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Inleiding 
Heb je zin het gaafste leukste en grappigste blad van West-Europa?... Abonneer je dan NU op de 
LINDA! 

Grapje natuurlijk, hierbij de tot nu toe beste WéePée van studentenvereniging NOVA van het aller 
eerste kwartaal van 2017/2018! Na de drukke schoolweken die er nu gelukkig opzitten, en de 
schoolweken die er niet meer aankomen voor de mensen die niet verder dan één dag 
vooruitplannen, is het eindelijk zo ver, het heerlijkste stukje entertainment recht van uit de kelder 
van de Haagsche! Om te lezen in laveloze toestand zodat je er tweemaal van ken genieten! 

Na een geslaagde schrijfavond, een berg stukjes (waar Mount Everest Ú tegen zegt) die er nog lagen 
van vorig jaar, maar bovenal de inzet van een aantal leden is het gelukt om dit blad in elkaar te 
zetten. 

Het afgelopen kwartaal zijn er natuurlijk super vette feestjes geweest, maar niet iedereen kan overal 
bij zijn dus mocht je je geheugen willen opfrissen kan dat hiermee. Ook komt natuurlijk de 
bestuursflits, aankomende evenementen en een puzzel terug in deze uitgave! 

Nou wens ik jullie heel veel leesplezier, maar mochten er ongegronde klachten, algemene 
afzeikpuntjes of dingen die daadwerkelijk niet kunnen uit dit blad komen kan je dit melden bij 
Spamfolder@sv-nova.nl, dan zal er vervolgens wat aan gedaan worden naar de kunde van het 
bestuur! 

 

Kusjes, knuffels, veel liefs & leesplezier 

 

-Thijs zonder h  
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Figuur 2 Dikkerds in hun natuurlijke habitat 

Bestuursflits 

Allerliefste lezer, het is weer een nieuw jaar en dus hebben we ook een nieuw bestuur! Met drie man 
en één vrouw sterk hebben we er na het eerste kwartaal steeds meer en meer zin in! Na deze groffe 
zeuven miljoen seconden zie je al de eerste verschijnselen van wat bestuur zijn met je doet: 
verantwoordelijkheid, vermoeidheid en een glimlach die niet van je bakkes af te slaan is. We hebben 
zelfs de Bedrijvendag van 16 November overleefd! Wat wij ook doen, zoals traditie is geworden, is 
onze bestuurskilo’s wegen, want je zou er in je bestuursjaar 10 moeten aankomen, hieronder ons 
gewicht per week weergeven in een grafiek

 
Figuur 1 We worden met z'n alle heel dik 

Zoals je ziet is er aan deze grafiek is er niks ongewoons aan de hand, behalve dat ¾ van het bestuur 
lichtelijk afvalt, en eentje stabiel blijft.  

 

Ook zijn we met z’n allen de 
SooS uitgetrapt om ’s werelds 
beste kerstfoto te maken. Deze 
is hiernaast te zien. 

Nou dat was hem dan wel weer, 
als je een van ons zoekt zitten 
we hoogstwaarschijnlijk in de 
SooS en te droeftoeteren aan de 
bar,  

Kusjes, Knuffels en veel liefs, 

 

Het bestuur.   
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KaraokeSooS 

Een avond vol talent, 
zangkunsten en bovenal 
enthousiaste mensen. Er is veel 
gezongen, de nederlandse 
kneiters, de slechte ouwe hitjes 
maar vooral de nummers waar 
iedereen zin in had, ookwel 
mambo #5, pokemon theme 
song, dou grend, willekeurig veel 
te verwijfd kutnummer of 
gewoon hét nummer, de kneiter 
der kneiter beste lezer, de enige 
echte van Toto, hun beste 
nummer Afrika! 

Tevens was er ook een ras echt 
draai-rad om nummertjes te kiezen als je niet wist wat je moest kiezen, hierboven de foto met de 
nummers die je kon draaien:  

Mocht je nou denken dit kan ik niet lezen, dat dachten de meesten mensen met hun beschonken 
koppies ook. 

 

Terzijde van de gezelligheid was er niet alleen de proefversie, maar ook de uitgewerkte, zonder alle 
foutjes en faal puntjes, Marleen. De verbeterde, nieuwere, gezelligere maar bovenal nieuwere versie 
van onze enige echte mevrouw 
presidente, Laura van 
Leeuwen. En dit zijn allemaal 
mooie en positieve punten 
over Marleen, maar het beste 
is dat Laura ons mooie land, 
haar beste vrienden, en 
bovenal onze mooie vereniging 
ontvlucht door naar 
Canadaland te verkassen. 

 

Maar al met al was dit een 
mooie avond, met een hoop 
gezelligheid en droeftoeterige 
diva’s… 

 

  

Figuur 3 Willekeurig bord tijdens karaokeSooS 

Figuur 4 Willekeurige SooSgangers tijdens karaokeSooS 
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Wat te doen als de Medieval Madness niet goed werkt. 

Mocht je een keertje in de SooS komen en de Medieval is niet beschikbaar of alleen maar frustraties 
oplevert zou jij je best kunnen afvragen hoe je je tijd nu moet besteden. Er zijn echter meer 
mogelijkheden dan je zou denken. Als je honger hebt is de keuze al wat makkelijker, of je nu kiest 
voor een zakje chips of iets uit de frituur. Deze bezigheid kan je toch wel 5 tot 20 minuten van je tijd 
(tussen uur of juist les) kunnen vullen. 

 

Ook is het natuurlijk een idee om iemand uit te dagen voor een potje poolen. Dit is ongetwijfeld niet 
maar één potje, want de gene die verliest wil op zijn minst één keer de mogelijkheid om opnieuw te 
spelen. Voor het gemak gaan wij uit van een ‘Best out of three’ waarbij ook daadwerkelijk alle drie de 
spellen gespeeld worden. Als wij hier vanuit gaan kunnen wij stellen dat dit al 30 tot 45 minuten gaat 
duren. 

 

Wanneer dit niet meer leuk lijkt gaan we over op de spelletje op de mobiel. De tijd hiervoor is lastig 
in te schatten, omdat de één na 5 minuten al klaar is en de ander de hele dag kan vol houden op hun 
telefoon. Na lang nadenken heb ik besloten dat dit afgerond kan worden op 38 minuten. 

 

Vanaf dit moment kan je echt wanhopig worden om iets te doen en dan richt je je toch maar op je 
studie (ik snap ook nog niet waarom). Er is een onderzoek gedaan in de SooS naar hoe lang men 
besteed aan studiewerk. Hieruit bleek dat dit gemiddeld toch wel een ruime 1 minuut en 38 seconde 
duurt. 

 

Nu schijnt de SooS ok nog een tafelvoetbaltafel te hebben, niet alleen zou het vinden en uitgraven 
van deze constructie je rond de 90 minuten opleveren, ook zou daarna nog moeten worden gezocht 
naar een bruikbare handtafelvoetbaltafelvoetbal. Nadat deze is gelokaliseerd zal voor een goede 30 
minuten kunnen worden gespeel voordat het besef zal intreden dat iedere vorm van vermaak, 
anders dan de medieval, eigenlijk gewoon je tijd niet waard is, waarna kan worden terug gevallen op 
melodramatisch murmelen over hoe je de flipperkast mist. Om deze reden zullen we deze tijd niet 
meetellen in het totaal. Mocht je ooit wel interesse hebt om dit te doen, raden wij dit alsnog ten 
sterkste af en zullen wij in geen enkele mogelijkheid het bestaan van een handvoetbaltafel of een 
handvoetbaltafelvoetbal erkennen. 

 

Als wij nu deze tijden samen voegen komt dit uit op een tijd die te besteden valt tussen de 1:14;38 
en de 1:44;38. Natuurlijk is deze tijd met gemak te verwaarlozen wanneer de Medieval Madness wel 
werkt. In dat geval is het weinig moeite om tussen de 8 uur en de 17 uur (relatief gezien van welke 
dag in de week dit is) te spenderen. Uiteraard zijn dit volledig onzinnige getallen die hiervoor 
gebruikt zijn en totaal niet realistisch. 
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Het leven van een Teddybeer 
 

Teddy is een teddybeer die 7 weken in de SooS heeft geleefd. Nu denk je misschien hoe dan dat de 
SooS niet weer gesloten is daarvoor. Nou dat komt omdat Teddy een hele slimme teddybeer is. De 
dag dat die voor het eerst in de SooS kwam was tijdens de mannen en vrouwenSooS. Tijdens deze 
dag zijn er meerdere pogingen gedaan om Teddy te vermoorden, maar onze superslimme teddybeer 
wist te ontsnappen uit alle moordpogingen zonder ook maar 
een schrammetje op te lopen. Hij heeft toen de rest van de 
avond gezellig met de vrouwenSooS meegedaan. Na deze 
intensieve avond was teddy weer toe aan zijn pre winterslaap. 
Hij zocht een heerlijk slaap plekje op in de aardappelen la om 
daar zijn dutje te doen. Tijdens de JV was Teddy weer fit genoeg 
om aanwezig te zijn. Dit was ook een hele indrukkwekkende 
avond voor Teddy, want onze teddybeer werd deze avond 
benoemd tot erelid! Ook dit was weer heel intensief voor teddy 
dus teddy ging weer verder met zijn 2e pre winterslaap. Dit keer 
zocht hij een ander slaap plekje op, namelijk een doos boven op 
de koelkast. Hier kon die weer rustig verder slapen en luisteren 
naar al het geroddel in de keuken. Tijdens dat geroddel kwam 
Teddy erachter dat er een pyjama SooS aankwam en dat kon 
deze grote knuffelbeer niet missen. Hij had dus netjes zijn 
wekkertje gezet om er deze avond bij te zijn, maar door al dat 

slapen was hij heel hongerig geworden. Daarvoor 
bedacht die gezellig mee te gaan naar de KFC, maar deze 
lieve teddybeer werd gewoon op de terug weg uit de 
auto gezet en moest toen teruglopen naar de SooS. 
Eenmaal bij de SooS heeft die een supergezellige avond 
gehad. Alleen aan het eind van de avond was die niet 
meer zo slim om terug te gaan naar zijn slaapplek en 
heeft dus die avond midden in de SooS geslapen. 
Gelukkig maar dat de bewakers een beetje blind zijn en 
niet doorhadden dat hij midden in de SooS sliep. De 
volgende ochtend werd hij wakker gemaakt door een 
bestuurslid en is hij daarna maar weer terug geklommen 
naar zijn slaapplek boven de koelkast. En toen kwam de 
grote avond voor teddy, want het was tijd voor de 
BINGOSooS. Op deze speciale avond mocht teddy 
namelijk met een van de lieve serveersters mee naar 
huis. Sindsdien wordt teddy elke avond verwent met heel 
veeeeel liefde. 

 

  

Figuur 6 Een Pingiun met een beer 

Figuur 5 Een Esther met een beer 
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Pinguinpost 
De pinguïns hebben na hard “gewerkt” te hebben, besloten een uitje te hebben. Na te twijfelen 
tussen vele keuzes van wildwater kanoën tot een cursus zwaarden slikken voor wat ze wilden doen 
voor hun uitje. Deze moeilijke keuze hebben aan anderen verteld en veel van hun stelde voor om een 
enkele reis naar Syria te boeken, want ze zeiden dat het daar mooi was die tijd van het jaar. De 
pinguïns hebben dit advies compleet genegeerd en hebben besloten een dag bier te drinken bij de 
horecabeurs in Maastricht. 

 
Maandag ochtend zijn ze met een berg 
speciaal bier met de trein vertrokken 
naar de horecabeurs(Zie foto).  Wij zijn 
gelukkig aangekomen, want de trein was 
niet zoals de pinguïns compleet 
ontspoord (Hihihih woordgrapje). 
Misschien heb ik een beetje gelogen, 
niet alle pinguïns waren aangekomen. De 
Russische pinguïn kon niet mee, want hij 
wilde geen vrij nemen. Ondanks dat vrij 
net een lekker wijf is, die moet je 
gewoon nemen. 

 

Op de BBB hebben ze veel kunnen zien van een hoop speciaal bier tot  
een wc Handdoekdispenser verkoper die daarna nog een keer bij de SooS  
langskwam om ze te verkopen. Na een tijdje te genieten van gratis bier  
kwamen ze een muntenautomaat tegen en dachten ze: ‘Huh, bij dit  
stukje zullen ze wel munten willen’. Na een berg munten gekocht te  
hebben, kwamen ze erachter dat het de Bavaria onder de munten waren, 
want oprecht niemand wilde ze hebben.  Een kleine teleurstelling heeft 
de pinguins natuurlijk niet tegen gehouden en zijn ze gewoon door gaan 
hydrateren en een klein intiem momentje onderling gehouden.(zie foto) 
Na mekaar lekker te verwennen zijn ze uit het verre Maastricht vertrokken 
om maar weer terug te gaan naar de oude vertrouwde kelder. 

  

 

 

Kusjes, 

De favoriete SooScommer van Natascha van de eerste week van het jaar 2017/2018. 

 

 

  

Figuur 7 Een foto van een trein met mensen erbij 

Figuur 8 Intiem momentje. 
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een bladzijde uit het dagboek van Tijs 

Lief dagboek, vandaag was weer 
een mooie dag in de SooS, een 
beetje kuisen hier en daar, een 

vergadering van mijn favoriete 
commissie… Ik heb wel echt weer zin in 
weekend, een beetje gamen, series kijken 
en vooral gewoon slapen. Ik had niet 
verwacht dat ik me na één-en-twintig jaar 
op deze aardkloot rond te wachelen oud zou 
gaan voelen, maar het gebeurt. Ach, je oud 
voelen betekend nog niet persé dat je oud 
bent.. toch? Zo heb je soms van die 
benidorm bastards die zich op een leeftijd 
van een miljard miljoen zich gedragen als 
kleine koters.. zo wil ik later ook worden! 
Een ouwe lul van een miljard miljoen jaar 
oud die mensen zit te kutten en kloten. 

Maarja, opzich is zo’n dagje bezig zijn in 
de SooS ook heel fijn, je blijft gewoon de 
hele tijd druk met dingen doen en 
muziekjes meebléren. Ik heb vandaag ook 
mijn eigen playlist gekregen, hier staat 
alleen maar super coole muziek in waar je 
echt van moet kunnen genieten! Er staan 
wat nummertjes van Rise Against en 
Paramore en Dance Gavin Dance, je weet 
wel, die tiener emo troep, heerlijke muziek!  

Ik heb helaas nog wel mijn hoestje van de vakantie naar sziget.. Dit heb ik tijdens de EJW en OWee 
ook nog voelen zitten. Maar het gaat al beter, gewoon hier en daar een peukie minder en dan komt het 
helemaal goed, van het kuchen en proesten heb ik ook steeds minder last! 

Ik hoop echt dat het lukt om dit jaar nog meer geld op te halen voor de batavieren, gelukkig zit hier al 
meer dan genoeg vaart achter dat ik wel geloof dat het gaat lukken! ;)  

Ik heb echt héél veel zin in het aankomende jaar, het gaat echt super leuk worden met megaveel 
onzinnige momenten en idiote uitspraken, niet te beginnen over de onzin die ik uitvoer voor stukjes in de 
WééPéé… De hele campus afgaan om een goeie schijtplek te vinden met Willempie op onze brakke 
vrijdagen afgelopen jaar was zekers wel de moeite waard… 

 

Kusjes, knuffels en veel liefs, Tijs, meneer de evenementen manager & hoofd pleisterplak eindbaas! 

E 
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ief dagboek, 

Ik zit hier te schrijven naar jou, jij levenloos object, epitoom van mijn lijden, compilatie van 
mijn gekwel en verzameling van mijn gezeik. 

Jij personificatie van mijn verhaal, bewijs van mijn bestaan, geluk en ongeluk. 

De beschrijving van mijn gevechten, overwinningen en veroveringen. 

Jij lijst van mijn fouten, kwalen en zondes. 

Een opsomming van geluk, zegens en wonderen. 

En beschrijving van al het goede en kwade. 

Het mandaat van mij, NOVA, Europa en de wereld. 

De Psalmen van een wijs man ook wel een god op aarde te noemen. 

Een anekdote van poëten, filosofen en groot dichters. 

Een bewijs van hoe geweldig de uitvinding is dat zichzelf een dagboek mag noemen. 

De hersenspinsels van een verheven, een krankzinnige en een verlichte. 

Een komiek der levens, genot en plezier. 

De historie van een titaan, koning en een almachtige. 

Het letterkundige werk van een waarzegger, visionair en een belichaming van pure kennis. 

De Kronieken van een prachtig leven met vrienden en vijanden. 

Jij regalia van mijn royaliteit, bloedlijn en dictatuur. 

Een sage van avonturen, broederschap en opoffering. 

Het zichtveld van alziende ogen. 

De weergaven van een fantastisch leven met een berg vrienden en geliefden. 

Een spookje die je elke avond voorleest aan je kinderen. 

Een fabel, gewag en mare. 

Voor de persoon die dit lees, ik wens je veel gelach, geluk en vertier. Geniet van het gezellige 
vertelsel dat gaat over mijn leven. Laat dit de genoegendoening zijn van uw bestaan en het 
recht van spreken onder de groten der mensheid. 

Mijn naam is Björn Axl van Engelsdorp Gastelaars Fano Alcantara, 

Secretaris en Penningdictator der S.V. NOVA. 

Heer der heren koning der koningen. 

En dit is mijn verhaal… 

L 
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Tappersgilde 

 

Als je ooit nog eens onzeker bent om vrienden te maken, als je ooit nog eens te verlegen bent om 
iets nuttigs te doen voor de vereniging, kom dan naar de tappersgilde van NOVA.  

 

Hier in de tappersgilde van NOVA leer je als aller 
eerste tappen natuurlijk, ook leer je hoe je om moet 
gaan met nuchtere mensen. Deze zijn namelijk erg 
lastig, als men na 16:30 nog niet twee pullen HJ naar 
achter heeft geklapt is men of te brak om überhaupt 
op dit moment een biertje te drinken of men is niet 
gewent hoe NOVA en alcohol consumpties samen 
gaan. Zo kunnen ze koppig zijn en beweren dat ze 
niet tot een van deze twee categorieën behoren, hier 
moet je je echter niks van aantrekken, het zijn 
namelijk NOVA-leden en dus kunnen ze altijd wel 
genieten van een biertje. In deze situatie moet je dus 
zonder alcohol te stimuleren ze toch in het drinken 
van een lekkere pul HJ weten te pushen. 

 

Ook leer je een van de meest nutteloze parkoer af te 
leggen met twee vollen glazenen Jup, waarna 
anderen de gevallen glazen kunnen opvegen en je 
zelf dus vervolgens niks leert over hoe je 
verantwoordelijk met je zojuist getapte glazen moet 
omgaan. 

 

In conclusie is het enige waar je echt voor uit moet kijken is het schenken van bezeten pils omdat de 
o zo beliefde NOVA-leden dan door de duivel worden bezeten en je ze voor de rest van het jaar kwijt 
bent. 

 

Tot SooS! 

 

  

Figuur 9. Novalid bezeten door de duivel 
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RVC Flits - Chartreuse  
Voor me gevoel loop ik ondertussen al me hele leven bij NOVA rond, maar het blijkt (pas) 5 jaar te 
zijn. In die jaren is er veel gebeurd, met als een van de eerste dingen mijn eerste WISPO waarin de 
welbekende naam verdient is. Naast de WISPO heb ik ongeveer elke donderdag bij NOVA 
meegepakt. Dit resulteerde(samen met ‘verkeerde’ kwaliteiten) in een gefaalde studie: 
Mechatronica. 

Na nog een poging Laboratoriumonderzoek in Leiden(uitgehouden tot april ofzo) ben ik bestuur gaan 
doen bij NOVA. Als SooSbaas en evenementenmanager heb ik dat jaar onwijs veel geleerd en het 
super naar mijn zin gehad. Daaruit kwam uiteindelijk de volgende studie die ik wilde proberen: iets 
met evenementen. 

En dan zijn we in dit korte stukje levensgeschiedenis van mij aangekomen in het heden. Momenteel 
loopt mijn studie namelijk alweer op zijn einde(iets met afstuderen), maar ik loop zoveel ik kan nog 
steeds in de SooS rond. (zie foto’s hoe serieus ik in die jaren ben geworden) 

Vandaar ook dat ik zeer vereerd was toen ik begin deze zomer gevraagd werd om RvC(Raad van 
Commissarissen) te doen. Na de eerste paar vergaderingen bleek zelfs dat ik de eer had om 
voorzitter te worden en de komende tijd het zooitje mag gaan leiden. 

We zijn met zijn zessen dit jaar RvC geworden omdat we het idee hadden dat er structureel dingen 
veranderd kunnen en moeten worden binnen de vereniging. Aangezien iets structureel veranderen 
lastig is voor o.a. een bestuur wat ‘maar’ 1 jaar in functie is, hebben wij ja gezegd op het aanbod. 
Momenteel zijn we allemaal hard aan het werk om daadwerkelijk te kijken wat er nou écht moet 
veranderen en hoe we hier goede oplossingen op kunnen vinden. 

Naast de toekomst en hoe we dat het best kunnen inrichten voor de vereniging zijn we natuurlijk ook 
met het hier en nu bezig. Zo ondersteunen we het bestuur met advies om een goede beslissing te 
nemen, zijn we af en toe een luisterend oor tijdens de RvC-dates, controleren we de boekhouding 
zodat de blauwe enveloppe weer gevuld is en laten we hun lekker hun ding doen wat ze leuk vinden, 
namelijk bestuur zijn. 

Voor zover een korte introductie over mezelf en wat we willen doen en al doen met de RvC. Voor nu 
wil ik zeggen: kom gerust naar een van ons toe als jullie vragen hebben(die voor ons bestemd zijn) en 
advies aan adviserende mensen is ook nooit verkeerd, maar het meest van allemaal laten we in ieder 
geval op woensdag en donderdag lekker een biertje in de SooS doen met zijn alle! 

 

Tot SooS, 

 

 

Kusjes Chartreuse 
Voorzitter RvC der s.v. NOVA 

  

  

Figuur 10 BingoSooS 2017 

Figuur 11 DiGoNo (2012) 
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Nieuwsbrief Damclub Ons Steentje 

Jaargang 38, nr. 3800 week 38/2-2017 

 

Wedstrijdverslag  

Afgelopen zaterdagavond 6mei stond in de sporthal “de beste vestingbar in Eindhoven” te Mariahout 
de topper in de “houtzagerij “de bever”-eredivisie” op het programma tussen Damclub “de 
oranjebar” en onze eigen Damclub Ons Steentje. Onze mannen en juffrouw Toos waren gebrand op 
revanche na de verloren thuiswedstrijd waarbij in de beslissingswedstrijd op videobeelden duidelijk 
een scheidsrechtelijke dwaling was te zien. 

De allereerste wedstrijd was een simpele overwinning voor juffrouw Toos. Zij werd aangekeken door 
de tegenstander alsof ze zijn allereerste liefde was. Vervolgens werd Leen Roelofs de oren gewassen, 
al was het Feyenoord tegen Excelsior in een niet nader te noemen kampioenswedstrijd. We zullen uit 
schaamte hier geen verslag van doen, maar manager Demi Staal heeft al laten weten dat hier zware 
straftraining en het zware consequenties zal hebben.  

Nog beschamender was het optreden van Rick van de Bosch die gediskwalificeerd werd wegens 
teveel praten tegen de scheidsrechter. Deze optredens hadden nicks te maken de gemotiveerde 
teamspirit die er bij aanvang van deze wedstrijd was. Gelukkig was, de van Damclub “dubbele dam” 
getransfereerde, Pools international SuS Ciechanska die in een marathon partij uiteindelijk Thai’s 
international Petchpanomrung Kiatmookao wist te verslaan met de klassieke “wel dam, geen dam, 
beetje dam” truc.  

Hierna volgde de beslissende vijfde wedstrijd tussen Willem Pie en de zweed Ang Strom. Sporthal “de 
beste vestingbar van Eindhoven” kwam in extase, mede door onze eigen supporters van de Ultra’s. 
Gelukkig kon er een dakkapel open om de rook van het bengaalse vuurwerk uit te hal te laten 
trekken. Deheer Strom ging voorvarend van start maar leek vervolgens steeds meer in slaap te vallen 
op een paar fusten. Willem Pie greep zijn kans als een ware Duitser en sloot Ang Strom in met 3,8 
dammen tegen 1,7 dammen. Met tranen in zijn ogen moest de Zweed opgeven en zodoende wonnen 
onze mannen en juffrouw Toos deze belangrijke wedstrijd in de strijd om de nationale titel 

De volgende wedstrijd is tevens de laatste wedstrijdronde van de “houtzagerij “de bever”-eredivisie” 
en indien Damclub Ons Steentje minimaal gelijk speelt zal het kampioenschap een feit zijn en zullen 
we volgend jaar deel mogen nemen aan de champions league.  

Excursie 

Het organiserend excursie commitee heeft voor de jaarlijkse excursie een tripje georganiseerd langs 
de volgende plaatsen georganiseerd: 

Alblasserdam, Amsterdam, Appingedam, Bilderdam, Damwoude, Didam, Leerdam, Dubbeldam, 
Durgerdam, Edam, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Iipendam, Schiedam, Krabbendam, 
Kwadendamme, Leerdam, Leidschendam, Maasdam, Mildam, Monnickendam, Muntendam, Nieuw-
Amsterdam, Nieuwendam, Werkendam, Obdam, Onderdendam, Oostendam, Oostknollendam, 
Oldambt, Polsbroekerdam, Rotterdam, Rotterdam Albrands, Schardam, Schiedam, Schoorldam, 
Spaarndam, Steendam, Stellendam, Werkendam, Uitdam, Veendam, Volendam, Werkendam, 
Westknollendam, Zaandam, Zeddam, Zeldam, Zwammerdam. 
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Aanmelden kan via email op het adres: tijs1996@gmail.com 

  

Supportersvereniging Ultra’s 

Het bestuur van de supporters neemt afstand van de stickeractie om aan de onderkant van 
brandblussers bij concurrerende damclubs een sticker te plakken met als tekst: wie hier kijkt is dom. 
Deze actie is laag bij de grond en kan tevens de hulpdiensten in verwarring te brengen. Ook hopen 
we dat er geen van onze leden betrokken is bij de bekogeling van een bushokje met geurkaarsen en 
kerstkaartjes. Voor de rest zouden we waarderen als de vrijwilligers van het bestuur niet elke week 
bekogeld wordt met lawine pijlen.  

 

Jeugdafdeling “onze kiezel” 

De jeugd had afgelopen weekend vrij in verband met het internationale jeugddamtoernooi te 
Damascus. We hadden hier graag een stukje over vertelt, maar de afspraak is gemaakt van “what 
happens at jeugddamtoernooi, stays at jeugddamtoernooi”.  

 

Puzzel 

Zoals altijd is er ook weer een puzzel. Bij deze puzzel is het de bedoeling om de varkentjes te 
verbinden. De oplossing kan digitaal worden ingeleverd door te mailen naar: rickv.d.bosch@sv-
nova.nl  
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VrouwenSooS 

Één avond waarop de mannen niet welkom waren in de SooS, hoewel één mannelijk NOVA-Lid dit 
gebod volledig negeerde door met jurk aan stiekem 
biertjes te tappen achter de bar.  

Aan het begin van de avond hebben we 
cocktailglazen versierd. Er waren allemaal leuke 
glittertjes, plakkertjes en kleurtjes. Na het knutselen 
van de cocktailglazen gingen we pizza’s knutselen. 
Hiervoor hadden we een sexy Italiaanse dude gefixt 
die als baantje werkt in een pizzeria. In zijn vrije tijd 
was hij ooit cocktailbouwer in zijn hometown in 
Italië in een nachtclub. Nadat hij zijn handen vies 
gemaakt had om ons te helpen met het redden van 
de pizza’s uit de bloedhete oven, gaf hij ons een 
zeer enthousiaste workshop cocktails maken. Hij 
sprak dan wel geen Nederlands, maar hij was wel 
lekker. Nadat hij probeerde uit te leggen hoe alle 
cocktails gebouwd moesten worden ging iedereen 
haastig aan de slag om dronken te worden. Voor de 
afwisseling stond er een chocoladefontein in de 
hoek. Deze had overheerlijke marshmallows, 
ananas en zoete lange vingers. De sfeer onder de 

vrouwen was erg gemoedelijk, we hebben de 
mannen geen seconde gemist.  

Toen iedereen aangeschoten was kwam er een vrouw een erotische massage workshop geven. Ik ben 
haar naam vergeten. Ze kwam vermoedelijk uit Polen, want ze had een licht Slavisch accent. Ze 
vertelde ons dat ze al jaren gelukkig getrouwd was, maar pas 2 jaar geleden haar g-spot ontdekt had. 
De eerste drie kwartier vertelde ze ons hoe je moet genieten van de daad. ‘denk gewoon de hele tijd: 
ik vind dit lekker, ik vind dit zo ontzettend lekker’, en dan ga je ervan zelf meer van genieten. 
Niemand durfde wat te zeggen tijdens de eerste 10 vragenrondjes, waardoor de vrouw zich ligt 
ongemakkelijk begon te voelen. Na de pauze veranderde dit gevoel gelukkig. De vrouw zocht een 
lekkere vent die wel even wilde poseren, zodat zij de erotische massagetechnieken zogenaamd 
‘droog’ voor kon doen. Een niet-vermoedend mannelijk NOVA-Lid liep toevallig op het verkeerde 
moment op de verkeerde plaats en werd enthousiast de SooS in geroepen. Binnen de kortste keren 
lag hij daar, op de grond, op zijn rug, met de erotische massageworkshop dame op zijn schoot, die 
haar benen stevig om zijn dijbenen had geklemd. De vrouw kronkelde over hem heen als een 
bezetene terwijl ze ons de meest handige trucjes der opwinding vertelde. Het mannelijk NOVA-Lid 
had een rood hoofdje van de schaamte en mogelijk eventueel van opwinding, maar dat terzijde. Na 
de erotische massageworkshop waren alle taboes verdwenen, wist iedereen van elkaar wie van de 
vrouwen kan squirten en hoe je de beste handjob ooit kan geven. Na afloop probeerde de vrouw ons 
nog erotische massage gel aan te smeren maar dat was niet tegen studentenprijzen; dus niemand 
heeft ooit nog een kijkje op haar website genomen. Na de workshop wasten we allemaal onze 
handen om het overtollig glijmiddel kwijt te kunnen, en daarna ben ik naar huis gehuppeld.  

Einde -De lekkerste 

Figuur 12 Vrouwelijke berenkop 
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ief dagboek, 

Vandaag, 12 september, heb ik een hele zware dag gehad. De dag begon erg plezierig. Ik was netjes op 
tijd aanwezig in de SooS. Ik had weer heerlijk een kopje koffie opgedronken en was klaar voor de dag. 
Was nog even mijn ontbijt aan het besluiten voor in de middag. Vervolgens ging het helemaal fout! 
Natascha riep gefrustreerd of ik naar de telefoon kon komen (Ha Komen). En vervolgens kreeg ik een 

jongeman aan de telefoon die mij vrolijk vroeg hoe de avond geregeld zou worden. Helemaal verbaasd vroeg ik 
welke avond de desbetreffende persoon bedoelde. Vanavond… Mijn hart viel even stil. Vanavond hebben wij 
helemaal niets gepland, dacht ik bij mijzelf. Na een aantal minuten met meneer gesproken te hebben kwam daar 
uit dat zij de avond voor hun niet konden verplaatsen, het was immers hun oud-besturen-diner en er zou al een 
groot aantal mensen langs komen (Ha Komen!). Deze hadden schijnbaar vorig schooljaar afgesproken om deze 
avond te reserveren, maar is niet volledig gelukt. Gigantische miscommunicatie dus. 

Ik en mijn bestuur hadden besloten dit probleem op te lossen. Helaas had ik nog wel het één en ander uit te 
leggen om een extra avond aan te vragen bij school om later te sluiten. Vanaf ongeveer een uur of 11 tot 3 uur in 
de middag heb ik mijn best gedaan contact te krijgen met de personen die hier over gingen. Uiteindelijk kregen 
wij puur toevallige een willekeurige controle van één van deze personen. Had schijnbaar te maken met een 
ontruimoefening. Maar dit was wel weer een stap de goede richting in. Dit betekende dat ik al de eerste stap kon 
regelen om die gezellige mensen van de willekeurige studievereniging niet teleur te stellen. Hierna was het 
relatief makkelijk om de rest te regelen voor de avond. 

Ik zal even doorspoelen naar later op de avond. Want na dit alles was het toch gelukt om het diner door te laten 
gaan. De avond was begonnen en het AKB van de willekeurige studievereniging is geblinddoekt en onder 
begeleiding naar het commissiehok gebracht (hier stond een prachtige mix van shitty fluted aan om van te 
genieten). De oud besturen stroomde binnen en het BOB ging op het podium de avond starten. Al snel werd het 
woord overgenomen door één van de oud besturen. Deze had het één en ander aan commentaar over een aantal 
dingen. Onder andere de uitnodigingsbrief, maar ook hoe het BOB gekleed was. Uit eindelijk kwam er wat 
geklaag over mensen die aanwezig waren maar niet lid van de willekeurige studievereniging zijn. Uiteraard ging 
dit om de Nova-leden die aanwezig waren om onder andere de bar te bedienen. Maar volgens hen waren dit te 
veel mensen en hebben gevraag of hier wat aan gedaan kon worden. Het komt er op neer dat ik mij de hele dag 
heb ingezet om een avond te verzorgen voor mensen wat niet goed geregeld was (vanuit beide kanten) en gewoon 
mijn eigen SooS ben uitgestuurd!  

PS. Ik heb begrepen dat iedereen het toch erg gezellig heeft gehad. 

 

Slaap lekker, dat ga ik in iedergeval doen. 

Voorzatter. 

 

 

 

 

  

L 
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tress voor de SBS 
 
 

Lief dagboek, 
Als SooSbaas heb je er wel eens mee te maken dat je bier moet bestellen. Dat hoort er 
natuurlijk wel een beetje bij, dus je zou zeggen dat je dat wel zou moeten lukken. Echter zijn er 
ook momenten dat dit blijkbaar net niet helemaal soepel verloopt. Dit was zo'n moment. 
 
Het was een vrij zonnig dinsdag (denk ik, vast wel). Ik besloot samen met Patrick wat 
speciaalbier te bestellen voor de SBS. Bij de speciaalbierenSooS hoort natuurlijk ook wel wat 
lekker speciaalbier. Dit bier zou de volgende dag binnenkomen, mooi op tijd want de SBS zelf 
zou pas de donderdag een week later zijn. Wat kon er mis gaan? 
 
In Nederland heb je een postbedrijf, ik wil verder geen namen noemen maar iets met Nederland 
en post. Zo'n bedrijf heeft het blijkbaar druk rond dagen zoals Sinterklaas en Kerst. Ook schijnt 
het bestellen van 300 speciaalbier nogal een opgave voor ze te zijn. 
Dit allemaal bij elkaar zorgde ervoor dat het maar duurde en duurde en het speciaalbier nog 
steeds niet binnen kwam. 
 
Woensdagavond, de avond voor de SBS, nam ik een besluit. Dan ging ik maar voor de zekerheid 
ergens anders speciaalbier vandaan halen. He, als het zo moet, dan moet dat maar. Dit bier 
heeft vervolgens een nachtje koud gestaan in mijn auto, het was toch koud buiten. 
 
Toen was het donderdag, 30 november om precies te zijn, de dag van de SBS. Rond het 
middaguur kwam er een belletje; Het bier is binnen! 
Allemaal leuk en aardig, maar hoe krijg je dat koud voor 4 uur?! 
 
Buiten was het nogsteeds erg koud, maar ik vond het nog niet koud genoeg. Tijd voor ijs! 
Nadat ik bij de Makro een paar dozen ijs had gekocht en alle kratjes op alle mogelijke plekken 
heb laten koelen is het uiteindelijk toch gelukt. Klokslag 15:53 was alles op de juiste 
temperatuur. 
 
 
Kusjes, 
 
Natascha, de SooSbaas 

  

S 



Ledenblad der s.v. NOVA 

17 
 

De wondere wereld van Craigslist 
Hoe een anoniem bestuurslid zijn maagdelijkheid heeft verloren (althans, een poging tot) 

Een bestuursjaar is natuurlijk hét hoogtepunt van je studentenleven. Een jaar vol nieuwe 
levenservaringen en leermomenten. Nu is het mij ter ore gekomen (ha, komen) dat er een niet nader 
te noemen bestuurslid wel een hele bijzondere belevenis nog niet heeft mogen ervaren, namelijk 
seks. Dit geliefde bestuurslid is desperaat, wanhopig en ten einde raad, en kon wel wat hulp 
gebruiken. Gelukkig is daar Craigslist. Voor de lezers onder ons die dat niet kennen, officieel is 
craigslist een website waarop allerlei diensten worden aangeboden, maar ook huizen worden 
verkocht, kamers verhuurd,  en werk aangeboden en gezocht. Zo ook is er de categorie ‘persoonlijke 
advertenties, mannen zoeken vrouwen’. De adverteties in deze categorie laten niets aan de 
verbeelding over: ‘Come sit on Daddy’s lap’, ‘Looking for a nice sexy lady to give orgasmic pleasure, 
age 22-60’, en ‘Just want to lick a girl's feet nothing more’. Voor iedereen wat wils dus.  

In de VS is craigslist vooral berucht: ‘Man convicted of murder during craigslist sale faces life’ , ‘Man 
Busted After Bringing Toddler to Craigslist Sex ‘Meetup’ with 15-Year-Old, Police Say’ en ‘Police say 
Utah man arrested for object rape posed as doctor on Craigslist’. Wij vonden het dus een prima idee 
om hier een advertentie te plaatsen: ‘Cute Irish lad looking to lose virginity - m4w (Delft e.o.)’ 

https://amsterdam.craigslist.org/cas/6375708850.html (for research purposes) 

Binnen een kwartier hadden we al 5 reacties. Vanwege de beruchtheid van deze site vroegen wij de 
dames om een verificatie. Wij wilden een foto van haar met een banaan op haar hoofd. Van drie 
kregen wij een reactie terug, echter bevatten deze reacties foto’s met bananen overal behalve op het 
hoofd. Het anonieme bestuurslid was gelukkig ook erg blij met de verschafte afbeeldingen. Na 
meermaals vragen werd het toch wel duidelijk dat wij met bots te maken hadden. Zeker na 
onderstaande reactie:  
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Let hierbij op de code-fail #firstname, waar natuurlijk de naam van ons anonieme bestuurslid had 
moeten staan.  

De overige twee dames hadden nog niet gereageerd op ons banaan-verzoek. Om ze tegemoet te 
komen hebben wij nog een mail gestuurd met een foto van ons anonieme bestuurslid met een 
banaan op het hoofd: 

 
Figuur 13 Voor alsnog onbenoemd bestuurslid 

Hieruit kwam nog 1 reactie, van iemand wat niet op een bot leek. Deze fijne dame (of heer) had 
misschien nog wel het beste idee van dit hele craigslist avontuur: 

 

Aldus is mister anonymous nu zijn geluk aan het testen met zijn ubergeile tinderaccount. Zijn 
activiteiten op het romantische gebied zullen bijgehouden worden, zodat er op zeker in de volgende 
Wéépéé over zijn wilde ontmaagding geschreven kan worden. 
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Do’s and don’ts met plassen 
 

Do: 

 Leg je de inhoud van je broekzakken in de wc pot. (Mobiel, Sigaretten, Geld, ….) 
 Houd je broek aan 
 Let niet op je omgeving of er toevallig mensen aanwezig zijn 
 Als je een jongen helpt hou dan de straal pis vast 
 Hang je shirt over je lul 
 Leg je onesie voor een deel in de wc als je gaat plassen 
 Zeik tegen muren in een SV (BG bijvoorbeeld) 
 Neem altijd een kussen mee naar de wc zodat je lekker slapend kan plassen 
 Zeik tegen andere mensen aan (ook al zijn ze het er niet mee eens) 
 Speel een helikopter na op de wc 

 

Don’ts 

 Trek nooooit en dan ook nooooit je broek uit 
 Leg nooit of the nimmer je spullen ergens veilig neer tijdens het plassen 
 Als je staand plast mik nooit in de pot 
 Je lul ondersteunen is overbodig 
 Als je wild plast zoek geen rustig plekje maar doe dit midden in een drukke straat 
 Doe nooit niet één van de do’s op de wc 

 

Wij hopen dat jullie plas problemen met deze handige tips verholpen zijn. En dat iedereen voortaan 
een plasincident vrije avond kan hebben! 

XX  de zusjes Boshout 
 

Figuur 14 Visuele beschrijving van hoe je moet plassen 
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RvC flits - Mierlo 

Hallootjes, 

 

Sinds afgelopen JV zit ik (Mierlo) samen met die vijf andere gasten in het RVC. Voor de gene die het 
opvalt, heb ik als enige van ‘t RVC geen bestuur gedaan van NOVA. Dit maakt mijn motivatie en input 
er uiteraard niet minder om. Daarnaast heb ik ook niet aan de Haagse Hogeschool gestudeerd maar 
aan InHolland, Dier- en Veehouderij om precies te zijn. Een beetje ander bloed in het RVC dus. 

Omdat een aantal van mijn vrienden aan het 
studeren waren aan de Haagse, werd ik een aantal 
keer meegesleept naar de feesten van NOVA. Na 
een aantal geslaagde feesten was ik er ook steeds 
vaker overdag te vinden voor een kop koffie of om 
te helpen met opbouwen. Uiteraard liep dit zover 
op dat het bijna wel dagelijks werd dat ik even 
langs kwam. 

In mijn 2e studie jaar ben ik bestuur geweest bij 
studievereniging FMC als secretaris. Dit is één van 
de twee studieverenigingen bij InHolland. Tijdens 
mijn bestuursjaar heb ik ervaring opgedaan met het 
commissies, organiseren van activiteiten, 
administratie en sponsering. Natuurlijk hebben wij 
toen met de studievereniging nog een enorm tof 
feest gegeven bij NOVA als afsluiter en heel de 
SooS bedekt met een grote kunstgrasmat. 

Binnen NOVA heb ik als eerste commissie de 
SooScom gedaan voor ongeveer anderhalf jaar. Een 
zeer leuke commissie om de vereniging en leden 
nog beter te leren kennen. Uiteraard waren de 
hoogtepunten de SooScom weekendjes. Daarnaast 

heb je mij afgelopen jaren bezig kunnen zien zijn met de techniek in de SooS naast Vinnie. Tot slot 
heb ik afgelopen jaar de OWEE commissie gedaan. Dit was een heftige maar ook zeker een leuke 
periode om het jaar mee te beginnen. Dit jaar doe ik nog één keertje de BataCommissie en ben ik 
uiteraard af en toe nog bezig met de techniek. 

Naast NOVA zit ik ook nog bij Punch. Dit is de studenten volleybalvereniging van Delft. Hier wordt 
natuurlijk alleen gesport zoals jullie begrijpen .  

Dit jaar hoop ik de vereniging en het bestuur goed van dienst te kunnen zijn als RVC. Met de brede 
kennis van NOVA, FMC, Punch en mijn studie kan ik makkelijk mee praten met de oud-bestuursleden 
in het RVC.  

Tot SooS 

Wouter van Mierlo 

Figuur 15 Mierlo in zijn natuurlijke habitat 
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Het grote boze kom ik te laat met de NS formule! 

Iedereen komt wel eens te laat met de NS, veelal het gemiddelde kutstudent en het gezeik en gejank 
omdat je je les mist terzijde, JIJ kan nu wel berekenen of je te laat komt met de trein. 

Uw totale vertraging kan berekend worden met de volgende formule: 

 

ttotale vertraging = Totale vertraging in [minuten] 
ntelaat = De tijd die je te laat aankwam op het station in [uren] 

 = De constante van NS, deze kan berekend worden door de intergraal te nemen van de massa van 
een neutronen ster, tot de macht van het inverse logaritme van hoe vaak Nicolas Cage een film heeft 
gemaakt. Gedeeld door cola. [dimensieloos] 

ntrein gezien = De frequentie van treinen die gespot zijn tijdens het wachten [dimensieloos] 
nzeiken op de NS = Het aantal keer dat iemand zeikt op de NS in een tijd van 380 minuten [dimensieloos] 
nwoord bovenleiding = Aantal turfstreepjes bij het woord bovenleiding [dimensieloos] 

Dus uitgaand van deze formule komt het erop neer dat als je alle variabelen in de formule gooit en 
het goed uitrekent weet je precies hoelang je nog in je treintje of op je prachtstation kan slapen! 
Maar helaas is niet iedereen even verstandig en zijn er óók mensen die op tijd willen komen! Dit is 
algeheel onverstandig en niet aan te raden, zo kan je namelijk beter uitslapen en je best doen in de 
lessen waar je wél mentaal EN fysiek aanwezig kan zijn. Het een kan niet zonder het ander!!!! Het 
mentaal/fysiek aanwezig zijn kan ook in gradaties, zo kan je namelijk via whatsapp of skype op de 
hoogte gehouden worden van wat er gebeurt aan gekut en gekloot in de les en mentaal toch niks 
binnenkrijgen! Maar mocht je er wel bijzitten en toch zitten knikkebollen of proberen je kater te 
overwinnen, dan krijg je mentaal niks binnen! Hiervoor is deze formule optimaal geschikt. Hier kan je 
namelijk de optimale slaaphoeveelheid krijgen (zie twee wéépéé’s geleden) en toch op tijd in je les 
zitten! Mocht je je eventueel afvragen hoe wij aan deze variabelen komen, dit is door een team van 
specialistische specialisten samengesteld! Zo kom je aan de totale vertraging want je wilt weten 
hoeveel te laat je bent. Hoe vaak je deze week een trein hebt gezien heeft er teleurstellend genoeg 
ook invloed op omdat hoe vaker je een trein ziet, hoe vaker en langer je vertraging hebt! Dit klinkt 
misschien als iets wat niet terecht is, maar dat is het stiekem toch wel! Want hoe vaak je een trein 
ziet is van invloed op hoeveel je de NS de kans geeft om je te naaien! Het zeiken op de NS is tevens 
ook van invloed op hoe laat je komt want, hoe vaker er op de NS wordt gezeken, hoe vaker er 
vertraging is, anders wordt er namelijk niet gezeken op de NS! Het somteken heeft een lastige 
wiskundige berekening nodig, dus je zoekt het maar ff uit! Het woord bovenleiding heeft betrekking 
tot de bovenleiding van een tram/trein, deze gaan schijnbaar vaak kapot of wordt gejat. Waarom kan 
ik je ook niet vertellen maar naar is het wel, mocht iemand van de NS dit lezen, doe ff je bovenleiding 
beveiligen ofso! En dit doe je maal 1 tot de macht 38 minuten want dit is de gemiddelde vertraging 
die je ken leije. Dus hierbij weet je of je te laat komt en gezien je dit stuk toch aan het lezen bent gok 
ik zo van niet, dus kusjes en succes met het treinreizen! 
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“”Jiskefet - Haar In M'n Glas 

D'r zit een haar in m'n glas,  
de grond is een tapijt van peuken.  
Ik wou dat jij hier nu was...  
om je stevig in je reet te neuken.  
 
En doe maar niet net of je dat niet wil...  
je weet net zo goed als ik dat je het liefst hebt dat ik je verneder  
Want, baby, je genoot toch ongewild...  
elke keer dat we het op die manier met elkaar deden.  
 
D'r zit een haar in m'n glas,  
nu ik weer aan je denk, krijg ik spontaan een stijve.  
D'r zit hier een hoer met 1 been  
en ik hoor mezelf vragen of ik bij d'r mag blijven.  
 
En hoe het behang hier is afgebladderd,  
is nog spik en span vergeleken met de staat van m'n hersens.  
En ik stel die spuithoer hier iets voor,  
maar wat denk je, ze weet nog iets veel perversers.  
 
En ik laat het met me doen  
in ruil voor een echte zoen...  
een echte zoen, in al zijn eenvoud...  
is het enige wat me hier nog op de been houdt” – De lullo’s” -Nicke 
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Frikandellen vs frikadellen 
Een stukje wetenschap door Hassink 

Elke Nederlander kent wel de frikandel. Het smaakt wel prima met mayo of curry of beiden tegelijk, 
een uitje erbij maakt het af, en voor de grotere trek kun je deze ook in de verschillende variaties 
tussen een broodje leggen. Doch zijn er verscheidene mensen die, te pas en te onpas, een frikandel 
een frikadel noemen, een frikadel een gehaktbal, andersom, en doorelkaar.  Daarom dit stukje, om 
voor eens en voor altijd deze misverstanden uit de wereld te helpen. 

De Frikadel 

Ooit begonnen als “Frikadelle”, sinds de 17e eeuw gebruiken de Duitsers al dit woord. In de huidige 
Duitse gastronomische terminologie is dit verbasterd tot de huidige Frikadel; een gestoomde 
vleesplak. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het Franse Fricandeau, wat dan weer een woord is 
voor wat kalfsvlees met wat extra (dierlijk) vet erin. De frikadel is een soort gehaktbal, gekruid, die zo 
nu en dan ook nog wel eens wordt platgedrukt om op een hamburger te lijken. Ook zit er doorgaans 
al ui doorheen, dus een “frikadel speciaal” is een beetje dubbelop. 

De Frikandel 

Een plaatje van de Frikandel is hier waarschijnlijk niet noodzakelijk; Elke Nederlander is bekend met 
de vette vleesstaaf. Slagersknecht Gerrit de Vries probeerde als eerste de Frikadel te lanceren in 
Nederland, omtrent het jaar 1954. Doch, door verschillende voedsel- en warenwetten werd deze 
beste man tegengewerkt. Hij omzeilde dit door de vorm te veranderen naar een worst, en bij gebrek 
aan inspiratie, de naam naar Frikandel. Door de eeuwen heen zijn ook de recepten van de Frikandel 
en Frikadel steeds meer uit elkaar gegroeid. 

De Conclusie 

Een frikadel is geen frikandel, en andersom ook niet (meer), beiden smaken lekker met uitjes, kunnen 
prima op een broodje,  Doch, door gastronomische evolutie, hebben we het hier over 2 totaal 
verschillende gerechten, die beiden door de échte vleesliefhebber op eigen wijze, uniek beleefd 
kunnen worden. De frikadel is een uitvinding van bepaalde Duits en Belgische gebieden, de 
Nederlands hebben dit naar keurig Gouden Eeuw gebruik zich gewoon toegeëigend, en uniek 
gemaakt. Geniet van je Frikadel, óf je Frikandel, en toon beide gerechten het respect dat zij als dood 
stuk vlees verdienen. Een neger is ook geen blanke. Maar wel beiden mensen. 
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Het grote pottenonderzoek van de campus 
Inleiding 
Vele van ons spenderen een groot gedeelte van onze tijd op de campus, of het nou studeren is, 
epibreren in de SooS of zelfs een kernreactor onveilig maken. Daarom leek het ons van groot belang 
om te achter halen wat de beste WC van de campus is, want een lid dat hier al wat langer zit heeft 
ooit tegen een van ons gezegd: ‘In je leven zijn drie dingen belangrijk: Schijten, balkrabben en je 
studie.’.  Aangezien een van ons in twee jaar tijd nog steeds bij geen enkele studie mocht blijven en 
de ander die in 3 jaar tijd nog nooit een tweedejaars vak gehaald, zijn wij niet echt geschikt om 
onderzoek te doen naar hoe je het best kan studeren. Ook omdat praktisch iedereen die dit leest een 
expert in balkrabben of het vrouwelijke equivalent is, hoeven we dit ook niet te onderzoeken.(De 
onderzoeksgroep denkt dat het vrouwelijke equivalent iets is van tietjongleren ofzo.) Hieruit was het 
simpel te concluderen dat onze enige onderzoeksvraag die overbleef was: Waar op de campus kan je 
het beste schijten?  

Onderzoeksmethode 
We zijn gewoon bij WC’s langs gegaan en opgeschreven wat we ervan vonden en we kijken welke 
soort bruine vriend je het best kan deponeren in welke pot volgens de stoelgangschaal. Aan onze 
onderzoeksmethode is ook te zien dat ons studerend leven niet alles is.. 

1. 

Verschillende kleine harde keuteltjes , worden 
moeizaam uitgescheiden. De ontlasting heeft een 
behoorlijke tijd in de darm doorgebracht en is  
uitgedroogd.  

2. De ontlasting heeft in de vorm van een enkele 
keutel, maar hard, klonterig en bobbelig. 

 

3. De ontlasting heeft de vorm van een worstachtige 
keutel, met barsten aan het oppervlak. 

 

4. 
De ontlasting heeft de vorm van een gladde 
s langachtige keutel. D it is  normale ontlasting. Deze 
zal met weinig druk worden uitgescheiden.  

5. 
Z achte ontlasting in meerdere kleinere zachte 
keutels , die eveneens  makkelijk uitgescheiden 
wordt. 

 

6. B rijachtige, zachte ontlasting met enkele hardere 
s tukjes  erin. 

 

7. Waterige, volledig vloeibare s toelgang. 
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Resultaten 
TU Aula(Bovenverdieping) 

Dit is met afstand de meest luxe wc die we bij ons onderzoek zijn tegen gekomen. We hebben er 
express geen foto’s van gemaakt omdat je dit gewoon echt zelf een keer mee moet maken. Niet 
omdat we het vergeten waren en te lui zijn om er weer even langs te gaan. Het hokje is ook heerlijk 
geluidsdicht. Uit dit hokje komt nog minder geluid uit dan Chartreuse zijn ‘speciale’ kelder.(Niet aan 
Lisa doorvertellen, want z’n ouders mogen het niet weten). We kunnen iedereen aanraden als hun 
maag echt ruzie met je wilt maken om daar heen te gaan, want dan moet het weer goed komen. Dit 
is ook waar een van ons zijn collegegeld het liefst eruit schijt. We zullen het ook maar gelijk zeggen: 
DIT IS ONZE WINNAAR. Je moet de wc’s boven nemen, want die zijn echt veel beter. Om daar te 
komen kan je ook ‘s werelds meest luidruchtige lift nemen. Dat is ook heel leuk. 

Bouwkunde tu 
De wc heeft gewoon een goede deur die volledig dicht is, maar het is nog steeds heel gehorig. Ook is 
de pot veelste klein. Het hokje is daarentegen wel heel groot, jammer genoeg alleen in de breedte en 
niet in de lengte, waardoor je nog steeds je benen niet kwijt kan. Oftewel als je jezelf ergens moet 
ontlasten dan raden wij je aan om hier gewoon voor bij te lopen en door te lopen naar de TU aula. 
Deze hebben we als eerste onderzocht, voordat we erachter waren dat foto’s wel leuk en handig zijn. 
Weer een voorbeeld van waarom onze studie niet alles is. 

Vrouwe plee nova 
Waar jullie allemaal hebben op gewacht, zeker de 
mannen onder ons. Onze enige echt vrouwen wc. De 
enige wc met een lekker achtergrond muziekje en 
waar je al je vulgaire opmerkingen kwijt kan op een 
krijtbord. 

 

 

 

Mannen plee nova 
Veel te druk met zatte zeikerds.  5.5/10 

 

Inholland 
We zijn zelfs op de bezoek bij onze boerenvrienden. We zijn er ook gelijk achter gekomen waarom 
Mierlo daar is gaan studeren. Het komt niet door zijn liefde voor melken(hihi), maar voor de enorme 
ruimte die je daar in de wc’s hebt. Onze ellendig lange boer zou bijna in het hokje kunnen liggen. Het 
stonk er wel al, maar dat betekend alleen dat wij minder ons best hoeven doen! Er is jammer genoeg 
maar 1 wc pot per ruimte en de afzuiging is nog luider dan dat van Natas. Ook heeft inholland  
‘s werelds meest vreemde trappenhuis, maar die moet je echt een keer zien, dus dat is gewoon een 
pluspunt. Deze wc kunnen we prima aanraden. Ze zijn sowieso beter dan die van de Haagse. 

Figuur 16 Vrouw bij de vrouwenplee 
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Sylvia 
We komen nu aan bij de mooiste pot die wij bij ons onderzoek zijn 
tegen gekomen. Dit is ook de enige pot van het onderzoek die wel een 
beetje te knuffelen is. Dit is heel handig als je moet kotsen, ook al zegt 
ze zelf dat ze liever niet onder gekotst wilt worden. Ook is ze als enige 
voorverwarmd. Ook heeft ze een schone bril, maar ze wordt jammer 
genoeg niet dagelijks schoongemaakt, ook al hebben we vaak zat 
aangeboden om haar in te zepen. Jammer genoeg is het schoonmaken 
niet het enige nadeel. Sinds kort is deze pot bezet, dus heb je dat 
probleem weer. Ook is ze als lesbienne natuurlijk seksistisch, want bij 
lesbiennes belandt er altijd een vrouw in de keuken.  
PS: Ze is meer zoals een wc in een vliegtuig, doet niet aan spoelen, 
maar kan wel een partij zuigen. 

 

 

 

Appelmoes zijn wc(staat ook op campus) 
Not last but definitely least: Appelmoes zijn wc. De foto’s besparen we jullie maar. Graag gedaan 

Nadeel: Appelmoes woont er. 

Voordeel: je schijt iets van Appelmoes onder 
 

Tbk uni 
Deze wc’s raden we af, voornamelijk omdat deze vies, veelste klein, en luidruchtig is. Oftewel deze 
wc is alleen geschikt voor een smerig, doof slangenmens. 

 

Haagsche delft 
De welbekende wc’s van de haagse hogeschool. Aan deze wc’s zullen we niet veel woorden vies 
maken(we maken liever wc’s vies), omdat de meeste lezers deze wc’s al een hoop hebben gebruikt 
en voornamelijk omdat we klaar te zijn met het schrijven van dit stukje. Deze wc’s hebben als enige 
twee haakjes zodat je je tas en  jas op een apart haakje kan hangen. De haakjes hangen alleen boven 
de wc rol wat niet heel praktisch is. Het is gelukkig wel dichtbij de SooS en de meeste lezers studeren 
daar dus dat is ook handig. 

  

Figuur 17 De mooiste pot 
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Civiele Techniek 
Dit waren ook echt serieus luxe wc’s. Jammer genoeg kwam ik er wel een hele 
lelijke jongen tegen. Zie foto, of als je jezelf wel mag zie de foto niet. De wc’s 
roken heerlijk en lieten de schijtlucht ook gewoon in het hokje na afloop 
waardoor mensen die willen pissen niet in die vreselijke geur hoeven te staan. 
Die wc’s trekken ook heel mannelijk door, dus die zullen niet zoals in de SooS 
wekelijks verstoppen. De zus van Willempie werkt daar ook en of dat een plus of 
minpunt is, moet je zezelf maar bepalen. Appelmoes werkt daar ook, daarbij mag 
je ook zelf bepalen of je dat een minpunt vindt of niet.  

  

 
EWI 
Aan de wc’s is echt niks bijzonders, maar de ruimte is wel echt enorm. Als de SooS ooit weer moet 
sluiten, dan hebben we al de beste externe locatie gevonden. Een plek waar je ook alles onder kan 
zeiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO 
En nu zijn we aangekomen bij het gebouw met de leukste studievereniging van 
de TU Delft, wellicht zelfs van de hele campus. Hier zitten gewoon goede nette 
wc’s met een haakje die netjes aan de deur zit. Het kan wel gebeuren als je 
een tas en een jas ophangt dat het in je gezicht terecht komt, maar je kan niet 
alles hebben. We raden voornamelijk aan om hier op een woensdag naar toe 
te komen. 
 

 

  

Figuur 18 Lelijke jongen 

Figuur 19 Aankomende SooS op EWI wc's SooS locatie 

Figuur 20 De wc voor je goeie woensdag 
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Uit den ouden doosch 
Driedaagse Introductie Aankomend Student; DIAS 

DIAS 2010, was de dias waarin een hoop opnieuw bewezen moest worden en het wiel opnieuw werd 
uitgevonden. Doordat dit het eerste jaar was waarbij de DIAS weer de mogelijkheden kreeg om 
binnen het gebouw van de HHS te slapen, eten en alle andere gekkigheid uit te halen, werd er nauw 
gelet op wat er allemaal gebeurde. 
 Toch is het samen met jullie weer een top DIAS geworden! Achteraf kreeg ieder niets dan lof. 
Dit was echter nooit mogelijk geweest zonder het DC, de 
crew, de mentoren, NOVA, de SV’s en ieder ander die wat 
betekent heeft gedurende die 3 dagen.  
                   Met de vele activiteiten waaronder de 
wasstraat, volleybal, de quizzz, de iets wat verregende 
teamkamp en uiteraard niet te vergeten de gezellige 
feesten! Kortom het waren 3 gezellige dagen.  

 

Inmiddels zitten we alweer eind oktober en is bijna de dag 
aangebroken waar op het nieuwe DIAS Comissie bekent wordt 
gemaakt! Dit gaat plaatsvinden op 17 november, met daar aan 
voorafgaand een uurtje cabaret! Dit is uiteraard weer een gezellige avond die je niet mag missen! 
Nadat het nieuwe DC bekent is wordt er een leuke avond van gemaakt waarop iedereen nog even 
lekker los kan gaan. 

Mocht jij nou interesse hebben om ook bij de DIAS 2011 aanwezig te zijn, houd je monitoren dan 
goed in de gaten! Ook in 2011 zoeken we weer naar een enthousiast mentoren team en crew! 

Tot DIAS! 
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Figuur 21 Wereldberoemd lid 

 

Hoe wordt je beroemd op google maps? 
Stap 1, Ga zuipen 

Stap 2,  Ga eten omdat je dronken bent 

Stap 3,  Bestel de grootste burger die je in een straal van 3,8km kan vinden 

Stap 4,  Zorg dat er een dronken malloot tegen over je zit 

Stap 5,  Wees er niet bewust van dat de dronken idioot foto’s van je maakt terwijl je compleet 
oncharmant de burger aan het eten bent 

Stap 6,  De dronken idioot drukt op ‘ja’ als Google vraagt wil je deze foto’s uploaden bij Kees Kroket 

Stap 7,  Kijk op Google maps bij Kees Kroket, je staat erop!  

Stap 8, Geniet van je new found beroemdheid 

Bewijs: 
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De Wéépéé avond! 

Op deze dag, vrijdag 12 mei 2017 wordt de wp geschreven, met een team van specialisten is weer 
bezig met jou genotsblaadje te schrijven, het is zo leuk het is nog nét geen playboy! Maar nu jij van 
dit prachtstukkie aan het genieten bent zal je je vast en zeker niet realiseren wat voor een goud 
genot naar binnen is gewerkt om dit prachtstuk van een ledenblad vol te schrijven met vakkundig 
leuke onzin! Gelukkig is het ook slechts de dag na de Speciaal bieren SooS dus de katers vallen ‘mee’ 
en dat de ikea zijn open avond voor volwassen heeft gehouden heeft vast en zeker ook geholpen 
hebben met de kater, maar de mensen strijden en sneuvelen stuk voor stuk om dit pracht van een 
blad voor jou te schrijven! Shakespeare zou er nog een puntje aan kunnen zuigen, hier zitten de 
moderne nieuwe generatie innovatieve schrijverts! Jaren van nu zullen de sonnetten in dit ledenblad 
worden herschreven tot moderne versies om de cultuur op te frissen, net zoals nu!

 
Figuur 22 Schrijvers op een schrijfavond 

Mocht jij op je studieclubje, scouting, damclub, ruitervereniging of schaatsgezelschapje dit blad 
lezen, moet je je wel even realiseren dat het genot uit het genieten afstamt van ergens plezier aan 
beleven dus mocht je hier niet van genieten wordt je hierbij aangeraden om nog te genieten van je 
éné drankje teveel en dit blad dan maar voor lief te nemen en toch stiekem maar door te lezen.   

Als je je afvraagt waarom gaat dit hele stuk nergens over, dat is de bedoeling van de wéépéé, 
genieten van een zooitje onzin! Kut, Piemel, Penis en tietuh zijn dingen die ik als volgende 
onderwerpen heb gekregen verder te gaan maar helaas gaat het niet over zulke interessante 
onderwerpen. Gelukkig gaat het wel over een klaphoer, maar niet zomaar een klaphoer, want af en 
toe heb je van je van die hoeren waar je achteraf voor wilt klappen maar dat is deze dan weer net 
niet! Het is de hoer waar van te voren wordt geklapt, de vrouw met tetten en het koppie waar Ú 
tegen wordt gezegd. Maar genoeg geouwehoer over klaphoeren, de avond vordert lekker en mensen 
vallen af, de haspels zitten overvol en zelfs Loenen is nog zijn stukkies aan het afwerken! Mocht je 
genieten van dit blad, laat hert even weten aan een willekeurig lid, die verwijst je vast wel door naar 
de ene of andere schrijvert die je dankbaar is voor de complimentjes of het afzeiken! Mocht je zelf 
ook mee willen schrijven voor je eigen stukje over een willekeurig onderwerp mail even naar wp@sv-
nova.com om eventueel uitgenodigd te worden! Geniet vooral van de rest van de wp, KUSJES -Thijs 
zonder H. 
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Bataveiling 
Live stream, check. Veilingmeester in pak, check. Goede hoeveelheid bier, check. Dingen om veel te 
veel geld aan uit, check. Pinguin in een jurk, check. Twee super sjieke fietsen als hoofdprijs, check. 
Loterij, check.  
 
Nogmaals doet NOVA mee aan de batavieren, dé studentenestafette van nijmegen naar enschede. 
NOVA doet niet mee om te winnen, dat kunnen we toch niet. We doen wel mee om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor het KWF! Iets wat vorig jaar bijna was gelukt, en dat jaar daarvoor écht! De 
bataveiling is sinds twee jaar een begrip. Veel te veel geld uitgeven voor dingen die het eigenlijk niet 
helemaal waard zijn, maar stiekem toch nét wel! 
 
HET IS WEER DE BATAVEILING!  
De sfeer zat er weer goed in! Ons eerste kavel was een jaartje bestuur doen bij NOVA. Laura’s vader 
was het er niet mee eens, en bood 100 euro om dat gewoon even niet te doen.  
Vervolgens heeft onze lieve veilingmeester Chartreuse even 100 euro op door halve liter Hertog 
Jan’s. Zijn charmante assistente adte ook nog even roseetje, en haalde daarmee nog 40 euro voor de 
bata op.  
 
Voor de mensen die niet weten wat de bataveiling is, dat is een veiling (echt waar). Die sinds vorig 
jaar wordt georganiseerd door een aantal batahelden. Vorig jaar was de verwachting laag. “We halen 
wel een paar honderd euro op, dat is leuk”. De uiteindelijke stand was 1.150 euro!  
 
Voordat we de aan de serieuze kavels begonnen hadden we al een euro of 150 binnen voor het KWF! 
Ik zal jullie niet vervelen met alle kavels. Hieronder een kavel lijstje van ongeveer alle kavels: 
Koeien knuffelen met Mierlo 
Pagina in de WP (dat is dit blad!) 
VIP arrangement op BBQ-OP 
Rondleiding in de kernreactor van Delft 
Romatisch luxe diner op de donderdag avond 
Date met onze lieve voorzitter Sylvia 
Een sollicitatie training van onze batasponsor Moteq! 
Half uurtje DJ zijn op een NOVA feest 
Sjieke fietsen 
Racestuur voor de PC, van Ferrari! 
Paintbal bon voor 6 personen 
Airsoft bon voor 10 personen 
Tegeltje met de spreuk: “Liever van Laura een SOA, dan een bon van een BOA” 
Een luxe panini rooster 
En als laatste een LAVALAMP! 
#teamlavalamp 
 
Daarnaast hadden we nog een sjieke loterij, waarbij er gigantisch mooie prijzen gewonnen zijn! 
 
Na veel humor, geld wat over de balk is gesmeten en een cult die ontstaan is om de lavalamp 
(#teamlavalamp ), was de bataveiling ten einde. Bij iedereen zat er een goede hoeveelheid alcohol in. 
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Woordzoeker 

 



Ledenblad der s.v. NOVA 

33 
 

Ingezonden stuk 

Ik heb gevraagd om nog een stukje te schrijven voor de WééPéé. Toen ik moeite had om op een 
onderwerp te komen ben ik even naar een goeie vriend van mij gegaan om advies te vragen. 
Vervolgens had iemand anders al snel aanvulling voor mijn stukje. Dus bij deze: 

 

 

 end 

Figuur 23 The 'The' Thethe. 

 

      -Patrick 
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De NOVA-WC-kralenketting 

 

Ben jij het ook zo zat dat je groepsgenoten zeiken over de jouw zoveelste WC bezoek van de dag? 
Bestel dan nu de NOVA-WC-kralenketting!!! Voor maar €1,50 kan ook jij ongelimiteerd en volledig 
volgens basisschoolregels(Wie herinnert hem nog?) wanneer je maar wilt jouw drukke bezigheden 
onderbreken voor een bezoekje aan het toilet. Ben jij zo droog als saharazand? Niet getreurd!! De 
NOVA-WC-kralenketting is ook hardstikke leuk als cadeautje aan bijvoorbeeld je kleine neefje. Nu 
hoeft hij nooit meer aan de juf om toestemming te vragen. De NOVA-WC-kralenketting zal hem in 
één keer de coolste boy van de klas maken! En dat maar voor slechts €1,50! Wist je ook dat de 
NOVA-WC-kralenketting te verkrijgen is in maarliefst twee variaties? Ja, echt waar! Ten eerste is er 
de NOVA geel met zwart NOVA-WC-plas-kralenketting. Ten tweede is er de hyperdeluxe zwart met 
NOVAgele NOVA-WC-poep-kralenketting. Wat een keuze!! Daarnaast kan de NOVA-WC-kralenketting 
ook worden gebruikt als morderne haarband dankzei de zeer flexibele elastische band welke is 
voorzien van rekkende-en-strekkende-microvezels.(Let op. Mogelijk is er geen elastieken band met 
rekkende-en-strekkende-microvezels verwerkt in het eindproduct.) 
 
Ben jij ook overtuigt? Bestel dan nu jouw door chineze kinderarbeiders geschuurde en geverfde 
zwart gele, of geel zwarte NOVA-WC-kralenketting op AltijdKunnenPoepenEnPlassen@sv-nova.nl. 
Vergeet niet bij je bestelling je keuze voor de geel-zwarte of zwart-gele NOVA-WC-kralenketting te 
vermelden. Let op! Bestellen kan tot 1 maart. Product kan na productie worden opgehaald in de 
SooS. Zie onderstaande afbeelding voor productdetails. 
 
MAAR WACHT!!!!ER IS MEER!!!!: 
Bestel jij de 38ste NOVA-WC-kralenketting, dan krijg je er gratis drie pullen bier naar keuze van onze 
redacteur bij!! 
 
Lengte: 50cm 
Kraalgrootte: 12x14mm 

  
Let op, product kan afwijken van bovenstaande afbeelding. Dit betreft zowel de lengte van de ketting als de groote van de 
kralen. Verder kan i.v.m. verzend-, en administratiekosten het vrouwelijk model op bovenstaande afbeelding niet worden 
meegeleverd. 
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RvC flits – Hassink 
 
Vanaf het SooSjaar 2017-2018 ben ik ook weer RvC. Mijn echte, volledige, naam is Sander Hassing, 
maar omdat de familie Hassing verder hoofdzakelijk uit geestelijk gehandicapten bestaat en ik daar 
liever niet mee geassocieerd wordt, en omdat Ron vanaf dag 1 dacht dat het gewoon zo hoorde, 
wordt ik liever Hassink genoemd. Mijn leeftijd is 30 jaar, en in de tijd van de baas test ik 
hoogspanningskabels. 

 

In het SooSjaar 2010-2011 was ik de SooSbaas, en zo zal ik in de RvC ook het meeste letten op 
SooS-technische zaken. Ondanks dat ik al arbeider ben ik nog vaak in de SooS te vinden, om even af 
te pilsen na het werk. Want als 
de SooS eenmaal écht in je zit, 
zoals dat gaat bij een échte 
SooSbaas, dan kom je er niet zo 
makkelijk meer vanaf. Net als een 
SOA. Maar dan eentje die fijn 
kriebelt. Ook zal ik mijn best 
doen de vage flarden aan 
boekhoudkennis die nog niet 
weggezopen zijn weer boven te 
halen. Verder is er nog een nieuw 
biercontract nodig, en omdat 
behaalde resultaten in het 
verleden wel garanties zijn voor 
de toekomst houdt ik me ook 
daarmee bezig. 

 

Waarschijnlijk is dat de belangrijkste informatie over mij. Ik val op vrouwen, ben nog vrijgezel, en 
overal kaal. 

 

Tot SooS, 

 

Hassink 
  

  

Figuur 24 Hassink in zijn natuurlijke habitat 



Wéépéé nummer 1 2017-2018 

36 
 

Officieel de beste vestingbar 
van Eindhoven 

Jij als beste lezer vraagt je nu vast af, wat heeft de beste vestingbar van Eindhoven met onze goeie 
SooS in Delft te maken, ik als schrijver kan je vertellen; stiekem toch best wel een hélé hoop! De 
beste vestingbar van Eindhoven staat namelijk niet in Eindhoven, niet in Mariahout, niet in Enschede 
(stiekem wel), niet in Den Bosch, maar in Delft! Het is namelijk DÉ stamkroeg van een clubje 
ringbaardjes wat zich stiekem toch ietwat baldadig gedraagt, indien het snor is natuurlijk. Deze 
vestingbar is dan ook niet zomaar een vestingbar, maar officieel de beste vestingbar waar je kan 
genieten van een goudbruin vestingbiertje! Vraag je je nu af waar het baldadige ringbaardje vandaan 
komt, dan verwijs ik je met plezier naar je kin, en mocht die er niet zitten dan moet jij even je baardje 
bijgroeien of bijscheren, zou het bijgroeien niet lukken dan heb je op bol.com nog wel een net niet 
betrouwbaar baardgroeimiddeltje voor die ene euro teveel, als het daarna wel lukt om een 
ringbaardje te groeien kan zelfs jij, ja zelfs jij beste lezer, je als een baldadige eikel gedragen zonder 
ook maar enig gevoel van schaamte te hebben, zo schaamteloos als een schaap die zijn vette hap 
haalt in een shoarmatent, je zou het een keer mee moeten maken. Zonder gedol of gedwaas dwaal ik 
stiekem toch iets af van de vestingbar. 

 
Figuur 25 Menig vestingbar 

 Deze vestingbar heeft namelijk behalve de essentiële benodigdheden van 6 tappunten ook nog eens 
een pracht van een pisbak, zodanig mooi dat zelfs de vrouwen erin willen zeiken, er staat namelijk in 
tegenstelling tot de normale gang van zaken een rij voor de mannenplee, heb jij dat ooit ergens 
gezien? Nee, ik ook niet! Dat zegt toch wel wat over de kwaliteit van de pisbakken. Maar wat is er nu 
zo bijzonder aan deze pisbakken? Nou, met een doorzichtig gouden zeven meter tachtig opgedeeld 
in twee stukken is dit pérfect om te krabben! Op dit punt van schoonheid na heb je natuurlijk ook de 
kut dj die je met wat gezeik toch je aprés-ski muziek kan laten draaien! Mocht jij als allerliefste lezer 
nu nog niet overtuigt zijn van hoe geweldig deze vestingbar is, dan verzoek ik je om na een sloot pils 
toch maar met een prachtgroep ringbaardjes VESTINGBAR, VESTINGBAR, VESTINGBAAAAAAAR te 
gaan blèren! Dan kom je er namelijk snel genoeg achter hoe leuk en hoe geweldig een vestingbar 
nou écht kan zijn en wezen!  
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Maar om terug te komen op die vestingbar hé, ben je nou opzoek naar officieel de beste vestingbar 
van Eindhoven?!  

Hier de essentiële tips voor jouw persoonlijke zoektocht. Tip 1; begin in iedere willekeurige stad in 
Nederland, behalve Eindhoven. Want de beste vestingbar van Eindhoven vindt je natuurlijk niet in 
Eindhoven. Tip 2; ga naar de eerste de beste kroeg die je tegen komt, vraag aan de uitbater of dit de 
beste vestingbar van Eindhoven is. Mocht de uitbater je een rare blik geven. Blijf vragen!  Als hij zegt 
dat je niet in Eindhoven ben (met wellicht een referentie naar het feit dat je een grafmogool bent), 
zet keihard je nou en in en vraag door. Als je na 3,8 keer vragen nog steeds een nee krijgt. OP NAAR 
DE VOLGENDE BAR, en begin overnieuw!  

Hieronder een foto van een willekeurig kroegje in Delft, die nét niet officieel de beste vestingbar van 
Eindhoven is. Uit de mond van een professionele deskundige is te horen dat het wel ooit De beste 
vestingbar van Eindhoven gaat worden! 

 
Figuur 26 Menig vestingbar 

 

Nederland telt grofweg 11.380 kroegen. De kans dat deze kroeg toevallig de beste vestingbar van 
Eindhoven is, is dus 0.0088% kans dat je de beste vestingbar van Eindhoven op deze manier vindt! 
Vrees niet! Er zijn manieren om je kans te verhogen. Ten eerste hebben we bij de berekening de 
kroegen in Eindhoven ook meegeteld. We hebben net vast gesteld dat de beste vestingbar niet in 
Eindhoven staat. Dit zijn 150,75 kroeg bij benadering. Dit kunnen we van het geheel aftrekken, dan 
houden we 11.229,25 kroegen over. Dan stijgt onze slagingskans tot 0.0089%! Dat is toch zeker wel 
0.0001% meer kans! Kassa!!  

Denk je dat dit de beste vestingbar van Eindhoven is, dan heb je het fout! Hoppa, 1 kroeg minder te 
verkennen. Het aantal kroegen wat bezocht moet worden wordt nu 11.228,25. Dit is een succes 
percentage van: 0.008906173631243%! (zie volgende pagina) 
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Figuur 27 Bijna officieel de beste vestingbar van Eindhoven, in Den Bosch 

Tip 3; een team van specialisten heeft officieel vastgesteld dat de beste vestingbar van Eindhoven 
zich hier bevindt:  

 
Figuur 28 Officieel de beste vestingbar van Eindhoven! 

Deze geheime locatie is officieel de veste bestinghar van Eindboven! 

Een getraind oog kan hier wellicht het woord SooS in ontdekken, dit is onze finale tip.  
Veel vestingbarzoekplezier!  
Uw uiterst professionele verslaggevers ter plaatse,  
S235 & meneer scheefhoofd <3 
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Oplossingen van de puzzels in de laatste WééPéé: 
Niveau 1 puzzel oplossing: 

             Niveau 3 puzzel oplossing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 2 puzzel oplossing:  
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Colofon  

Correspondentieadres 
Studentenvereniging NOVA  
Rotterdamseweg 137  
2628 AL Delft ZH  
0152606227  
 
Internet 
Site: http://www.sv-nova.nl 
Mail: info@sv-nova.nl  
Facebook: facebook.com/sv-nova  
 
Oplage  
500 gedrukte exemplaren  
150 digitale exemplaren  
  
Doelstelling 
De WP is het blad van studentenvereniging NOVA, door en voor haar leden. WP staat voor Word 
Pervert, een vrolijke woordspeling op Word Perfect. Dit was het tekstverwerkingsprogramma uit de 
jaren ’90 toen de vereniging werd opgericht. Het blad informeert over bestuurlijke aangelegenheden, 
over (aankomende) evenementen en verdere NOVA activiteiten. Verder heeft de WP als doel haar 
lezers te vermaken. Een aantal vaak terugkerende elementen zijn: Novalender, Aankomende 
evenementen, bestuursflits en verschillende verslagen van activiteiten en evenementen.  
  
De geplaatste advertenties in dit blad kunnen ter promotie van NOVA activiteiten zijn of 
reclameboodschappen van NOVA sponsoren zijn.  
  
Uitschrijven van deze prachtige vereniging  
Uitschrijven bij de vereniging gaat elk jaar per 1 juli, maar denk hier eerst goed over na. Helpt dit 
niet: Kom nog eens langs ‘s morgens bij het gratis koffie/thee/limo uurtje of ‘s avonds na 4 of tijdens 
een SooS voor een biertje.   
  
Heeft dit nog steeds niet geholpen? Stuur een mail naar info@sv-nova.nl met het verzoek om 
uitschrijving en je gegevens, dien dit verzoek in voor 1 juli van het betreffende jaar. Indien je geen 
bevestiging van uitschrijven ontvangt neem nogmaals contact op.  
  
Met dank aan:  
Het Bestuur, Ferdi, Nico, Hassink, van Loenen, Laura, Kevin, Nicke, Docus, Niels, Esther, Daniëlle, 
Sjansie, Serena, iedereen die niet genoemd wil worden, vergeten is, iets nuttigs heeft gedaan en 
iedereen die op de een of andere manier betrokken was bij de WP. 
  
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.    
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