat er ook blauwe druiven doorheen zitten, 
en weer wat minder dan bij de rode wijn. Deze rosé heeft een volle, 
fruitige smaak, en een bijbehorend sterke afdronk, met die échte zurige 
druiven flavoure. Kortom, een prima wijntje voor de dame (m/v) die 
echt voor de smaak gaat. 

Keuzes genoeg dus. Voor alle doeleinden. Uiteindelijk gaat het maar om één ding. Welke wijn je ook 
kiest, kies degene die bij je past. En denk dan aan het oud-Hollands spreekwoord: ”Alleen hij die wijn 
drinkt, weet hoe de wereld weerklinkt!” 

Groetjes, Hassink 



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

5 
 

LLLLL LLLLLLLL L LL eee ee eeee ee e e e d dddd dddd d ddd ddddddddddddd eeeeeeeeeeeee nn nnnnnnnnnnn nnn nnnnn nnnnnn bbb b bbbbbbbbbbb b bbbbb l lll lllll lllll aaaa a a a aa aaaaa a d ddd d d d d d ddddddddd  ddddddddddddddddddddddddddddd eeeeeeeeeeeeeee rrrrrrrrrr     ssss.s.s.s.s.ss.ss.ss.ss vvvvvvvvvvvvv..... NNNNNNNNNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

55555555555

Spoedcursus tekenen  
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Nationaal Nederlands Dodgeball Kampioenschap 

Sporten zijn er in allerlei verschillende soorten en maten. Maar sport wordt pas echt leuk wanneer je 
een tegenstander hebt. Een tegenstander die je alle hoeken van het veld kunt laten zien. Ook NOVA 
wilde zich natuurlijk van zijn beste kant laten zien, aangezien wij zoveel geweldige sporttalenten 
hebben. Daarom wilde NOVA ook graag meedoen aan het NK Dodgeball. Een sport die draait om 
kracht, techniek,  en bovenal balgevoel. 

Aangezien het niet om plezier gaat, maar om wie de beste is, heeft Team NOVA een rigoreuze 
training doorgemaakt. De belangrijkste les om een professionele dodgeballer te worden bestond 
uiteindelijk uit de adviezen van dodgeball legende Patches O’Houlihan. Als eerste de 5 D’s; Dodge, 
Duck, Dip, Dive & Dodge. En daarna “If you can dodge a wrench, you can dodge a ball!” 

Na deze consulten ter harte hebben genomen waren wij klaar. Klaar om de wereld van het 
Nederlandse Dodgeball te laten zien waar wij van gemaakt waren! Van vlees, bloed, en botten! Die 
beter kunnen dodgeballen dan jij. Op naar de overwinning! 

En dus meldde Team NOVA zich netjes op 
zondagochtend, op zeer onchristelijke tijden, 
zonder uitslapen, in Amsterdam, op het 
dodgeball slagveld. Klaar voor de strijd! 

Het glorieuze geel & zwart inspireerde ontzag en 
angst in de opponent. Strijdwaardige blikken en 
leuzen deden de tegenstander sidderen en 
beven! Wij gingen winnen, en winnen is  wat we 
gingen doen! 

Doch bleek in het vroege verloop van de eerste 
wedstrijd al dat andere teams blijkbaar wel échte 

professionals hadden. Ze zaten erop en deden het iedere dag, En dan geen piemels. Maar ballen. 
Dodgeballen. Team NOVA hield zich fier en trots. Maar helaas is misplaatste zelfverzekerdheid en 
gebrek aan talent geen match voor dagelijks getrainde ballenjongetjes. Het majestueuze zwart & geel 
moest het droevig afleggen tegen meerdere tegenstanders. Toch zaten zij niet bij de pakken neer! 
Wanneer het originele doel, het Nederlands Kampioenschap, tegen alle verwachtingen in toch buiten 
handbereik blijkt te liggen, kijken wij gewoon verder. Of iets dichterbij. In ieder geval ergens anders. 
Amateurs moeten ook professionals het nakijken kunnen geven. 

Dus in de laatste wedstrijd gaven we alles. Bloed, zweet, en tranen gingen erin. Sets gingen gelijk op. 
NOVA helden streden, zelfs na het vallen van hun teammaten, in hun eentje, tegen verschrikkelijke 
dames in grijze shirts. En uiteindelijk, na minuten van inspanning, afzien, puur 
doorzettingsvermogen, en de wil om de vijand te decimeren, overwonnen onze helden toch de 
tegenstander. In ieder geval één set. 

Misschien waren net niet alle originele doelen behaald. Maar de dag was gewonnen, de vijand was 
wel voor 1 set verdreven, en alle aanwezigen waren op een bepaalde manier onder de indruk. Maar 
bovenal had Team NOVA het naar zijn zin. En daar gaat het om. Want sport draait immers om het 
plezier, en niet om de winst! 

Groetjes, Hassink  
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Meetrapport  
PRACTICUM R.I.D. Datum uitvoering proef  
NUMMER PROEF 38 Meetrapport gemaakt door Ron 
NAAM PROEF De radioactieve Ugg Proef uitgevoerd samen met Ary, Meraud,  
   Belg en Vinnie. 
    
Doel van de proef 

De radioactiviteit van een, door onzorgvuldig handelen, verontreinigde Ugg (zo’n extreem dure 
pantoffel) te bepalen.  

Een kernreactor is geen ballenbak. Sterker nog, een kernreactor kun je zelfs niet vergelijken met een 
speeltuin of Mac Donalds speelparadijs! Het gaat er allemaal wat serieuzer aan toe. Het kan er wel af 
en toe wat waaien, maar dat is geen rede om zomaar zonder pardon met je Uggs en bijbehorende 
haarkleur onbeschermd in een kernreactor rond te huppelen. 

Meetresultaten 

Verwacht resultaat 

We zijn op bezoek bij Belg geweest in de 
kernreactor. Belg werkt daar en vorig jaar bij 
de BATAveiling heeft Belg op de veiling een 
rondleiding in een kernreactor als veilingstuk 
ter veiling gesteld. Nadat we er grof geld 
voor neergelegd hadden ten behoeve van 
het KWF moesten we natuurlijk wel met een 
mooie delegatie de rondleiding ook 
daadwerkelijk gaan volgen. In figuur 1, wat 
eigenlijk een foto is, zijn de aanwezigen voor 
de kernreactor nu nog allemaal vrolijk.  

Deze foto is genomen op 1 atm. In de 

kernreactor heerst een flinke onderdruk van 
wel (200 ± 38) Pa. Onderschat dit niet! We 
kennen objecten die minder zuigen… Op een schaal van de klachtenafhandeling bij de HEMA tot 

rekruteringstraining bij ISIS, zuigt alleen mijn Lasertoets meer… 
Deze reactor ligt tussen Octalix en de toets inschrijvingen via 
Osiris.Na het binnentreden bij de kernreactor zelf, en we een 
zeer gedetailleerde rondleiding over een stukje afbakbrood en 
cupcakes gehad hebben gaan we naar het grote blauwe licht. 
Het blauwe licht ontstaat doordat elektronen die uit de 
uraniumstaaf komen gaan harder dan Josse op de Zwarte 
Cross, zelfs harder dan Ary tijdens het EK obstakel run, je zou 
bijna denken dat het niet harder kan dan Sylvia door dat ene 
NOVAweekend obstakel dat vrij veel op een nat 
geboortekanaal lijkt, maar zelfs harder dan dat. Harder dan de 
lichtsnelheid in water zelf. Daardoor remmen ze heel hard af. 
Waar in de vrouwen plee dat afremmen bruine strepen 

Figuur 1 proefpersonen bij R.I.D. 

Figuur 2 nietszeggend plaatje 
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achterlaat laat een elektron slechts blauwe fotonen achter. Het afremmen gebeurt volgens formule 
1: 

  (1) 

Waarin:  
 cos (θ)  = een sisas maar dan een halve applepie te vroeg gekomen  (-) 
 1  = een getal… tussen 0,38 en 1,76    (-) 
 n = brekingsindex van water… iets minder dan 1,38  (-) 
 β = snelheid van het Elektron      (N·s/Couric). 
  

Bij het zien van dit blauwe licht moeten we allemaal onze schoenen beschermen voor eventueel 
verdampende straling die op de grond neerslaat. Dit heeft iedereen gedaan! Bij het uitdoen heeft de 

Uggs drager van ons zijn/haar condoompje 
onjuist gebruikt en zijn/haar Uggs volledig onder 
de smegma/ellende en kek van een kernreactor 
gesmeerd, Haar/zijn Uggs zit helemaal onder het 
kernspul. We verwachten als we dit meten dat 
die Ugg afgeschreven is… 

Schematische voorstelling van de 
opstelling 

In figuur 3 is de Ugg nog in het condoompje te 
zien. Meer valt er niet te vertellen. Dit is dus niet 

zo schematisch. Laar maar niet aan meneer 
Arntzen zien…. 

Uitwerkingen 

Er valt dus weinig uit te werken. Behalve de onnauwkeurigheidsanalyse! Het waait nogal in zo’n 
reactor! Zo erg dat bij sommige onderzoekers alle onderdelen van het bureau omwaaien! Laat Sjon 
het maar niet horen! 

Conclusie/discussie 

De Ugg was uiteindelijk na meten niet zo verontreinig dat het niet vernietigd hoefde te worden. Een 
gemiste kans! Want je hoopt zoals na elke vorst de muggen en wespen niet meer terug komen… de 
Uggs ook niet meer terugkomen… helaas is dit bij onkruid en dit soort dingen nooit het geval! 

 

  

Figuur 3 Een nu nog beschermde Ugg 
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Beter niet... 
Soms heb je misschien het idee dat je wel een fust van 50 liter kan tillen, dat weegt zo’n 65 kilo. Dat 
klinkt misschien als iets wat je wel kan, maar ik raad je aan toch nog even bij jezelf na te vragen of je 

dat wel echt kan. Als je hierover twijfelt raad ik het je namelijk ten 
zeerste af dit überhaupt te proberen. 
Ten eerste doet het bijzonder veel pijn als die fust bovenop je 
teen valt, vooral als dit een fust is die bovenop een andere stond, 
dus dat is best een hoogte. Op het moment dat deze fust contact 
maakt met je teen is je eerste reactie, in mijn geval, heel hard 
schelden. Dan lijkt het nog wel alsof het allemaal wel meevalt. 
Het tweede moment van pijn is als je echt doorhebt hoeveel pijn 
het eigenlijk doet en je je sok rood ziet worden van het bloed. Hier 
kan wat misselijkheid en duizeligheid bij gepaard gaan. Als je je 
echt beroerd begint te voelen en je denkt dat je ff out gaat, dan 
wordt er gelukkig heel liefdevol de hartslagmeter bij gepakt om te 
kijken of je nog wel blijft leven. 
 
 

Vervolgens word je heel liefdevol 
afgevoerd naar het ziekenhuis. 
Daar worden dan röntgenfoto’s 
gemaakt en krijg je vervolgens te 
horen dat je teen het toch echt  
verloren heeft van de fust van 65 
kilo. Dat is dan toch wel even 
jammer om te horen. Ik had 
persoonlijk gehoopt dat ik toch 
sterkere botten zou hebben. 
Een teen kan je overigens ook  
gipsen, dus je krijgt niet meer dan 
een verbandje. 
Na een aantal weken gaat het overigens wel weer prima. Schoenen met stalen neuzen schelen een  
hoop ellende. Dus dat kan ik je wel aanraden met een gebroken teen. 
Weer een tijd later valt een keer je nagel eraf en blijf je over met een halve nagel. Het grootste 
nadeel hiervan is dat Willem niet valt op mensen met een halve nagel. Dat is wel een ding waar je 
rekening mee moet houden voordat je dat fust op je teen laat flikkeren. 
 
Wat je moet doen om te zorgen dat je je teen niet breekt: Bier drinken 
 
Volgens wetenschappelijk onderzoek worden je botten namelijk sterker van bier. 
Bier bevat silicium, dat net als calcium botontkalking tegen gaat. Voor een sterk stel botten heeft een 
mens per dag ongeveer 46 milligram silicium nodig. Dit stofje zit in de schil van gerst. Donkere bieren, 
zoals Palm of De Koninck, hebben het hoogste siliciumgehalte. Witbier en biersoorten die weinig 
alcohol bevatten, zijn minder rijk aan deze botversterkende stof. Onderzoekers van de Universiteit 
van Californië raden mannen aan 2 glazen bier per dag te drinken. Vrouwen zouden aan 1 glas per 
dag genoeg moeten hebben. Dus neem naast een glaasje melk gerust een biertje bij het ontbijt. 
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De Club Opbouw 
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Schiet nou maar op, 
morgen is De Club al! 
Schiet nou maar op, 

morgen is De Club al! 
Schiet nou maar op, 

morgen is De Club al! 
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Bier is 

koud. Dus 
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EHDN - Eerste Hulp bij Daten binnen Nova 
Ben je een hopeloze Delftse student(e)? Zit het je niet mee met daten? Jaloers op je vrienden en 
vriendinnen die wel een relatie hebben of er elke week lekker tegenaan pompen? Dan zit je hier 
helemaal goed! Aan het eind van deze flowchart zijn de mannen en/of vrouwen niet meer van je af 
te slaan! (Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het niet meer aan kunnen zien van het 
eindeloos lijden van vrijgezelle dames binnen Nova). 

 

I don't give a fuck! 

Onzekerheid overkomt ons allemaal. De een wat meer dan de ander. Zit dit je nou zo dwars dat je 
hierdoor niemand kan regelen? Dan is hier het ideale motto: I don't give a fuck! Denk dit elke dag en 
je leven wordt er een stuk leuker (en makkelijker) van. Bang dat iemand jou niet ziet zitten? Dan toch 
niet, want jij geeft geen fucks. Bang dat je haar en make-up niet goed zitten? Hij neemt je maar zoals 
je bent, jij geeft geen fucks.  
Fucks zijn iets waar je voorzichtig mee om moet gaan, je krijgt er namelijk maar een beperkt aantal in 
je leven. Het aantal fucks van een persoon die ze regelmatig spendeert neemt dan ook typisch gezien 
kwadratisch af. Waar in het begin van het leven met fucks wordt gestrooid, heb je als bejaarde niks 
meer over (Dit verklaart trouwens ook waarom oude mensen irritant zijn en altijd op zateragmiddag 
om 3 uur drie kwartier doen over het afrekenen van de boodschappen, ze hebben namelijk geen 
fucks meer over voor jou en je haast). Als kind geef je fucks om school, je ouders, je vrienden, maar 
ook om kleine dingen zoals welke kleur sokken je aan hebt, of je na school pokémon gaat kijken of 
gaat buiten spelen, en wat een ander van je vind.  

Naarmate je de studententijd hebt bereikt zou je al geen fucks meer over moeten hebben voor de 
mening van een ander. Geef je ze daar wel aan uit dan is dat zonde, want fucks zijn al een stuk 
schaarser dan in je kindertijd. Je kunt ze beter bewaren voor belangrijke dingen, zoals bier en seks. 
Kortom, verdeel je fucks beter en je leven zal een stuk aangenamer worden, en jij zult je 
waarschijnlijk wel wat zelfverzekerder gaan voelen! 

 

Waar vind ik in godsnaam een chick in Delft? 

Tsja, Delft is nou eenmaal een studentenstad met veel piemels. Feesten draaien dan ook regelmatig 
uit op een sausagefest. Hoewel moeilijk te vinden, de dames lopen echt wel ergens rond. Ja maar 
waar dan? Nou, veel meiden kun je vinden bij sport- muziek- en dansverenigingen. Het maakt niet uit 
als je daar niet van houd, ga een keer langs op en feestje en je zult versteld staan van het aantal 
vrouwen dat er rond loopt. Voor de rest blijft het wel een beetje een schaarse hap. Kun je haar nou 
echt niet in Delft vinden, is Leiden een goed alternatief. De Leidse duifjes vliegen overal in de rondte. 
Nu begrijp ik dat je liever in Delft blijft, maar 1 keer per jaar is er het prachtige Leids ontzet. Iedereen 
is straalbezopen waardoor het versieren van deze sappige dames een stukje makkelijker wordt. 
Daarna kun je ze natuurlijk gewoon meenemen naar SooS. 
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Do's an Don'ts 

In mijn periode bij Nova heb ik al veel kansloze versierpogingen gezien. En met kansloos bedoel ik 
echt niveau droeftoeter.  Met name het gedrag van de mannen tegenover de vrouwen kan veel 
verbetering gebruiken. Wat ik veel zie gebeuren is dat het moment dat er een dame de SooS 
binnenkomt, waarvan bekend is dat ze vrijgezel is, er meteen een horde vrijgezelle mannen 
achteraan rent. Belachelijk. Dat arme meisje gaat voor zoiets niet naar Nova. Als ze mannen op die 
manier om haar heen zou willen, had je haar wel voorbij zien komen in de gangbangs op pornhub. 
Duidelijk dus een Don't. Wat je wel moet doen: wacht rustig af, en als ze in een groepje mensen staat 
te praten, dan sla je toe. Ga rustig bij dit groepje staan, en meng je in het gesprek. Zorg (op een 
SUBTIELE manier) dat ze bij het gesprek blijft betrokken, anders loopt ze weg. Op deze manier raak je 
met haar aan de praat, en leert ze jou kennen als de persoon die normaal tegen haar doet. Als je dan 
uiteindelijk haar aandacht heb, gebruik je een subtiele zin om te laten merken dat je haar wel ziet 
zitten. Met nadruk op SUBTIEL. Klein detail. Dit hoeft trouwens niet op avond nr 1, kan ook prima op 
avond nr 2 of 3 een paar weken later (tenzij je bang bent dat ze met iemand anders er vandoor gaat).  

De absolute Dont's zijn dus: 

 Achter haar aanrennen als een botergeile idioot. 
 Alleen maar op haar focussen. Ze is op een feestje dus ze wilt waarschijnlijk met meerdere 

mensen socializen.  
 Een date opdringen, accepteer een nee!! 
 Te snel dopfoto's sturen 
 Sexueel getinte berichtjes sturen als je geen relatie hebt met haar. Je staat ronduit voor lul 

en zij stuurt het geheid door naar haar vriendinnen, die je dan allemaal bestempelen als 
viespeuk en je dus absoluut niet meer zien staan. Gewoon dom dus. 
 

Absolute Do's: 

 Haar subtiel benaderen op een feestje, bijna doen alsof je haar niet ziet. (Zodra meisjes je 
aantrekkelijk beginnen te vinden, verlangen ze juist meer naar jouw aandacht als je ze dat 
niet geeft!) 

 Als je apart staat met haar, een drankje aanbieden 
 Interesse tonen in haar hobby's, opleiding, etc. But don't overdo it. 
 Geen ongevoelige zak zijn. Als zij over haar gevoelens praat dan luister je gewoon. A shoulder 

to cry on, becomes a dick to ride on. 
 

Do's and Dont's: openingszinnen: 

 

Do's: 

 'Hou je van muziek?' Hij/zij zegt waarschijnlijk wel ja 'Dan heb ik hier nog wel een leuk 
nummer voor je *Schrijft nummer op bierviltje*.' 

 *krabbel aan zijn/haar knie* 'Sorry ik had jeuk aan jouw knie' 
 'Hey, wat zie je er leuk uit!' (Ja, gewoon complimentjes geven!) 
 Bots SUBTIEL tegen persoon aan en zeg 'Sorry, dat is de aantrekkingskracht'. 
 'Ik ben mijn telefoonnummer kwijt, mag ik misschien die van jou?' 
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Er staan misschien een paar slechte tussen, maar het belangrijkste is dat je de ander laat lachen! 
Humor is de beste manier om ervoor te zorgen dat iemand interesse in je blijft houden. Overdrijf het 
alleen niet zoals bij de dont's staat beschreven: 

 

Dont's 

 'Waarom mijn bril vies is? Anders verdwaal je in mijn ogen' (Aldus Willem) 
 'Zie je die jongen daar? Hij wilt weten of je mij leuk vindt' 
 *Morst water over het slachtoffer* 'Zo, zullen we die natte kleren maar gelijk uittrekken?' 
 'Zou ik misschien mijn gehaktstaaf in jouw broodje rosbief mogen doen?' (Aldus Hassink) 
 'Ik hou van christelijke vrouwen. Zij zijn ten minste gewend om voor een oud stoffig kruis op 

de knieën te gaan'. 
 'Ik wil wel even lekker mijn banaan in jouw pruim peren.' 
 'Klopt mijn hart zo hard door deze beat, of is het omdat ik jou nu zie?' (Ook Hassink) 
 'Jij lijkt me wel het type meid waar ik wat van mezelf in kwijt kan' 
 'Als ik een watermeloen was, zou jij dan mijn zaad uitspugen of doorslikken?' 
 *Fluisterd* 'Masturbeer je?' Hij/zij: 'Huh?' Jij: 'Wat studeer je?' 

 

Wil je meer synoniemen voor het vagein? Zoek dan even naar dit liedje op youtube:  
Roel C. Verburg - Ik koester je oester. 

 

Al met al hoop ik dat je hier als vrolijke single wat aan hebt gehad. (Zo niet, I don't give a fuck). Ik 
verwacht nu natuurlijk wel de komende weken wat verbetering te zien ;) 
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Zoek de verschillen 
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Kerstdiner 
Kerstdiner 2016-2017 

Het kerstdiner… een jaarlijks terugkomend gangendiner bij Nova met veel poes en pas eraan. Ik had 
al een beetje nagedacht over wie een te gek kerstdiner neer zou kunnen zetten. We kwamen uit op 
de Nova beroemde Stephane van den bos, de beeldige maar toch klassieke roodharige Anne Askey, 
onze aankomende evenementenmanager Martijn kamphuis met zijn fantastische chefs kunsten en 
mij , Charlotte Pouwels, als enthousiast bestuurslid en organisator.  
Met dit team werden plannen gesmeden over hoe dit kerstdiner niet alleen de luxe van het 
gangendiner zou kunnen hebben, maar ook klassen kon uitstralen in zijn aankleding.  
 
Thema en de Kerstcom-bedenk-hoe-alles-eruit-komt-te-zien-date  
Al snel was het thema hiervoor bekend.. The Great Gatsby ofwel the roaring twenties.  
Alles zal in het goud, wit en zilver aangekleed worden. “ Nee , Charlotte geen rood” aldus Stephane.  
Okey now let’s think. Wat heb je nodig om een great gatsby feest te geven? 
Anne “ hmmm hoe komen we hierachter?”Martijn “ filmdate, The great gatsby?” Charlotte “ yes that 
would be fun. Anne cocktails?”Anne *looks with a smile/rape face Stephane “ ik doe de techniek 
wel”  
  
 
Preparing Nova 
Alles was besteld en het menu na wat aanwijzingen 
goedgekeurd door de proevers. Bestaande uit: 
Entree: Zalm amuse of Caprese met prosecco geserveerd. 
Voorgerecht: Rundercarpaccio of Crostinni 
Tussengerecht: Garnalencoctail of Franse Uiensoep 
Hoofdgerecht: Eendenborstfilet, gepofte aardappel en gemixte 
groente of een vegetarische Quiche 
Nagerecht: Dame blanche  
Ook werd er weer gestart met de danslessen voor het kerstdiner op de dinsdag en woensdag als 
extra toegift door onze echte danser Tim Burkx en zijn danspartner.  
 
The great night 
Helemaal uitverkocht begon de avond! De aankleding was helemaal op den top met ronde tafels en 
alles in het wit en zilver. De SooS was prachtig al zeg ik het zelf. Op het podium hadden we voor de 

knusheid maar een openhaard netflix style laten branden met een TV en 
de hele avond was er subtiele jazz achtergrond muziekje te horen.  

De chef liet met zijn kunsten de gerechten eruit 
rollen en de serveersters namen in stijl de 

bestellingen op. Voordat het hoofgerecht 
geserveerd zou worden, kwam er nog een big 
surprise. In het geheim had ik samen met de 

school een act verzonnen. De school had 
namelijk tegelijkertijd hun kerstdiner ook.  

Met alle aanwezige op het kerstdiner van Nova 
werd er gezongen in de Haagse Hogeschool voor 

o.a. onze directeur. Misschien wel een jaarlijkse 
terugkomende act? Alleen dan moeten we 

misschien wel even allemaal op zangles….. 
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Viva la mexico-SooS 
Het was een avond vol Mexicaans genot, een daadwerkelijk tequilafest. De pinata’s bungelend van 
het plafond en een daadwerkelijke Amerikaanse muur om de illegale Mexicaanse SooSgangers buiten 
te houden. Zelfs sombrerorick was aanwezig. Zoals je kan verwachten op een feest waar de tequila 
en corona vrij vloeien, gaat iedereen op zijn Mexicaans uit zijn dak.  

 Er was eens een lid dat heel erg graag, maar dan ook veel te graag tequila wou wegwerken. Dit klinkt 
waarschijnlijk als een welbekend verhaal maar het tegendeel moet nog bewezen worden! Jij als lezer 
denkt nu, een beetje tequila wegtikken kan gewoon prima. Helaas was dit lid iets te enthousiast en 

dacht de tequila ik ga erin en er ook 
weer uit, wellicht komt dit je niet 
bekend voor maar als je het aan een 
willekeurig persoon vraagt, is dat 
geen pretje. Gelukkig kan de 
gemiddelde SooS-ganger veel te veel 
tequila zuipen en dan op zijn fiets 
worden gezet en vol pret wegfietsen, 
dit is gelukkig ook wat er gebeurde!  

 

 

 

 

 

Om nog eens een goed beeld te leggen 
van de Viva la Mexico-SooS; De tequila 
kwam te makkelijk, de pinata’s 
knappen te makkelijk en iedereen is 
veel te zat, mensen willen de 
amerikaanse grens van soosblokken 
oversteken maar dat mag natuurlijk 
niet dus blijf je maar lekker corona 
zuipen.  

Beste lezer, bij dit feest had je moeten 
zijn, de echte mexicaan of amerikaan 
uithangen,  

 

Tot SooS 

El castro 
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NOVA woordzoeker 
U T D B S H K C J U O J U P I L E R 

B I I N P R E T R O P S R E T N I W 

R V E C E Z O F I N A J G O T R E H 

I B H I C P R Z E I L W E E K E N D 

H D G D I F B A G H M R U L W U U W 

R F I T A I N O E N E N X I V V N V 

U I L S A U E O C T F E D D S T Z Q 

U P L O L E T P U T U O I O O G T P 

T T E O B X S O H W U M J K O Q F A 

S U Z S I W A H C G E Y K O S Z L T 

E I E N E G M N R Y H L V R K H E I 

B N G E R L R E T B J G U K I I D B 

O B U N E S N R R Z L M G L B M E O 

R R A N N D K X X S J H Y L L U I M 

R O P A S F C O M M I S S I E E L X 

D E N M O D N E K E E W A V O N N C 

L K V I O V R I J W I L L I G E R S 

Y I F V S F C X X K L U S S E N E O 

BESTUUR CLUB COMMISSIE 

DELFT DOUGREND GEZELLIGHEID 

HERTOGJAN JUPILER KLUSSEN 

KROKODIL MANNENSOOS MASTENBROEK 

MOBITAP NOVAWEEKEND OUWELULLEN 

SOOS SPECIAALBIERENSOOS TUINBROEK 

VRIJWILLIGERS WINTERSPORT ZEILWEEKEND 
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SooScom verhaaltje – PinguinPost 
 
Afgelopen blok werd er een avondje georganiseerd voor de allerliefste en allerleukste SooScom van 
dit jaar; een SooScom avondje. 
Dit moest natuurlijk wel een bijzonder avondje worden, dus speciaal voor deze gelegenheid werd er 
een groot zwembad ingekocht waar we met z’n allen in konden passen. Ook werd er een koelkast op 
een bijzondere manier verbouwd en gevuld met ijs zodat we niet hoefde te lopen voor ons bier. 
Met de rookmachine erbij en wat gekleurde lichtjes werd het wel een echt feestje op de gang. 
We moesten natuurlijk wel een speciaal gerecht hebben voor zo’n avond. Naar recept van Willen en 
Van Loenen hebben we Lasagnsalon gegeten, een combinatie van lasagne en kapsalon. Het was wel 
erg vullend, maar best geslaagd. 
Van een zwembad moet je echter wel optimaal gebruik maken, daarom kon het bommetjes maken 
ook niet ontbreken natuurlijk. Door een ladder op de goede manier naast het zwembad te plaatsen 
konden we daar volledig veilig vanaf springen het zwembad in. Dat hebben we gelukkig zonder 
ongelukken overleefd.  

Na een aantal biertjes kregen we nog 
een goed idee in verband met waxstrips. Chris zijn benen en Willem zijn borst zijn er nogsteeds niet 
helemaal van hersteld. Er schijnen naar verluid nog wat haartjes te missen. 
We hadden als voorbereiding voor de avond wel de keuze gemaakt het zwembad in de gang neer te 
zetten, op deze manier hadden we het idee dat de SooS vooral droog zou blijven. Ook hadden we het 
klushok, commissiehok en het bestuurshok afgetapet. Dit leek ons in eerste instantie best een goed 
idee wat nog best wel eens zou kunnen werken. Dit is bijna volledig gelukt, het commissiehok en het 
klushok waren nog praktisch droog de volgende dag toen we gingen kijken. Het bestuurshok 
daarentegen was toch wel aardig volgelopen met water. En ook in de SooS zelf was best wat water 
gestroomd. Nu is dit allemaal wel aardig zonder schade gebeurd en konden we het gewoon weer 
droog maken. 
Uiteindelijk was het een zeer gezellige avond. 
 
Kusjes van de SooScom          
         Voor   Na 
 
 

Voor    Na 
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WTFBJNW – Chat roulette  
Wie The Fuck Ben Jij Nou Weer? 

Net even wat anders dan anders, normaal 
wordt een nieuw lid geinterviewd. Maar 
nu hebben we gewoon een random 
persoon van omegle.com een paar vragen 
gesteld. 

Naam: Pieter 
Bijnaam: Calveetje 
Leeftijd: 22 
Naam papa: Hendrik 
Naam mama: Lodewijkje 
Naam Broers/zussen: NVT 
Opleiding: Sociaal Juridische 
Dienstverlening 
Veterstrikdiploma: Uiteraard 
Andere leuke diploma’s of certificaten: “Hoe gebruik je drugs?” 
Favoriete kanteldrank: pils 
Volgorde aankleden: String, sokken & schotse rok (happy socks uiteraard) 
Duct-tape of Tiewraps: Sowieso Duct-Tape 
Favoriete naaktmodel: jij (Natascha (Interviewer)) 
Favoriete zondes: Toeritische attracties swaffelen 
Record aantal pizza’s eten in een uur: 6 stuks 
Wat kopen voor 20 cent: 120 Ijslandse Kronen 
Sterkste punt: Denk toch wel de tafelpunt. 
Zwakste punt: Liefde 
Favoriete instrument: Elektrische fietspomp 
Favoriete gereedschap: Gitaar 
Favoriete kinderprogramma: Spuiten en Slikken 
Vriend of Vriendin: Een kat 
Rijbewijs: Trekker 
Boetes: Ja, voor wild swaffelen 
Waar woon je? Op kamers of thuis?: onder de brug 
Ooit een Word Pervert gelezen? Nee 
Tips tegen brakheid: Water, en een hoop bier blijven drinken 
Favoriete uitspraak: To see the world. Things dangerous to come to. To see behind walls. To draw 
closer. To fnd each other and to feel. That’s the purpose of life. 
Nog laatste woorden?: Proost! 
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Batactor [Bata Reactor] 
Tijdens de Bata veiling, zoals al eerder in een WP beschreven, is er door een aantal mensen geboden 
op een rondleiding door de Reactor van delft. Dit allemaal onder begeleiding van onze enige echte 
neutronen vanger Belg. 

De datum was geprikt, 9 december! 

Het was eindelijk 9 december, belg moest nog 1 dingetje doen en dan konden we langs komen. 

Eenmaal gearriveerd waren Ron, Ary, Meraud en ik er klaar voor. We moesten ons aanmelden bij de 
security en Belg stond al vanaf de andere kant van het raampje te wachen. 

Na een bakkie heerlijke TU Delft koffie, zijn we gaan kijken bij een paar plaatjes, manquette en nog 
iets. Na dit bekeken te hebben liepen we richting de straling dienst, daar koppelt Belg onze passen 
aan een stralings meter. Spannend allemaal natuurlijk. 

Dat eenmaal doorstaan komen we aan bij de reactor zelf, een nogal mannelijke gele deur. 

 

Belg verzoekt ons in de reactor geen fotos te maken. 
En drukt op een belletje bij de camera links. Een 
security man doet iets en  
Belg kan de deur openen met de knoppen links naast 
het raampje. Net als in de film gaan er dikke pennen 
naar binnen en kan de zware deur geopend worden. 

Dit is een luchtsluis en na de sluiten van de deur 
komen de dikke staven dan ook weer terug.. Als nu de 
stroom uitvalt komen we er nooit meer uit. 

De andere deur precies hetzelfde en hoppa we zijn 
binnen. 

Een enorm apparaat begroet ons, de Reactor! Wat 
een ding zeg. 

We kijken een beetje om ons heen en Belg vertelt er mooie verhalen bij. “Waarom is het een 
koepel?” omdat er ieniemini onderdruk is. Ja de schoorsteen blaast gewoon radioactieve lucht de 
lucht in.  

Belg vertelt een verhaal over hoe handig neutronen zijn om dingen zichtbaar te maken. Neutronen 
kijken namelijk gewoon door lood heen (maar niet door plexiglas) en zo kan je dus een plantje zien 
groeien of brood zien bakken. Super handig natuurlijk. 

Na een kijkje bij de buizenpost liepen we de trap op, op naar boven. Daar ging het allemaal echt 
spannend worden. Je moet daar slofjes over je schoenen aan. Dat is omdat je dan eventueel 
radioactief materiaal niet door heel het gebouw loopt. Daar gingen we dan, het dunne tape over de 
gevaren zone in. WAUW een zwembad met blauw licht. Gewoon wauw. Ondertussen ging bij Ary een 
piepje af, we hadden ons eerste piepje gevangen. Het is echt bizar dat blauwe licht te zien. Dat licht 
komt dus omdat de huppelepup afremt in het water en dat geeft zichtbare energie. 
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Na nog een tijdje met een mond vol tanden gestaard te hebben gingen we een stukje verder. 

Belg liet ons zien hoe de staven in de reactor hangen. Die hangen aan een elektromagneet en 
worden met een motortje opgehaald en gezakt om het vermogen rond de 2000kW te houden. Als de 
elektriciteit uitvalt vallen de staven naar beneden tussen platen en kunnen ze elkaar niet meer 
versterken.. en stopt de reactor. En als het water wegloopt komt er lucht bij.. stopt de reactie. Als het 
water zou gaan koken krijg je luchtbellen.. stopt de reactie. Prima veilig zo'n reactor. 

Toen we weer het platform gingen verlaten moesten we de sloffen uitdoen en tegelijkertijd je voet 
aan de andere kant van het dunne lijntje zetten. En natuurlijk ook niet de zool aanraken. Beide ging 
uiteraard gewoon fout.  1 mm aan de verkeerde kant van de lijn is een schoen terecht gekomen. 
Meteen in quarantaine die schoen, nieuwe slof aan om verder te lopen. Na nog een vraag waarom er  
belletjes zichtbaar zijn in buisjes aan de zijkant blijkt dit, na navraag bij de reactor eindbaas, om te 
zien of er flow is. Top systeem. 

Eenmaal weer bij de sluis moesten we grondig onze handen wassen met speciale anti-straling zeep. 
Dit water ging ook een speciale bak in enzo. 

Eenmaal de sluis overleeft zijn we nog bij een scan apparaat geweest. We waren allemaal schoon 
gelukkig. Snel naar de kelder gelopen. 

In de kelder zit namelijk, tegenover de reactor zelf, het koepeltje. De kroeg van het RID. 

Daar hebben we van een lekker pilsje genoten! Toen zijn we bij Belg zn kantoor gaan kijken.. precies 
zoals je 'm zou verwachten. Daarna nog even Sjon z'n bureau bezocht en toen snel weer weg. Belg 
moest ff z'n laatste trein naar België halen. 

Toen hebben we de avond afgesloten met een lekkere pizza en drankjes bij Ary en Meraud. Het was 
dodgeball info avond en hebben dan ook die onwijze film gekeken. Bizar slecht. 

Dat was het. Een bijzondere ervaring rijker.  

 

Vinnie! 
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Zeilweekend NOVA 
Yoho! Yoho! A pirates life for me. 

Jaja! Nova zeilweekend komt er weer aan. Maar 
wat is NOVA zeilweekend nou eigenlijk? Nou, voor 
onze nieuwe leden en/of mensen die nog nooit op 
zeilweekend zijn geweest: een zeilweekend is een 
weekend waarin je gaat zeilen. Hartstikke leuk, 
maar Nova's zeilweekend is een weekend waarin je 
gaat zeilen, met heel veel bíér! Dat verdubbelt de 
fun natuurlijk. Dus voor een weekendje zuipen 
varen en plunderen onder de officiële vlag van 
Nova moet je meegaan op zeilweekend! 

Ook als je last heb van zeeziekte. Het is namelijk 
wetenschappelijk bewezen* dat als je dronken bent je geen last meer hebt van de schommelingen 
van de boot! Dat heft elkaar op zegmaar.  

 

Vanaf 26 mei, wanneer de vogels fluiten en Hoegaarden Witbier op de tap staat, vertrekken we naar 
een geheime locatie. Hier gaan we natuurlijk wel aan de vaste wal het plaatselijke dorpje met de 
Nova-crew op stelten zetten. Om de volgende ochtend met een kater en een poes er weer zo snel 
mogelijk vandoor te gaan. 

 

Nu moet je niet gaan denken dat een zeilboot betekent dat je een primitief leventje hebt op zo'n 
weekend. Om te beginnen is de aller modernste BHV aan boord voor als je weer een giek tegen je 
kop aan krijgt en er is een gigantische zonnebank. Om nog een beetje sportief te blijven zijn er 
bedden aan boord. Plus je kan rondjes om de boot zwemmen in het gigantische zwembad. Tekort 
aan luxe zal er niet zijn. 

 

Aanmelden kan via ikwilmeeopzeilweekend@sv-nova.nl  

Maar binnenkort zullen de inschrijfformulieren ook in de SooS 
te vinden zijn, maar wees er snel bij want vol is vol! En er is 
maar een beperkt aantal plaatsen. 

 

Zeilervaring is absoluut niet vereist! 
Wel vereist: 
Minimaal niveau 38 gezelligheid 
Zwemdiploma A, (als je die niet heb, moet je zelf vlindertjes 
meenemen). 
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Slechte grappen  
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Underground Universe 
Underground Universe, een feest 
georganiseerd door Melvin en mij 
(Jeffrey). Ik herinner het me nog als de 
dag van gisteren. Op een goede zomerige 
windstille avond begin september zaten 
Melvin en ik te genieten van de 
zonsondergang, onder het genot van een 
lekker biertje. Meestal ouwehoeren we 
over 3 dingen: Drugs (hihi), Muziek en 
Vrouwen. Na een half uur gediscussieerd 
te hebben wie er meer de kwijt weg was 
toen we elkaar ontmoette, kwamen we 
op het briljante idee om zelf een keer een 
Heggensnoeiend-boomhakkend-tantoehard-Ketapetjesfeest te geven.  

Natuurlijk was NOVA dan the place to be daarvoor! En wat voor feest dat het was! Nog nooit stonden 
er bij NOVA zoveel DJ’s achter de draaitafels als op 25 november! Wat hadden we toch een prachtige 
line up neergezet, waaronder een DJ uit Frankrijk, en DJ’s die op Defqon 1, Bass Protocol, Dominator, 
Fatality (ik kan nog wel even doorgaan) gestaan hebben. Er kwamen zelfs mensen uit friggin Frankrijk 
en België speciaal voor ons feestje! De geweldige 38-delige lichtshow die verzorgd was door onze 

zeer lieve Wouter en de extra subwoofers (meer 
OEMPF meer beter) geregeld door onze enige echte 
Vinnie zorgden ook voor een erg goede vibe! 

De avond zelf begon lekker rustig met Euphoric 
Hardstyle, om de beentjes even lekker wakker te 
schudden voor het echte spagaatwerk. Toen de sfeer 
er eenmaal goed in zat bij iedereen besloten we om 
een tandje harder te gaan, en harder, en HARDER, 
EN HARDER GODVER!... Sorry ik liet me even gaan. 
*kuch* Afijn…  

Het mocht dan uiteindelijk iets rustiger zijn dan gehoopt (bestuur vond dat natuurlijk helemaal niet 
erg hehe), maar uiteindelijk kan ik wel aardig vaststellen dat we met zijn alle flink de tent afgebroken 
hebben. Ik zelf moest bijna met krukken naar huis van de pijn in m’n kuiten, en de volgende dag had 
ik overal pijn door het vele heggenscharen, hakken, stofzuigen, drummen, kickrollen, springen, 
snoeien, dolfijnen...of iets in die richting.  

Al met al wil ik bestuur heel erg bedanken dat we zo’n mooi feest heb mogen geven! Kusjes van de 
meest blije raveteef op deze aardkloot en onthoud mensjes, Ketamine is voor paarden, eet niet 
teveel suiker, en deel op festivals maar gewoon dat ene slokje water uit aan die gast met grote 
zwarte Doppen! PEACEEEE *Whoop Whoop* 

 

Jeff (Balthasar) 
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De Club! 
Kilometers ledstrip, een tank met lopende rupsen en onwijs veel digitaal licht. Geef een paar mensen 
een emmer vol geld en laat ze wat leuks bouwen. Tot de dag zelf had ik geen idee hoe alles er nou 
exact uit kwam te zien. Maar mijn deel was dik inorde. Knipperende ledstrips op de trap, RGB 
ledstrips in de bar, witte koofjes met verlichte flesjes en uiteraard een tank met rupsen van ledstrip. 
Knipperend alsof de tank aan het rijden was. Alle kanten op zelfs. Al met al een leuk feesie om neer 
te zetten. De zaal was bewust donker gemaakt door alle luchtkokers te verven en alleen scanners op 
te hangen. Een rij ledparren boven de bar zorgde voor wat ander licht. 11 stalen van scanners vlogen 
door de rook de zaal in, zag er allemaal superdik uit. Het geluid was zeer bewust wat zachter 
ingesteld rondom en boven de tank hingen speakers die ook speciaal zwart gemaakt waren. (en zelfs 
de crossover aangepast voor andere tweeters) Om de een of andere reden moest er een rookhok 
komen binnen. Ja een rookhok. We hadden de flappen opgehangen, afzuiging aangesloten en zelfs 
deze verlangde nooduitgang netjes voorzien van noodverlichting. Boven voor de deur stond een 
echte Audi TT Coupé, daar hadden we reclame voor gemaakt namelijk. Kom 13 januari naar de club 
en maak kans op een Audi TT Coupé. Kevin Maaskant is de gelukkige winnaar geworden!! Hij moest 
alleen wel even tot de volgende dag wachten om er mee weg te mogen rijden. 

De tank had een loop van een kanon erop, met laser natuurlijk. Met een druk op de knop kon de DJ 
een stoot speciale rook via de loop de lucht in schieten en dat gaf een gaaf effect. 

Om alles nog eens anders te maken moest je via een achteraf steegje, het kantoor, naar binnen. 
Daarna kon je je jas bij de garderobe inleveren en munten halen. Bij de bar kon je allemaal drankjes 
zoals breezers en smirnoff halen. Hoe raar het ook klinkt, de opbouw was leuker dan het feest zelf. 
De volgende ochtend maar weer opgeruimd en dat was het dan voor de 3de editie “De Club”. 

 

Vinnie 
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50% commissie 
Zoals jullie allemaal hebben gelezen in de vorige WééPéé heeft de kluscom vorige keer een 
motiverend bericht geschreven. In deze WP is het de beurt van de 50% commissie. Ik voel je nu al 
bijna nadenken(en ik heb verstand van bijna nadenken) waarom dit in de WP moet. Ik voel 
voornamelijk 4 vragen: Waarom moet dit in hemelsnaam in de WP en waarom heb je ooit de 50% 
commissie nodig. In dit stukje ga ik deze twee puntjes haarfijn uitleggen. Eerst beginnen me met 
waarvoor je ooit de 50% commissie nodig zal hebben. Hoe debiel moet je zijn om hun hulp te willen. 
Nou eigenlijk helemaal niet debiel, want stel je wilt een goed begin, dan moet je bij de 50% 
commissie zijn, want een goed begin is het halve werk. 

Nu iets over schrijver van dit stuk die in de onderstaande foto staat Het allerbelangrijkste van mij dat 
iedereen eigenlijk moet weten is dat ik op christelijke vrouwen val, want die zijn gewend om op hun 
knieen te gaan voor een oud stoffig kruis. Maar ongelovige maak je totaal geen druk. Ik val ook 
argeolochen, want die zijn gewend met gereedschap te spelen dat lang niet is gebruikt.  Ook de 
reden waarom ik dit stukje schrijf is niet omdat ik ervoor gekozen had, maar omdat ik kop of munt 
deed met een mede commissielid, want dan is de kans of ik het wel moet doen 50%. 

 

Nu ik wat over mezelf en waarom dit in de WP moet heb verteld, is het eindelijk tijd om te vertell 
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Een ovenschotel van prei-kerrie 

 Gemaakt door Willem en Ron en de wilde avonturen van het prei meisje 

Om in de SooS een gerecht voor €2,50 neer te zetten wat gluten vrij, hallal geplukt is en met de kaft 
naar giancolli geslacht is wordt moeilijk! Toch gaat dit team van specialisten het proberen! Met, als ik 
het nu mag zeggen, bijna alleen maar lovende recensies! 

Wat heb je nodig voor een prei-ovenschotel voor 10 man 
- 2 kg gehakt 
- 4 maggizakjes ovenschotelmix 
- 5 preistronken 
- 3 rode paprika’s 
- pulletje roomsaus 
- 4 eieren 
- strooikaas 
- aardappelschijfjes (ong 3,8 – 1,0 kg) 
- een vrouw 

1) pak voldoende bier! 

2) snij de prei en paprika! 

3) rul het gehakt en net voor het gaar is en doe het gesneden prei en paprika net ervoor bij in de 
pannen! 

3,8) kijk om je heen of niet andere mensen dorst hebben, haal voor iedereen die dorst heeft meer 
bier. 

4) doe de voorgesneden aardappeltjes in de magnetron! Dat 
is beter! 

5) Laat een vrouw het sausje maken van de maggi 
kerriepoeder, koud water en het room! Vrouwen kennen 
goed roeren! Dit is maggie met maggi!  

6) doe de helft van de aardappeltjes onder in een 
ovenschaal! Daaroverheen al het gehakt met prei en rode 
paprika. Dan ¾ van de saus. Daarna de andere helft van de 
aardappeltjes en de rest van de saus! Strooikaas eroverheen 
en 38 minuten in de oven laten staan op 200 graden Celcius! 

Als je het uitserveert met een grote glimlach lijkt het net of 
het heel lekker is!  

Sommige mensen zullen zeggen: Waardeloos eten, helaas! 
De meesten zeggen dat het een geniaal etentje is voor 
minder dan €2,50. 
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Het Batavierenveiling Paintballen 
Er moet geld gegeven voor een goed doel. Soms hebben mensen daar zin in, soms ook niet, en soms 
willen ze wel, maar is het gewoon leuk om er wat voor terug te geven. In dit geval gebeurde dat 
laatste dus. Zodat er mensen gered kunnen worden van een vreselijke ziekte, verlootte de vereniging 
in dit geval de kans om je medemens genadeloos af te slachten in een lange, bloederige oorlog. Met 
verf! 

Uiteindelijk blijft een oorlog wel een oorlog, en gelukkig werd deze kans dan ook geboden aan het 
beste en enige team van mensen dat je ooit aan je zijde zou wensen wanneer de loopgraven je in de 
oren hijgen. 

 

De strijd bestond uit een door de organisatie (in de moderne wereld zorgen we gewoon dat ook 
totale afslachting goed geregeld is) uitgestippelde route door het slagveld, met rondes van Capture 
the Flag, Schiet-op-alles-wat-je- wil, en nog zo van dat wat spul. 

Het begon allemaal geweldig met een potje Capture the Flag, waarbij Team Varken en Aanhang de 
vijand compleet het nakijken gaf. Blauwe overalls werden links en rechts overrompeld, af en toe 
werd er ook wel een rode collega geraakt, maar “Kleur is als interieur, dat moet kapot!”. 

Na dat er 2 rondes lang alles wat zichtbaar was tot een droevig hoopje verf gereduceerd was, 
keerden de kansen zich tegen onze helden. De verfballetjes raakten op, de energie raakte op, en wat 
echt funest was, de alcohol in de bloedbaan raakte op. 

De strijd werd dan ook gestaakt, en gelukkig werden er bijtijds een aantal goudgele jetsers 
opengetrokken voordat onze “hoop van morgen” werd overmand door een gebrek aan ethanol. Om 
hen heen duurde de slag nog voort. Maar een pilsje verblijdt, verbroedert, dwars door alle lagen van 
de bevolking heen. En zij leefden nog lang en gelukkig! 
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NOVA leden die op pokemons kijken 
Wie kent pokémon niet? De serie waardoor iedereen zijn pet achterste voren deed en ballen ging 
gooien naar dieren/mensen in de hoop ze te vangen. De pokémon Go hype is inmiddels ook wel weer 
over. Maar de Pokémon NOVA hype is nog lang niet over!  

Hieronder een selectie van de pokémon die je kan vinden in het hoge gras van de SooS. 

 
Figure 1 LickiTas 

Na 3 stappen de SooS in te zijn gelopen hebben we al beet! Het is een wilde LickiTas! Dit exemplaar 
kan je lokken met een aantal speciaalbiertjes. Of Loenen. 
Na deze prachtige LickiTas bewonderd te hebben, gaan we door. Opzoek naar onze volgende 
NOVAmon. 

 
Figure 4 TorchGinger 

We hebben nog geen stap achter de bar gezet, of een rode gloed verschijnt. Waar is dát water?! Het 
is een wilde TorchGinger, deze NOVAmon typeert zich door het ontbreken van een ziel en het maken 
van sexuele grapjes in de IKEA. Geef hem een vuursteen en hij evolueert in iets met wel een ziel.  
Gelukkig voor ons allemaal waren alle vuurstenen net op gegaan bij het blussen van een brandend 
grasveld. Twee emmers heilig water over die jongen heen, en er bleef alleen nog een hoopje as over.  

EN DOOR! 
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Figure 2 FarLau’d 

We lopen de keuken in, en vinden daar een wilde FarLau’d. De FarLau’d bemerkte eerst onze 
aanwezigheid niet, en daardoor konden we haar goed observeren in haar natuurlijke habitat. 
Namelijk, de keuken! Helaas kan zelfs een masterball deze majestueuze NOVAmon niet vangen. Dus 
met pijn aan ons hart gaan we weer door. Deze NOVAmon zullen we altijd koesteren... 

 
Figure 3 Tijssing 

Richten de uitgang komen we een Tijssing tegen, deze Tijssing stoot giftige gassen uit. En gebruikt dit 
als een natuurlijk verdedigingsmechanisme. Zijn rookgordijn is helaas niet effectief. Het is jammer 
dat wij onze repel niet hebben ingezet, want deze NOVAmon waren we liever niet tegen gekomen.  

Na een zware dag NOVAmons vangen is het tijd voor een pilsje om de incapabelheid om NOVAmons 
te vangen te vergeten.  

Uw NOVAmon-meester ter plaatse,  
S235 
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Van NOVA-lid naar student 
Als lezer denk je misschien, elk NOVA lid is toch gewoon student? Maar ik bewijs je het 
tegendeel; je kan prima beginnen aan je studie en stiekem dan toch voltijd NOVA lid zijn en 
dan niks meer aan je studie doen. Dit is zeer gunstig voor je gemiddelde alcohol promillage 
wat héél fijn is voor je mentale gesteldheid, helaas is het niet gunstig voor je studiepunten! 
Als permanente vlek van vorig jaar kan ik je vertellen dat het zeeeeer ongunstig is voor je 
studiepunten, zo heb ik er zelf nul gehaald. 

Nu denk jij als lezer waarschijnlijk; wat een maloot je kan tochwel een of twee punten halen. 
Ik kan jou als lezer verzekeren, bier drinken voor je toets helpt niet tenzij je Kevin heet. Deze 
jongen, de evenementen manager van afgelopen jaar, heeft dus na defqon een elende weg 
gehaald naar een sprinter station in Rotterdam en heeft vervolgens zijn weg verolgd met een 
bus naar delft om toch nog zijn toets te halen, vervolgens heeft hij met een waterflesje bier 
zijn toets gemaakt en toch een 7,4 gehaald, dit is een goed voorbeeld van een goede 
overgang of combinatie van NOVA lid en student zijnde. Slechte voorbeelden zijn er zat. 
Bijvoorbeeld ik, of Nicks, de mensen die vrijwel geen punten halen in hun eerste jaar en dan 
stoppen om voltijd NOVA lid te worden.  

Maar hoe is het nou om over te 
gaan van voltijd NOVA lid naar 
student? Dat wilt u als lezer 
zeker weten! Ik kan je vertellen 
dat om van vast NOVA lid naar 
student over te gaan zeer naar 
is. Je moet daadwerkelijk dingen 
leren die niets te maken hebben 
met bier drinken of hout zagen. 
Ik mag dan maar een biologie 
studentje zijn, maar het is nog 
steeds lastig om dat te 
combineren met bier drinken in 

de SooS, helaas is dat laatste ietwat lastig weg te werken na een jaar lang elke donderdag 
bier te drinken in NOVA. 

Daarintegen is het stiekem toch heel fijn om een echte student te worden die studiepunten 
haalt en zijn studie leuk vind. Daarom raad ik jullie allen aan om als je een studie vind die je 
echt ligt en je echt leuk vind dat je hélémaal je best ervoor doet, want toetsen halen geeft 
verassend genoeg meer voldoening dan bier drinken, daar tegen over staat natuurlijk dat je 
ook toetsen kan halen EN bier drinken, wat NOG meer voldoening geeft, dat is natuurlijk de 
echte aanrader, bier drinken in de SooS en je studienpunten halen, daarom raad ik jullie 
allen aan; doe je best voor je studie, en haal daarbij ook effies je studie! 
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Onzin op de WISPO-inschrijfformulieren 
De inschrijvingen voor de wispo zijn weer keihard bezig net als de commissie op hun porno uhh 
promoreis. Zoals te verwachten is van onze grandioze bierliefhebbers zijn er weer vele intellectuele 
hoogstandjes te vinden in de inschrijvingen. Dus voor deze WP hebben wij de leukste 
wonderbaarlijke wijsheden van de 13 meest hilarische inschrijfformulieren bij elkaar geploeterd en 
geharkt. 

Net als de meeste vrouwen willen, beginnen we met Mitch. Mitch heeft zijn 3 meest heilige 
levensrichtlijnen vermeld. Dit zijn: vrijheid, vrije tijd en vrijen op z’n tijd. 

Ron heeft gelukkig ook dit jaar zijn wijsheid met ons durven delen. Dit 
jaar was het: Al wapper je nog zo kloek, het laatste druppeltje valt 
altijd in je broek. Verder is Ron ook zo dapper geweest om zijn fobie 
met ons te delen. Zijn gevreesde fobie is Anatidaephobia ofzo iets, 
alhoewel hij denkt dat het die week wel mee zal vallen. Voor degene 
die Ron nog niet zo goed kennen verteld hij op zijn inschrijfformulier 
ook dat hij een gevorderde is op de berg en een expert in de kroeg.  

Onze kersverse opvolger van meneer Kevin de Jong(Martijn 
Kamphuis) wilde met ons mededelen: Hassink’s moeder. Hij is ook zo 
heerlijk bijdehand geweest om Charlotte als zijn contact persoon te 
kiezen met het telefoonnummer: Pauwels. We hebben empirisch 
bepaald dat dit nummer niet 
beschikbaar is.  

Mevrouw Belg zegt dat ze Belg heel lief vindt, net als de schrijvers 
van dit stukje, en dat ze gebarentaal aan het leren is. Zij heeft ook 
aangegeven dat zij in de zuipkeet geen cola drinkt maar fanta of 
bacardi sprite….  

Van meneer Belg hebben wij een top tip gekregen voor een plezante 
busreis. Zijn tip is namelijk als volgt: Doe mij maar een tray cola 
berenburg, dan weet ik zeker dat iedereen een leuke reis heeft.  

Sjansie heeft als commissielid een waarschuwing gegeven aan alle 
WISPOgangers: Als men een yeti ontmoet is de dood gegarandeerd, 
dit doordat men wordt opgegeten of omdat men zoveel zuipt dat de 
drogering gegarandeerd is. Een ander commisielid genaamd Lennart 
Pampers van den Hengel heeft ook een waarschuwing gegeven. Hij 
waarschuwt dat hij altijd geil is(dus pas op!!), totdat hij Cor ziet, 
hoort, ruikt, voelt of proeft. 

Onze ervaren WISPOganger, oftewel de zoon van Hassink’s moeder 
wilde ook graag vermelden dat als je ‘m in het verkeerde gaatje stopt, ze zwanger kan worden.  

 

Op een mooie Wispo, 

Lenny en Willempie 
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Colofon 
 
Correspondentieadres 
Studentenvereniging NOVA 
Rotterdamseweg 137 
2628 AL Delft ZH 
0152606227 
 
Internet  
Site: http://www.sv-nova.nl 
Mail: info@sv-nova.nl 
Facebook: facebook.com/sv-nova 
Twitter: @svnova 
 
Oplage 
500 gedrukte exemplaren 
150 digitale exemplaren 
 
Doelstelling 
De WééPéé is het blad van studentenvereniging NOVA, door en voor haar leden. WééPéé (in het kort 
WP) staat voor Word Pervert, een vrolijke woordspeling op Word Perfect. Dit was het 
tekstverwerkingsprogramma uit de jaren ’90 toen de vereniging werd opgericht. 
Het blad informeert over bestuurlijke aangelegenheden, over (aankomende) evenementen en 
verdere NOVA activiteiten. Verder heeft de WP als doel haar lezers te vermaken. Een aantal vaak 
terugkerende elementen zijn: Novalender, Aankomende evenementen, bestuursflits, 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, Laura, 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. 



 



 
 
 

16:00 UUR 

BIER IN DE SooS 

 

 

 

 

 

DAT ZOUDEN MEER 
MENSEN MOETEN 

DOEN 


