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Inleiding 
Het is eindelijk weer zo ver, na een halfjaartje smachten naar de volgende uitgave van ieders 
favoriete ledenblad is hij er eindelijk, en dan zelfs in zomer-editie met puzzelboek en al! 

Nu zijn er natuurlijk in de tussentijd veel te veel dingen gebeurt sinds de vorige WééPéé om het 
allemaal in een blaadje kwijt te kunnen, maar toch hebben we ons best gedaan! Zo kun ja toch lekker 
terugblikken naar het begin van het jaar! 

De tweede WééPéé schrijfavond was zoals gewoonlijk weer een genot om bij te wonen. Hier zijn 
natuurlijk ook een hoop leuke stukjes uit gekomen. Natuurlijk zijn er ook stukjes opgestuurd en zelfs 
gelekt!!  

Zoals jullie allemaal in de vorige WééPéé hebben gelezen is de NS af en toe toch wel een klein beetje 
kut, helaas klopt deze formule niet helemaal voor de bussen, die zijn dit jaar namelijk massaal op 
staking gegaan! Met de kleine aanpassing door in de formule  

 het gedeelte  aan 

te passen naar plas-, rook en eetpauze en  te vervangen door 

, dan klopt die wel weer, de stakingen hoeven overigens niet over 

het OV te gaan, en de het gezeik op de NS veroorzaakt natuurlijk ook gewoon stakingen in andere 
branches, daarom verandert die niet! 

Ook is het dit jaar weer gelukt om het 38ste fustje te verwisselen, winnen,  

Veel lees plezier, 

 

Kusjes, knuffels & veel liefs, 

Thijs zonder h 
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Inhoudsopgave 
WééPéé: 

1. Inleiding 
2. Inhoudsopgave 
3. Anoniem Rapport gelekt over brandhaspelkasten, lees hier meer 
4. Anti wispo 
5. Sjon SooS (FmC SooS) 
6. Lustrum NOVA 30 jaar 
7. Lustrum NOVA 30 jaar 
8. StalinSooS 
9. StalinSooS 
10. Muntverkoop 
11. HawaiiSooS 
12. NavySooS 
13. Dutchie in ‘Straya 
14. Dutchie in ‘Straya 
15. Mijn eerste bedrijvendag 
16. Batavierenrace 
17. Wispo 2018 
18. Wispo 2018 
19. Nopenfolie (SafetySooS) 
20. Feestje in de UFO 
21. Reclame 
22. Kerstdiner 
23. Kerstdiner 
24. BBQ-op treden 
25. NOVAlive 
26. Lees hier hoe ook jij vakkundig ‘ZWAARD!!’ kan roepen 
27. koningsnachSooS 
28. Kattukseles 
29. Kattukseles 
30. Zo kun jij een hoop geld besparen op een epische avond 
31. Colofon 

 

Puzzelboek: 

1 t/m 17 – 12 zijn puzzels of uitleg van de puzzels  
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Anoniem rapport gelekt over brandhaspelkasten, lees hier 
meer! 
 

Na jaren van geheimhouding is een rapport over brandhaspelkasten binnen de Studenten Vereniging 
Nova gelekt. Wie dit rapport geschreven heeft is onbekend, evenals dat de bron zichzelf niet wou 
identificeren. Dit rapport is was bedolven onder lagen van stof. Wat u in dit rapport stond kan 
schokkend zijn voor jonge lezers, of de liefhebbers van Halloween gerelateerd fruit/groente.  

Het is 15-10-2015. De avond van wat een gewone HalloweenSooS (HalloweenFEEST in rapport) had 
moeten zijn liep uit tot de gebeurtenissen wat een horror beeld opleverde voor de HHS (zie 
onderstaande foto van probleemgebied). Een pompoen, wat geen andere taak had als sfeervolle 
decoratie was uitgekozen als slachtoffer door een onbekend persoon. De pompoen met LED-
verlichting werd rond 23:52 in brand gestoken door middel van een gasaansteker. 

Enkele microseconden daarna ging het “ZWAARD!!!”-alarm af, na een enkel zeer effectieve schreeuw 
(Zwaard stond er al naast) werd de D-K-08 haspel ingezet om deze felle brand van enkele minimeters 
groot te blussen. Na een zware strijd van onbestaande tijd was dit gelukt en was er tijd voor rust, 
bedenking en rouw. En de grootste schade van dit zeer realistische en zeer zeker voorgekomen 
voorval was dat toevallig de zegeling van een haspel was gebruikt. 

Interne veiligheidsdiensten van S.V. Nova zijn achteraf niet zeker over het motief van de persoon, er 
wordt uitgegaan van een verward persoon, de situatie zou later absoluut niet verder onderzocht 
worden. De geruchten dat deze haspel (niet die bij de WC’s) voor schoonmaak was gebruikt, wat 
voor de reorganisatie van de BHV gebruikelijk was, en dat er helemaal geen pompoen moord was, 
zijn van tafel geschoven. Dit geld ook voor het gerucht dat deze vuurzee geblust was door de 
opoffering van een normale HJ…(it shall be rememberd….) 

De exacte toedracht zullen we echter nooit weten, 
evenals dat het onbekend is of het rapport volledig  
correct is.  Aan u dus de mening.  
Denk wel, sindsdien is geen gebruik meer gemaakt 
van niet geïmpregneerde droge pompoenen met LED- 
verlichting… 
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Feestje in de UFO 

De avond waar je met verf mag gooien in de SooS iedereen 
rondrent met glowstick en een rare vent met een pak met 
lampjes, het was weer een avond om te onthouden of te 
vergeten, dat kan natuurlijk ook.  

 Voor alle mooie herinneringen was er dit jaar wel voor het 
eerst sinds 38 jaar een werkende shadow wall. Hoe dit voor het 
eerst gelukt is nog onbekend (het schijnt dat aliens geholpen 
helpen maar dit word nog ontkend door Trump). Hier was onze 
Thijs zonder h er erg blij mee. 

Maar toch het belangrijkste verhaal van de avond was het 
meest lelijke ding aanwezig in de SooS op die avond, de o zo 
geweldige superduper overpowered mega gave UFO!!!!!! Dit 
was niet het grootste bouwerk en al hellemaal niet de mooiste 
want het was opgebouwt van letterlijk afval hout.   

het verhaal hiervan is heel kort, het was 14.32 en er stonden 2 
kluscommers in het klushok te discussiëren, “gaan we nog iets 
bouwen” uiteindelijk een idee de auto van Rick and Morty met 
dan fusten als motoren. Dat was het plan, 
en dat was goed niet gelukt. Dan maar dit 
lelijke ding om een feestje in te houden.  
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NavySooS 
We hebben dit jaar de krant gehaald! En dat zelfs op een positieve manier. 
Tijdens de Navy-SooS hadden we hoog bezoek van een waar shantykoor. Omdat mijn opa in 
datzelfde shantykoor zit was ik een beetje op het idee gekomen dat dat misschien in de SooS ook wel 
een keer leuk zou zijn. En dat was het zeker. 
Het podium was goed gevuld met zo’n 38 mannen en 2 vrouwen. 
Een beetje hetzelfde ratio als wel eens in de SooS zelf voorkomt. 
 Met pakkende nummers 
 hadden ze al snel heel de 
 SooS aan het dansen. Ook 
 deden we ons best om mee 
 te zingen. Het werd echter 
 al wel vrij snel duidelijk dat 
 ons ritme gevoel soms wat 
 te wensen overlaat. 
Desalniettemin werd ons enthousiasme ontzetten bewonderd door de groep. De sfeer zat er deze 
avond zeker goed in. Na het spetterende optreden kregen 
we te horen dat wij het meest enthousiaste publiek waren  
wat ze ooit hadden gehad. Dat zagen we zeker als een  
compliment. De groep was uiteraard wel een beetje  
dorstig na al dat gezang, dus hebben we nog een lekker  
drankje met ze gedaan. Er was zelfs een enkeling die  
nog een hele tijd is blijven hangen en zo had Chris  
een nieuw vriendje gemaakt voor de avond. 
 

Het was een spectaculaire avond die zeker weer een 
keer voor herhaling vatbaar kan zijn. Wij vonden 
hadden het ontzettend naar ons zin, het shantykoor 
vond het geweldig, het was een hele beleving. 
Shantykoor Schiehaven, bedankt voor de geweldige 
avond. 
 
Kusjes Natascha 
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Zo kun je een hoop geld besparen op een epische avond 
Je kent het misschien wel, je maakt wat geniaals mee en wil het meteen op je Instagram zetten. Je 
ontgrendeld je telefoon en voor je het weet zet je weer een paar epische party pics op je Facebook 
en taggd meteen iedereen die erbij was. Tijdens een pitstop ff snel je telefoon unlocken om een foto 
te maken terwijl je staat te pissen en uit de shoarmatent aan het eind van de avond zwalk je over 
straat en swipe je nog net een paar met je dronkemans oog bloedmooie chickes op Tinder naar 
rechts. Het was een mooie avond en je bent kapot. 
Even een klein dutje midden op dat drukke kruispunt 
kan natuurlijk geen kwaad! Je moet daarna wel rustig 
langs de vluchtstrook van de A4 terug naar huis fietsen 
omdat dat nou eenmaal de kortste route is… 

Helaas is het Nederlandse verkeer niet ingericht op 
dronken studenten en voor je het weet heb je zo’n 
nuchtere automobilist in je nek op JOUW stuk weg waar 
je overheen zwalkt. En nee je bent niet dronken, er zit 
een slag in je achterwiel waardoor je wat slingert.  

Voor je het weet treft een hulpdienst je buiten bewustzijn aan, en of je nou onder een auto ligt, op 
een kruispunt of langs de weg graag willen de hulpdiensten dan even iemand bellen die jou kent. 
Waar vroeger de hulpverleners even je Nokia 3310 uit je zak konden vissen en in je contacten naar 
"thuis" konden zoeken en bellen is nu iedere smartphone vergrendeld. Gelukkig heeft iedere slimme 
telefoon een optie om een paar nummers te markeren die je kunt bellen zonder je telefoon te 
hoeven ontgrendelen. Zogenoemde ICE-nummers, In Case of Emergency nummers. En als 
hulpdiensten een bekende kunnen bellen die je ophalen in plaats van je mee te moeten nemen 
scheelt dat een hoop geld! 

Maar hoe stel je zo’n ICE-nummer in? Dat is voor ieder besturingssysteem anders, maar wees 
verstandig en neem er eventjes een paar minuten de tijd voor! Ook nuchter zit een ongeluk in een 
klein hoekje en als je onderweg naar je afspraak en je raakt betrokken bij een ongeval is het fijn als 
hulpdiensten een bekende van je kunnen bellen! Of als je je mobieltje verliest en iemand wil 
proberen jouw gevonden mobiel terug te geven. Hieronder een korte omschrijving: 

1. Ga naar 
Contacten en 
selecteer 
Groepen. 
2. Hier vind je de optie 
‘ICE-contact bij nood’. 
Druk op de knop ‘Contact 
toevoegen’. 
Kies ‘Contact 
noodgevallen’.  
3. Selecteer één van je 
bestaande contacten, of 
maak een nieuw 
contactpersoon aan. 
4. Deze persoon is nu 
ingesteld als 
noodcontact. 

1. Open de applicatie 
Gezondheid. 
2. Onderin vind je vier 
tabbladen. Ga naar het 
tabblad ‘Medische ID’. 
3. Maak een medische ID aan. Hier 
vul eventueel medische 
aandoeningen e.d. in. Als je verder 
naar beneden scrolt vind je de 
optie ‘Voeg contactpersoon toe’. 
Hier selecteer je je noodcontact. 
4. BELANGRIJK: zorg dat helemaal 
bovenin de optie ‘Toon bij 
vergrendeling’ is ingeschakeld. 
5. Als je klaar bent druk je op 
Gereed (rechts bovenin). 

Windows phone heeft 
niet standaard ICE-
nummers in hun 
besturingssysteem. Je moet een 
app downloaden in de Windows 
store. Enkele apps die voor dit 
doeleinde al vaak zijn 
gedownload zijn ICE Message 
(gratis), ICE Lock Screen (gratis), 
Emergency Lock (gratis) en 
Emergency Kit (gratis). 
 
Als je bij ICE Message alles goed 
hebt ingesteld, Zie je het 
onderstaande screenshot in 
beeld verschijnen.  
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Noppenfolie (SafetySooS) 
 
Heel de SooS ingepakt in de noppenfollie. Geniaal om Hassink veilig te houden, helaas was hassink 
werken :(  
Er is dus geen legendarisch verhaal te vertellen, maar opzich... een uitleg over noppenfollie kan nooit 
kwaad. 
 
Noppenfolie (in de volksmond vaak bubbeltjesplastic genoemd) is een doorzichtig en flexibel 
verpakkingsmateriaal van kunststof dat gebruikt wordt om breekbare voorwerpen in te pakken. 
Belletjes lucht in halve bollen in de folie vormen kussentjes die breekbare voorwerpen kunnen 
beschermen. 
 
De Engelse naam voor het materiaal, bubble wrap, is eigendom van de Sealed Air Corporation en zou 
daarom eigenlijk slechts gebruikt mogen worden voor producten van dat bedrijf. De term wordt in 
het dagelijks leven echter regelmatig gebruikt voor het benoemen van gelijksoortige materialen. 
 
Noppenfolie werd in 1957 per ongeluk uitgevonden door twee ingenieurs, Alfred Fielding en Marc 
Chavannes, die op zoek waren naar behang met reliëf en een papieren achterkant die makkelijk te 
reinigen was. 
 
De belletjes in het materiaal kunnen dienen als een schokdemper voor het beschermen van 
breekbare of gevoelige voorwerpen tijdens vervoer. Noppenfolie is beschikbaar in verschillende 
groottes variërend van 6 millimeter tot meer dan 2,5 centimeter. Naast de belletjes kan ook het 
plastic zelf verpakte materialen beschermen. Zo worden gevoelige elektronische onderdelen verpakt 
in anti-statische noppenfolie om ze te beschermen tegen statische elektriciteit die voorwerpen als 
geïntegreerde schakelingen zou kunnen beschadigen. Een andere toepassing van noppenfolie is als 
isolatiedeken over zwembaden. Met de noppen omlaag ontstaat een isolerende laag lucht en 
belletjes. Overigens ontstaat het grootste deel van het isolerend effect door tegengaan van 
verdamping. Hierdoor helpt het folie ook water en chloor besparen. Over de ideale kleur en 
eventuele coating is geen eenduidigheid. Een niet-doorschijnend folie houdt algengroei tegen. UV-
licht en chloor hebben een degeneratieve invloed op het materiaal. 
 
Noppenfolie wordt ook gebruikt om cd's of breekbare spullen per post te versturen. Hiervoor worden 
speciale enveloppen gebruikt die aan de binnenzijde zijn bekleed met noppenfolie. 
 
Amusement 
 
Omdat noppenfolie een bevredigend knallend geluid maakt bij samenpersen en scheuren, wordt het 
vaak gebruikt als een bron van amusement. Door dit alternatieve gebruik te erkennen, bieden 
sommige websites een virtueel noppenfolieprogramma dat een vel bubbeltjesplastic laat zien dat 
gebruikers kunnen laten knappen door op de bubbels te klikken, terwijl de Mugen Puchipuchi een 
compact elektronisch speelgoed is dat noppenfolie knalt. 
 
Bubble Wrap Appreciation Day wordt gevierd op de laatste maandag van januari. De laatste maandag 
van januari werd aangeduid als Bubble Wrap Appreciation Day nadat een radiostation in 
Bloomington, Indiana, een zending microfoons ontving, verpakt in noppenfolie, die, nadat ze was 
uitgepakt en geïnstalleerd, per ongeluk het geluid van hun omhulsels uitkraamde.  
 
Sealed Air heeft controversieel besloten om een nieuwe iBubble-wrap te maken, die niet kan worden 
geknalled. 
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Anti-Wispo 
De anti-wispo. Iedereen maakt hem wel een keer mee, behalve Ron. Daarom zal ik hem toch even 
uitleggen. De anti-wispo is voor de droeftoeters die niet mee kunnen/willen gaan op wispo. Voor 
deze niet Wispogangers wordt toch nog een leuke week georganiseerd. Deze keer werd er zelfs een 
hele week aan feesten ingepland en kon je iedere dag mee eten voor maar 10 euro in totaal!  

Maandag begon de week met een barparty. De gedachtegang was dat er op maandag toch nooit 
iemand langs kwam dat bij de SooS, dus kon die zo klein mogelijk gemaakt worden. Dus werd de 
backdrop van de hoek vlak voor de tappunten naar de nooddeur getrokken. Foto is jammer genoeg 

niet beschikbaar. We wilden het graag nog kleiner maar de nooddeur 
en nog belangrijker de Medieval Madness moest toch beschikbaar 
zijn, dus werd het volgezet met SooSblokken en ballonnen voor de 
party. Jammer genoeg werd de SooSbaas wel lastig gevallen met het 
laffe broertje van het geluidje (Zie foto )  en kwam er uit het niks 
opeens een groep van 9 man binnen. Ze hadden het niet alleen 
gezellig maar ook heel knus! 

Dinsdag was blijkbaar de Ladiesnight volgens de weekmail. Ik en de andere commissieleden kunnen 
er niks meer van herinneren. Dus het was enorm legendarisch of totaal niet. Waarschijnlijk niet. 
Iedereen die er nog wat van weet graag mailen naar: 
ikweetwelwatvandedinsdagvandeantiwispo@gmail.com. 

Woensdag kwam FMC weer gezellig langs het was even ongelooflijk knettâh als alle andere FMC 
avonden maar deze keer hadden we heerlijke beenhammetjes voor avondeten. 

Donderdag was het hoogte punt van de Anti-Wispo. Er was een heuze arcadeSooS met ontelbare 
raspberry pi’s(stuk of 2 a 3), twee extra flipperkasten op freeplay en WINDOWS PINBALL!!! Het was 
ontzettend druk en iedereen had het naar zijn zin. De man die de extra flipperkasten kwam brengen 
was toch behoorlijk onder de indruk dat we de Medieval Madness hebben staan. Maar om het kort 
te houden dit was zo leuk, dat we het graag een keer nog willen doen zodat iedereen het mee kan 
maken. 

Donderdag was het hoogtepunt van de anti-wispo, maar ik stop niet op het hoogtepunt, want dan 
zou ik s’ochtends nooit meer me bed uitkomen. Dus daarom was er op vrijdag nog een apresSooShut 
van 4 tot 6. Met ieder uur een happy hour! Van 4 tot 5 had je een pul hertog jan voor maar 2,40! En 
van 5 tot 6 een flugeltje voor maar 1 euro!! Zoals je verwacht, trapte niemand hier in. Het was 
gewoon een gemiddelde vrijdag waar iedereen een enorme kater had, maar de commissie hebben 
wel allemaal een flugel genomen! 

Zondag had de Anti-Wispo commissie zoals altijd een verrassing voor 
de wispogangers. Deze keer werd er besloten om de deuren in de  
vereniging te verwisselen. De commissiehokdeur en de 
vrouwenpleedeur waren gewisseld. De deur van het fustenhok en 
van het bestuurshok zijn ook gewisseld, maar dat was zo’n succes 
dat het nog steeds zo zit. Dat het fustenhok niet meer dicht kan, 
hebben we het niet meer over.  Ook hebben we misschien de wc’s 
gevuld met bijna duizend ballonnen. 
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NOVAlive 
Donderdag was weer aangebroken 
en het feest brak los, het eerste en 
enigste echte NOVAlive van dit jaar. 
Muziek en dikke burgers, wat wil je 
nog meer? Nou beste lezer, dat zal ik 
je vertellen! De levende legende die 
als enigste over is in de band The 
Gully Flowers! Na zijn toegift wou die 
zijn plectrum het publiek ingooien, 
maar niet die in zijn hand, hij moest 
gewoon met de billen bloot om hem 
ertussen vandaan te peuteren! Na 
deze toekomstige bn’er kregen we 
de enige echte NOVA band, deze 
keer met banner en al, vervolgens 
kwam VOATDIAC op om iedereen te 
rocken met hun harde gitaarspel. In 
de tussentijd was iedereen natuurlijk aan het genieten van de overheerlijke burgers! 

Nadat VOATDIAC iedereen gerockt had kwam er toch echt een eind aan, alleen kwam andere koek 
nog heel even langs 
om nog één keertje los 
te gaan! 

Met hun hitjes zoals: 
Links-of rechtsom of 
dansen, waarin het 
hele publiek meeging 
richting alle kanten 
van de SooS op 
begeleiding van de 
zanger en allebei de 
saxofonisten! Om het 
kort samen te vatten, 
een feest om niet te 
missen dus! 
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StalinSoos (ja met een kleine S want die is in het Soos bord ook 
kapot) 
 
 
Het was zo'n typische avond waar je absoluut niks meer van weet, dus dan 
maar een stukje wikipedia (Bron: Wikipedia) 
 
Jozef Stalin (Russisch: Иосиф Виссарионович Сталин, Iosif Vissarionovitsj 
Stalin, oorspronkelijke naam: Ioseb dze Besarionis Dzjoegasjvili, Georgisch: 
იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი, Russisch: Джугашвили) (Gori, 
Russische Rijk, 18 december [O.S. 6 december] 1878 – Koentsevo (nu 
Moskou), Sovjet-Unie, 5 maart 1953) was een Sovjet-Russisch politicus die in de jaren 20 dictatoriale 
macht kreeg over de Sovjet-Unie en deze tot zijn dood in 1953 bleef behouden. Stalin was een van de 
bolsjewistische revolutionairen die meehielpen met de Oktoberrevolutie in Rusland. Van 1922 tot zijn 
dood in 1953 was hij officieel Secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. 
Hoewel deze positie officieel verkozen werd, en in eerste instantie niet werd beschouwd als de 
hoogste positie binnen de Sovjet-Unie, slaagde Stalin erin steeds meer macht te krijgen na de dood 
van Lenin in 1924, en zette hij steeds meer oppositiebewegingen binnen de Communistische Partij op 
een zijspoor. Doordat hij deze machtsstrijd won, kreeg Stalin autocratische en zelfs dictatoriale macht 
over de Sovjet-Unie. 
 
Leon Trotski, de grootste criticus van Stalin en zijn beleid, werd uit de Sovjet-Unie verbannen in 1929, 
en later in Mexico door een agent van de Russische geheime dienst vermoord. Van 6 mei 1941 tot 5 
maart 1953 was Stalin tevens premier van de Sovjet-Unie. 
 
Aan de andere kant bewerkstelligde zijn meedogenloze totalitaire bewind tevens, direct en indirect, 
vele miljoenen slachtoffers onder de Russen en andere volkeren. Massa's mensen stierven tijdens 
hongersnoden. Politieke tegenstanders werden op grote schaal "weggezuiverd" en gedeporteerd naar 
de goelags. Velen stierven daar onder erbarmelijke omstandigheden. In totaal lopen schattingen van 
het aantal mensen dat tijdens het bewind van Stalin een onnatuurlijke dood stierf uiteen van 9 
miljoen tot 20 miljoen. 
 
Onder Stalins bewind versnelde de industrialisatie van de Sovjet-Unie en groeide het land uit van een 
achtergebleven boerenmaatschappij tot een wereldmacht. Door zijn daadkrachtige en centrale 
optreden, zijn succesvolle bestrijding van het analfabetisme, het verslaan van nazi-Duitsland, de 
elektrificatie van zijn land en een zorgvuldig geregisseerde volksverering rond zijn persoon is hij nog 
altijd populair bij grote delen van de Russische bevolking. 
 
Andere namen van Stalin 
 
De man die over het algemeen bekend was onder de naam Jozef Stalin, had nog talloze andere 
pseudoniemen en bijnamen, onder welke men hem ook kan tegenkomen. De meeste van deze 
bijnamen kreeg Stalin tijdens de Russische burgeroorlog. De zestien bekende bijnamen van Iosif 
Vissarionovitsj Dzjoegasjvili waren: Josef Besosjvili, Besov, Tsjizjnikov, Ivanov, A. Ivanovitsj, David K. 
Kato, Koba (de bijnaam gebruikt door Lenin), G. Nizjeradze, Ryaboi Soselo, Soso, Oranness, 
Vartanovitsj, Totomyans, Vasili, Stalin en J.V. Stalin. Naast deze namen die in de Moskouse Centrale 
Index waren opgenomen, waren er waarschijnlijk nog meer, die echter niet meer te achterhalen zijn. 
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Het door de Joods-Oostenrijkse psycholoog, psychiater, natuurwetenschapper en marxist Wilhelm 
Reich ontwikkelde "Modju"-concept (voor dragers van de "emotionele Pest") was een samentrekking 
van MOcenigo, die als doge de Italiaanse filosoof Giordano Bruno bij de inquisitie aangaf, en 
DJUgashvili, de oorspronkelijke achternaam van Stalin. 
 

Tijdlijn leiders Sovjet-Unie 

 

 
Doei! Vinnie 
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WISPO 2018 
Dit jaar was de WISPO weer een groot succes. Na een mooi dag op de pistes met maar liefst 41 
enthousiaste mensen zijn we naar Risoul, huis van de welbekende Zweeti gegaan. Dit jaar is er zoals 
altijd is er niets mis gegaan. Ook de promoreis was vlekkeloos, nou ja op die ene Belg (geen paniek, 
niet de onze) na dan. Voor de mensen die niet mee waren maar wel mee willen genieten van alle 
verhalen zal ik even een korte samenvatting maken. Met 17 boarders, 18 dikke kinderen en Hassink 
met 5 metgezellen hebben wij de pistes en Yeti onveilig gemaakt. In die Yeti zijn we iedere avond 
weer met een ander thema langs gegaan om NOVA van z’n beste kant te laten zien.  

De eerste avond, zaterdag, was nog een langzame start, dus bijpassend de ‘Eéndelig-pak Nacht’. 
Iedereen gezellig in een Onesie, waar wij blijkbaar niet de enige mee waren. De ochtend hierna bleek 
al snel paniek bij de varkenskamer. Tja iedereen had zijn taak daar, die van Sjon was om koffie te 
zetten, maar Sjon was niet mee! 

 Zondag was het tijd voor een mooi zomers tintje met de ‘DZWAIDS’, aka De Zomerse Winter Avond 
In De Sneeuw. Met zwembroeken, bikini’s en willekeurige opblaasmeuk stonden we in de Zweeti. 
Eigenlijk perfect voor de warmte binnen. Ik heb begrepen dat de varkens de dag kei hard de pistes af 
zijn gegaan waardoor ze het feestje net gemist hebben. Dit had verder niets te maken met het net 
gekuiste toilet hoorde ik de volgende dag. 

Nacht drie was het tijd voor de ‘Polonaise Avond’ ofwel een avondje als carnavalgekken gedragen (nu 
met de varkens in Hawaï thema, die liepen immers een dag achter). 

Hierna gevolgd door de volgende kneiter, ‘Das FebruarFest’. Plakmoustache’s, lederhosen en dirndl’s 
was wat er te zien was in de hoek van onze WISPO-gangers. Ondertussen hadden de achterlopers het 
opgegeven en deden weer mee aan het zelfde programma. 

Dit zorgde er voor dat de woensdagavond 
erg, uhm, ongemakkelijk werd voor de 
mensen die niet van NOVA waren. Niet 
dat dat bij ons een indruk maakte. Dit 
was namelijk de avond van ‘Cormasutra’ 
voorheen bekend als ‘Pimps & Ho’s’. Je 
snapt wel dat ineens de mooiste vrouwen 
te vinden waren bij het wildste stukje van 
de Zweeti. 

Na zo’n zware avond dachten we ons nog 
één nachtje beschaaft te houden met 
‘FFF100’ (ja op dit moment werd de 
commissie wat inspiratieloos met unieke 
namen), dit was een avondje helemaal 
geel. 

Na ons in te houden vonden we dat we de WISPO wel sterk moesten afsluiten, dus de tokkie broeken 
en marcelleke’s gingen aan. Uiteraard gingen de marcelleke’s in de ochtend al aan en sommige zelfs 
door het pannetje pastasaus tijdens het kuisen. 
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Andere niet noemenswaardige dingentjes die gebeurt zijn; 

 Halverwege de heenreis fatsoenlijk sneuvelen en er voor zorgen dat het toilet in de bus stuk 
gaat. 

 Iemand die dacht dat een ander wel een stukje van z’n hand kon missen. 
 Badkamertegeltjes die minuten voor inspectie loskwamen en vakkundig terug gezet zijn 

(tandpasta is blijkbaar prima tijdelijk voegmiddel). 
 Het schijnt dus mogelijk te zijn om in het trapje van een hoogslaper vast te komen zitten 

tijdens de seks. 
 De Belgische buren waarderen het niet als de deur open gedaan wordt door een naakte 

30+’er. 
 Blijkbaar zijn niet alle verwarmingen om op te zitten. 
 In je onderbroek de piste af sleeën is koud. Heel koud. 
 Ga er van uit dat die westlanders wel een vies shotje voor je hebben. 
 Het proberen te vliegen van een heuveltje. 
 Hierdoor je sleutelbeen te breken. 
 Vervolgens opgehaald worden met een banaantje en dan niet je verzekeringspasje bij je te 

hebben wat je dagen verteld hebt altijd op zak te moeten hebben. 
 De zelfde bus krijgen als de heenreis, waar het toilet nog altijd stuk was. Voor een rit van 14 

uur.  
als 

Als afsluiter nog even een paar leuke kiekjes. 

Op een mooie WISPO! 
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KoningsnachSooS 
 

 

Een SooS zoals nooit te voren, zoals 
konining (voormalig prins) Pils zou zeggen, 
eentje ken geen kwaad. Alleen houdt die 
het niet bij eentje dus natuurlijk wordt 
één, twéé en twéé, drie. Alleen sloot de 
SooS om 10 uur want iedereen wilt 
natuurlijk stappen op koningsnacht alleen 
lukt dat niet altijd na je éné tweejé 
biertjes. 

Gelukkig greep het bestuur hier in, door 
iedereen die naar bier vroeg door te 
sturen naar de buurtsuper. Want wij 
verkochten alleen maar pilsch! 

Natuurlijk verschilt het voor iedereen wat 
er nadat de SooS sloot is gebeurt, maar 
om het kort samen te 
vatten: 

 

 

 

 

 

Maar wat iedereen moet weten is hoe je de gezelligheid erin houdt, dat doe je natuurlijk 
door gewoon gezellig te proosten! En dan roep je; Cheers, Skál, Sante, Na Zdrowie, salud, 
Vashe zdoróvje, serefe, Cin Cin, Gia Mas, Zum Wohl, Kanpai, A sua Saúde, maisha marefu, 
Chapda, Okole Malune of Kippis! 

 

Proost! 
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MUNTVERKOOP  
“een kijkje achter de schermen” 

Munt 

betaalmiddel van metaal of kunststof  vb: ik had drie munten 
in mijn portemonnee 

een plant met een sterk aromatisch blad vb. Esther, kan je 
wat extra munt in m’n cocktail doen? 

Verkoop 

het aan een ander geven in ruil voor geld vb: de verkoop van 
bloemen is gestaakt vanwege de hitte 

Munt + Verkoop 

Het krijgen van een betaalmiddel van kunststof in ruil voor geld vb. Ik verwachtte een leuk BBQ-op of EJW, 
dus ik heb maar vast 38 munten gehaald bij Willempie en Loenen. 

Vaak als Willem en ik gevraagd worden voor muntverkoop stellen wij onwijs veel eisen. We doen alsof we het 
onwijs zwaar gaan krijgen achter de muntverkoop. Dat we alles in de gaten moeten houden, dat we na afloop 
76 maagden nodig hebben. Maar... stiekem hebben wij keer op keer de avond van ons leven, en is het echt 
geweldig om een avond mensen te kunnen voorzien van plastic muntjes.  

Maar even vanaf de opbouw, we beginnen natuurlijk met een geweldig plan van aanpak welke we vervolgens 
nog zo’n 7 keer aanpassen. Om er vervolgens achter te komen dat we beter dat ene andere idee kunnen doen. 
Maar als we eenmaal een bouwplan hebben stampen we het zo uit de grond. De foto’s zouden hieronder staan 
als er foto’s op de site zouden staan. Maar dat is helaas niet het geval. 

Nee maar het is best leuk om muntjes te verkopen. Zeker als mensen op een gegeven moment een bakkie op 
hebben. Dan denken ze korting te kunnen krijgen ofzo. Gelukkig hebben wij daar leuke truukjes voor, zoals net 
zo lang door onderhandelen totdat ze meer betalen per muntje dan de rest. Aangezien we het op een gegeven 
moment zelf ook niet meer snappen. 

Nog een mooi iets van de muntverkoop is dat je de hele avond cola kan drinken zonder dat het bestuur het 
doorheeft. Want je geeft gewoon willekeurige mensen een muntje om voor jou een colaatje te halen. Hoef je 
zelf je plek niet te verlaten. 

Ben jij nou jaloers geworden? Denk jij dit nou ook te kunnen? Dan komt dit goed uit! Want Willem en ik 
stoppen per 03-08-2020 met de muntverkoop te verzorgen bij sv NOVA. Heb jij interesse om het muntje van 
ons over te nemen? Loop dan komende muntverkoopevenement even langs de muntverkoop. De winnaars 
zullen gekozen worden door een muntje te flippen. 

Mvg, DJ Loenski & Dolle Willie  
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Kattukse les 
Heb je soms ook moeite om deze man te verstean, snap je soms 
ook zijn doen en laten niet. Treur dan niet hier een korte kattukse 
les zodat mensen eindelijk wel zijn shit kunnen begrijpen.  Omdat 
het kattukse woordenboek meer woorden heeft dan de complete 
van dale kan ik niet alles beschrijven op deze ene pagina dearom 
een worden alleen de belangrijkste gezegdes hier vertaald. 

 

Kattuks     ABN 

Bè je belaetaefeld!   Ben je bedonderd!  

'k skouw je wear!   Ik waarschuw je!  

van de poemus komme   Dronken naar huis gaan 

Bê je daer    Hallo 

Hòpe wind en berguh waèter  Het waait hard 

Achterbankje    Bagagedrager  

Plaats     Een erf dat betegeld 

Slobje     Een steeg 

Garnaal     Garrent  

Praetje     Gesprek 

t'is iet âhrs    Het is niet anders 

Draekstien    Kawjongen 

Wurft     Boulevard 

ik ga stome    Naar huis gaan 

stravvertje    Pepermuntje 

van wies ben jij der iejn   Wat is je familie scheldnaam    

Ui     Een ding (persoon) uit Rijnsburg 

Sauwerkraud    Zuurkool 

Kattuk     Katwijk ZH, niet het Katwijk uit Brabant die zijn fake. 
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Nu nog 5 spannende feitjes over het mooie Kattuk. 

1. Je hebt een visum nodig om Katwijk in te mogen. 
2. Incest is heel normaal, hoe blijft anders goed zaad in de familie? 
3. Een Kattuker haat een ui. Niemand weet waarom maar ze haten ze gewoon. 
4. Ze hebben allemaal een scheldnaam. 
5. Op zondag zijn de winkels dicht zoals het hoort punt. 

 

Nu denk jij als gezellige lezer mooi ik kan eindelijk die malloot vertstean dan heb ik slecht nieuws, dit 
is pas 0.38% van het woordenboek. Om de volledige taal te begrijpen moet je nog 25 jaar studeren 
aan Harvard University. Maar om dit mooie verhaal af te ronden nog een mooie plat Kattukse zin: “Ik 
weet wel datter veul skepe an de strant stinge, ’n endeje om de zui kwamme d’r verskâaie paele voor 
d’n dach” 
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Kerstdiner 
Als je aan kerst denk denk je natuurlijk direct aan, jawel, truien! Meestal is het rond kerst wel koud 
dus dan kan een trui best comfortabel zijn. Maar rond kerst gebeurt er wel iets geks met truien, ze 
hebben dan namelijk een bijzondere bedrukking: een lelijke bedrukking. 
Dat was dan ook het geval tijdens het kerstdiner dit jaar. 
Daarom een mooie compilatie: 
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Buiten al deze leuke plaatjes kan ik natuurlijk ook wel wat vertellen over het diner.  
We begonnen de avond met twee soorten amuses, gevulde 
champignon en gevulde tomaat. Erg lekker al zeg ik het zelf. 
Het voorgerecht was een paddestoelensoep met zelf 
gemaakt Kopere Kat bierbrood. Echter was er ook voor de 
mensen die niet van paddestoelensoep hielden gewone  
tomatensoep, met ballen! 
Het hoofdgerecht was een gevulde kalkoen met stoofpeertjes 
en aardappelpuree. Op de tafels werden meerdere kalkoenen 
verspreid en toen kon iedereen aanvallen. 
De avond werd afgesloten met een zelfgemaakte tiramisu. 
 
Verder was er voldoende wijn voor iedereen. Maar er was  
ook een speciaal biertje voor de avond, de Gulpener 
Wintervrund. Een echt kerstbiertje, dus helemaal in style. 
 
Ook werd deze avond een legendarische foto gemaakt van 
ons bestuur, wat wel een beetje ons jaar opsomt als je er zo 
even naar kijkt. Waar zo’n kerstdiner allemaal wel niet goed 
voor kan zijn. 
 
Het was een geslaagde avond met lekker eten, prima wijn, 
een speciaal biertje en een knusse sfeer. 
 
Kusjes, Natas 
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De hawaiiSooS 
The pressure was on om een perfecte Hawaii SooS neer te zetten zonder zwembad. Waar menig lid 
erg sceptisch over was, overigens. Deze week kwamen alle SV’s bijeen om elkaar te overtreffen met 
de lekkerste cocktails en de mooiste meisjes en barbladen. ’s Avonds werd er druk geverfd en kluspils 
gedronken, zodat de avond erna het feest helemaal fantastisch zou worden.  

Elke SV bar had zijn eigen 
zelf gebrouwen cocktails. Ik 
herinner me nog één bar 
die een zandbak had 
gemaakt waarin halve 
kokosnoten lagen met 
rietjes erin. Achter de bar 
stonden twee grijnzende, 
trotse barbouwers die 
omgetoverd waren tot 
barista’s. In de zaal liepen 
verklede studenten rond 
met zwembandjes, 
snorkels, foute tops en 
plastic bloemenkransen. 
Sommige studenten 
hadden de memo niet 
gekregen en kwamen 
alsnog in zwembroek. Wanneer de dames achter de NOVA cocktail bar even aan het ‘pauzeren’ 
waren, kon men verkassen naar de dansvloer waar geen echt water te vinden was, maar wel een 
projectie hiervan! Er werd volop polonaise gelopen zoals altijd, en dit keer zonder slachtoffers. 
Pikachu was ook aanwezig. De opblaaspalmboom was ook favoriet. Onze favoriete DJ en goede 
vriend Guy zorgde ervoor dat er volop gedanst werd.  

Voor de verandering waren er opeens heel veel vrouwen in de SooS! Zo ook eentje van de school 
Inholland, en nee zij studeerde géén koeienkunde. Wanneer het zeer geslaagde feest afgelopen was, 
de lichten aan gingen en het bekende lied ‘I want to break free’ gedraaid werd, stond zij innig te 
zoenen met een ander willekeurig NOVAlid. Geen schaamte. Wel veel cocktails achter de rug (of 
liever, in de maag).  

Deze Hawaii SooS heeft bewezen dat een tropisch feest geen zwembad nodig heeft om succesvol te 
zijn (maar het maakt het wel … zwoeler). Gauw weer! 

Kusjes  
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LUSTRUM NOVA 30 jaar 

 

Ja, ja, NOVA heeft dit jaar haar vieux-leeftijd bereikt, we zijn immers 30 jaar geworden. Dit kan 
natuurlijk niet zomaar voorbij gaan met alleen een beetje taartgooien. Om het echt goed te vieren 
hebben we enkele iconische evenementen uit de kast gehaald en deze extra groot uitgepakt. De 
American Lunch, SSBSmWeC en Lustrum BBQ-OP. Het kan toch zijn dat jij ze misschien gemist hebt. 
Dus hier maar even mijn herinneringen, of wat er van over is.  

 

American Lunch 
Vast is het je niet ontgaan dat bij NOVA bijna iedere 
dinsdag een lunch is te krijgen. Normaal wordt dit door 
de studieverenigingen geregeld, op de allereerste 
lunch van het jaar na. Dat is waar wij een heerlijke 
lunch neerzetten voor gratis en niks! Om de 
lustrumviering te starten hadden we dus besloten om 
dit nogmaals te doen. Maar wat voor lunch moet je 
dan doen. Lopend buffet hadden we al gedaan, dus er 
moest wat anders komen. NOVA-burgers! Natuurlijk. 
Die lekkere burgers die normaal altijd met NOVAlive te 

vinden zijn. Meteen ontstond het Amerikaanse 
thema eromheen. Dus werden hotdogs, free-refill-
drinks en doggybags meteen toegevoegd. Met 
bijbehorende vlaggen en ‘Team America’ op repeat 
was de aankleding al snel de goeie kant op.  
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Om die burgers op een goed tempo te kunnen bouwen moesten enkele gemotiveerde mensen de 
dag van te voren al in de keuken zwoegen. Het waren zeer luxe burgers. Als ik mij de volgorde nog 
goed herinner; bodem, sla, tomaat, augurk, burger, cheddar, ei, spek, ui, grillsaus, top. Ruim 300 
hamburgers zijn in sneltrein over de etensuitgifte gevlogen. Aan het einde was de keuken een kleine 
ravage, maar veel tevreden gasten. 

 

SSBSmWeCSooS 
Ook niet te missen ieder jaar, is de Speciaal Bieren 
SooS (SBS). Lange tijd al twee maal per jaar. Nu 
was dit wel een evenement wat we kunnen 
lustrumfy’en. Laten we het in plaats van Speciaal, 
Super Speciaal maken. Maar nu vergeten we wel 
de mensen die juist van een lekker ‘Vinnie, Vidi, 
Vici SooS’ houden. We doen het met Wijnen. 
Iemand vertelde ons ook eens dat we eigenlijk 
niet zo veel leuke ciders hebben. Daar moeten we 
natuurlijk wat aan doen. Hiermee was de ‘Super 
Speciaal Bieren SooS met Wijnen en Ciders-SooS’ 
ontstaan. Heeft nu nog niet echt een thema, zo 
even terug kijken wat hier voorheen wel eens mee is gedaan. Een middeleeuws thema. Ook nog even 
een mooie verzamelplek voor de lege flessen rondom het hoofd van Walter. Een klein ritje naar 
België en we waren er klaar voor. Dit alles eindigde in een geweldig aangeklede SooS met maar liefst 
26 unieke bieren, 17 wijnen en 6 ciders.   
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De Sjon-SooS 

 

Wat een leuk feestje was dat weer. Wij van FMC hebben ons tenminste kostelijk vermaakt. 

Voor wie het niet weet, Sjon is onze mascotte, een roze vogel van onbekende oorsprong. Hij 
vermaakt ons elke maand weer met leuke stukjes in onze nieuwsbrief en houd ons goed in de gaten 
vanuit zijn kooi boven op de kast in ons hok. 

Nu wilde Sjon al een tijdje een 
huisfeest gooien. Probleem was 
dat zijn kooi veel te klein is!  
En toen kwamen onze goede 
vrienden van NOVA te redding. 
Zij hadden nog een avond waar 
nog geen feestje gepland was, 
of FMC daar wat mee kon. Sjon 
aarzelde natuurlijk geen 
seconde. Die wist wel wat. 

FMC wordt gesymboliseerd 
door de kleur GROEN. Dus de versiering was niet moeilijk, Groene slingers en camouflagenetten 
waren nog beschikbaar, dus die konden worden opgehangen. Samen met de gekleurde lichten die 
NOVA altijd zo goed gebruikt was de basis gelegd. Toen hoefde we het alleen nog maar met 
gezelligheid te vullen. En als er iets is waar FMC goed in is, is het wel gezelligheid.  

En we hebben het gezellig gehad. De dansvloer werd goed gebruikt, de drank vloeide rijkelijk (voor 
sommige te rijkelijk ;) en een evenement van FMC  kon eindelijk 
weer eens tot laat in de nacht doorgaan! 

Echt een fantastische avond (wat we ook van NOVA gewend zijn!) 

Ik spreek denk ik wel namens alle FMC’ers wanneer ik zeg dat we 
NOVA zeer dankbaar zijn dat we deze avond en alle andere borrels 
die we dit jaar bij jullie konden houden. Wij hebben er hele goeie 
tijden beleeft!  

Ook kan ik wel zeggen dat wij ontzettend blij zijn met de vriendschapsband die onze twee 
verengingen hebben. Een vriendschap die hopelijk nog jarenlang mag duren. 

Met Groene Groet, 

Daan Engberts  - een trotse FMC’er 
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De Batavierenrace 
Na maanden lang mezelf in het zweet te hebben gewerkt in de lokale kroeg met twee biertjes in m’n 
handen was ik dan eindelijk fit en afgetraind voor de Batarace. Deze geweldige ervaring waar ik nu 
voor het tweede jaar op rij aan heb meegedaan is er een die ik zeker vaker zal willen meemaken. Met 
deze gezellige groep samen voor een goed doel geld ophalen, bier drinken en feesten… en ohh ja ook 
nog rennen. Samen met een groep van acht zat ik in de nachtploeg van de Batavieren race. De race 
die begon rond een uur of 22:30 met een herstart om 00:00. Onze groep begon om 00:30 met de 
eerste kilometers. Hier mocht ik gelijk met mijn partner (Julia) een stukje fietsen terwijl zij de longen 
uit haar lijf rende. Nadat we door iedereen waren ingehaald en op onze vertrouwde plek achteraan 
rende ging het fietsen mij vrij gemakkelijk af. Tot het gevreesde wissel punt waar ik mijn eerste 
meters mocht gaan rennen met mijn nieuwe fiets partner (Esther). Hier ben ik bijna gestorven maar 
heb ik net als mijn mede renners met een bier conditie toch de finish gehaald. Hierna mocht ik nog 
vele uren genieten in het busje waar iedereen langzaam aan het sterven was van de vermoeidheid.  
  
De volgende dag was het gelukkig een dag zonder te veel lichamelijke activiteiten en heb ik vooral 
niks gedaan. Na een dag niks doen was het dan eindelijk zover om de laatste deelnemers aan te 
moedigen tijdens de grote finish. Na dat NOVA succesvol op de 3e plek van onder is geëindigd was 
het tijd om met zijn allen onze beste activiteit te volbrengen. We hebben de laatste avond met zijn 
allen tot diep in de nacht gelachen en gefeest. Na een avond vol plezier en bier was het dan toch tijd 
om naar bed te gaan. Helaas had een mede dronkaard onze tent (die nogal klein was) opgepakt en 
honderd meter verderop gezet. Gelukkig hebben wij met NOVA veel lieve mensen zoals Syl die onze 
tent in haar dronken maar toch verantwoordelijke bui heeft terug gezet zodat Ik en Juul die onze tent 
drie dubbel zagen gewoon lekker konden slapen. Iedereen nogmaals bedankt voor de mooie tijd en 
tot volgend jaar! 
  
Mark van Oudheusden 
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Dutchie in ‘Straya 
 
WARNING: ɹǝpun uʍop uɾız ǝʍ ʇuɐʍ uǝpnoɥ doʞ ǝp do ʇǝɥ ǝɾ ʇǝoɯ uǝzǝן ǝʇ ʇıp ɯo 
 
 
Wie: Charlotte Pouwels 
Derdejaars Technische Natuurkunde 
Wat: beetje stage lopen en reizen 
Waar: Sydney, Australië (‘Straya), Down Under 
 
Australië in het kort 
Er leven hier maar liefst 24,13 miljoen aussies 
bestaande uit alle landen in de wereld die je je maar 
kan bedenken, maar voornamelijk chinezen.  
In Sydney (niet de hoofdstad) wonen ~ 6 miljoen mensen en in de hoofdstad Canberra wonen er echter 
maar ~400.000. De reden dat Canberra de hoofdstad is geworden is omdat Melbourne  (4 miljoen) en 
Sydney niet konden kiezen wie nou de hoofdstad titel kreeg en daarom is er in het midden  (bijna in 
the outback) een random stad gebouwd waar alle politici zich bevinden.  Voor de rest nog het 
volgende:  

1. Australië is 185x groter dan Nederland. 
2. Nederland heeft 17 miljoen inwoners (overbevolkt zou je dus zeggen) 
3. een buschauffeur verdient per jaar in ‘Straya gemiddeld 100.000$ = 64.102 eurie ofwel 5.342 

per maand. 
4. 1 euro = 1,56 AUD (Dus jeej we zijn rijk hier… dus niet) 
5. Biertje in Nederland (NOVA) = 1,- *  

*Voor leden 
6. Biertje in Australië 10$= 6,41 euro 
7. De beste barista koffie  
8. Zomer temperatuur ~30ᵒC met tropische regenbuien en in de 

winter ~ 15ᵒC 
9. Beach cultuur (iets met 50.000km aan kustlijn) 
10. Dodelijkste land in de wereld (haaien, slangen, spinnen, 

dropbears (zie foto) en nog veel meer) 
 
Buiten dat al zijn de aussies zeer vriendelijk en behulpzaam overdags met de Hi, how are you doing?, 
maar ’s avonds kunnen ze als grote drinkers toch een goede vechtvoorstelling neer zetten. Mede 
hierom zijn er hele strenge regels op alcohol hier. Je moet zelfs een 8 uur durende online cursus 
(RSA) afleggen en 100$ betalen om hier in een bar te mogen werken.  
 
De reis 
Nou daar sta je dan met je koffers op Sydney airport 
na een 30 uur vlucht. Voor mijn derde jaar mag ik een 
halfjaar stage lopen bij, en nou komt het dus houd je 
adem in, “The ARC Training Centre for CubeSats, 
UAV’s and Their Applications in the school of Physics” 
gevestigd op de campus van de Universiteit van 
Sydney. Hele mond vol, maar ja nu kan je weer 
uitademen. Gedurende 22 weken dus zo’n 5 maanden 
ofwel 154 dagen mag ik werken aan een brandstof onderzoek voor een thruster (raket) die ze aan de 
achterkant van kleine satellieten willen bevestigen. Verderop bij het stukje stage kan je hier meer over 
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lezen als je geïnteresseerd bent in Space engineering/Plasma physics, maar voor degene die alleen 
willen weten hoe kangoeroe biefstuk smaakt lees dit stukje dan gerust verder. PS: droge taaie hap. 
Omdat er dus zoveel nationaliteiten hier samenwonen en een prive kamer/ appartement niet te 
betalen is (denk aan 400$ per week) heb ik samen geleefd met een Japanner, Braziliaan, Amerikaan, 
Fransen, Aussies, en Nederlanders. Dit was vaak erg leuk, maar heeft ook andere culturen hun 
gebruiken aan het licht laten komen. Bijvoorbeeld: fransen houden van feestjes en dan bedoel ik 
voornamelijk huisfeestjes met luid frans gezang. Amerikanen hebben echt high twerk class en zijn altijd 
blij om je te zien. Aussies nemen je altijd in de zeik (taking the piss out of someone) , maar dat betekend 
dat ze je mogen so no worries ooh en alles draait om vlees wat betreft eten. Vervolgens gaf de japanse 
nog mee dat in iedere kamer eigenlijk andere schoenen gedragen moeten worden ivm bacteriën ofzo, 
dus helaas niet NOVA proof.  Ook heb ik een baantje gevonden in de hospitality hier,  waarbij je alcohol 
serveert in suites tijdens rugby wedstrijden. Altijd goed om gespierde mannen elkaar te zien knuffelen 
in korte broekjes. Verder reis ik veel rond en heb ik nu dan eindelijk mijn Open Water (tot 18m) en 
Advanced Open water (tot 30m) duikbrevetten gehaald.   
 
Stage 
Op het moment hebben kleine satellieten “CubeSats” geen 
thruster aan boord om hun baan te corrigeren in de ruimte, zoals 
andere thrusters zoals de populaire Hall-effect thruster. Dit komt 
omdat er limited power (~1W) en ruimte beschikbaar is. The ARC 
heeft nu een patent op een nieuw type thruster genaamd de CXT 
“Charge Exchange Thruster”. Hierbij word er gebruik gemaakt van 
plasma’s (zie foto) om een voortstuwende kracht te generen. Een 
plasma is de 4de staat van de natuur naast gassen/vloeistoffen en 
vaste stoffen alleen in geïoniseerde staat. Een voorbeeld van een 
plasma is dan ook de zon en bliksem etc. De voortstuwende kracht 
hangt af van de massa van de deeltjes die versneld worden en 
mede hierom is de brandstof erg belangrijk. Voor onderzoek naar 
verschillende brandstoffen (confidentional) word gebruik gemaakt van een Vacuum setup met (massa) 
spectrometers en hoogspanningsvoeding om een plasma te creëren. Wil je nu meer weten of heb je 
brandende vragen dan wil ik die gerust stillen met een biertje in de SooS.   
 
Eindreis 
Als je nu goed gelezen hebt aan het begin zie je dus dat dat 
5 maanden niet een halfjaar is, want nu ik hier toch ben wil 
ik toch ook nog even een klein stukje reizen en dan bedoel 
ik maar liefst 2597km. Dit is de afstand van Cairns naar 
Sydney als je via Brisbane gaat. In Cairns is het plan om 
zeven duiken te doen in het Great Barrier Reef inclusief 
nachtduiken met haaien. Vervolgens word de reis vervolgd 
naar de WhitSundays waar ook nog even gedoken en 
gezeild moet worden om daarna in het nachtleven van 
Surfers paradise (Brisbane) terecht te komen. Helaas komt 
het dan op zijn eind en zie ik jullie weer snel in de SooS.  
 
Cheers,  
 
Charlotte   

 



WééPéé nummer 2 2017-2018 

 

BBQ- OP treden 
1 juni was het weer zover! Het grootste mooiste eetfestijn met muziek en cocktails! Jaja ik heb het 
natuurlijk over BBQ-OP. Dit mooie feestje had al zijn voorbereidingen ver voor 1 juni. Na alle mooie 
hulp, vele sponsoring en na de steun van onze mascotte het schaap, is een mooi podium en bar 
opgezet.  

Eindelijk tijd voor het eerste bandje: Kicke! 
En jawel, Tobias was de man die iedereen 
waarschuwde voor de volgende 
verschikking op het podium.  
Kicke was een lekker bandje om het feest 
mee te openen waarbij twee personen 
lekker stonden te jammen om het publiek 
wakker te maken. Vervolgens kwam de 
NOVA band om aan te tonen waarom deze 
studenten vereniging zo mooi en gezellig is. 
Iedereen kwam er bij met een lekkere 
cocktail in de hand om die heerlijke mede 
leden op het podium aan te moedigen. 
Vervolgens was het de buurt aan een 
bekende band voor NOVA. Namelijk Andere 
koek! Deze gezellige feestmakers hebben er 
een zeer zeker sfeertje in gebracht waarbij 
ze zelfs tussen de feestbeesten door 
sprongen. Tijdens deze gezelligheid was het tijd voor het eten! En dat was natuurlijk een grote portie 
vlees, patat, brood en salade! Jum jum 

 
De volgende band was er één die voor het eerst zijn intreden deed bij NOVA en hier een groot succes 
van maakte. Ik heb het natuurlijk over TNT! Met ontzettend lekkere covers die iedereen liet mee 
springen en er een groot fuif van maakte. De laatste maat zeker niet slechtste band was Standup 69! 
Zelfs tijdens het begin van een regenbui was deze band van de partij om een groep mensen los te 
laten gaan. 
Natuurlijk koste het verwisselen van de bandjes enkele minuten en in deze tijd zorgde onze beste Dj 
Guy er voor dat de muziek en het dansen door kon gaan.   

Als laatste wil ik onze Amu nog even bedanken voor het helpen afbouwen in de stromende regen en 
het offer dat ze heeft gemaakt door face-first van een bierkratje te springen. 

 

Xoxo gossip girl 
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Mijn eerste bedrijvendag 
Mijn naam is Björn en ik ben voor één of andere rede jullie penningmeester die ook de 
bedrijvendagen organiseert. En ik ga jullie een verhaaltje vertellen hoe het voor mij is verlopen. 

De bedrijvendagen zijn één van de leukste dingen die ik ooit heb mogen organiseren. Het is 
spannend om opeens aan het roer te staan van een evenement waarbij 53 bedrijven zijn betrokken 
en bijna 450 studenten op af zijn gekomen.  

Het begon allemaal in week 1 toen ik een trap kreeg van Charlotte en Wouter dat de inschrijvingen 
eruit moesten en ik een vergadering in moest gaan plannen met de bedrijvendag commissie. Wat er 
daarna gebeurde was zwaar. Op dat moment moest ik nog leren boekhouden, wat nou heel stiekem 
niet het makkelijkste klusje is in de SooS is zeker als de laatste keer dat ik iets met boekhouden had 
gedaan simpele journaal posten maken was 4 jaar geleden. Uiteindelijk had ik dat door en liep ik wat 
achter met het verwerken van de inschrijvingen. Dit ging niet zo goed (mild gezegd). Op een bepaald 
moment heb ik met hulp van wouter en de rest van de commissie alles uitgezocht en kwamen we er 
achter dat we plaats moesten maken voor maar liefst 53 bedrijven. Dit was passen en meten en 
uiteindelijk was het Pim en Don gelukt om dit passend te maken. Toen werd de adem ingehouden en 
gekeken naar de telefoon. Want mocht er 1 bedrijf bellen die zich al hadden aangemeld dan hadden 
we een probleem. Ik ben die week 2 kilo afgevallen en heb nauwelijks gegeten. Tijdens de opbouw 
maakte iedereen de grap met me dat er een bedrijf boos aan de lijn zat… Ik dacht dat ik ter plekke 
dood ging haha.  

Donderdag ochtend was het nog even stressen en hard werken en toen stond ik daar boven aan de 
brug in het atrium. Stotterend en wel mijn korte speech te houden en uitgelachen te worden door 
Loenen, Koos en de rest die speciaal voor mijn speech uit de SooS was geklommen om naar mij te 
kijken. Het gevoel dat ik kreeg na het applaus van de studenten en bedrijven was onbeschrijfelijk. 
Eerst kwam het gevoel van opluchting. Een paar minuten kwam opeens een compleet ander gevoel… 
Trots… pure ongelogen trost. De trots op mijn commissie die een enorme prestatie hebben geleverd 
om dit te organiseren en desondanks mijn fouten en wanneer ik diep in de put zat toch bleven 
zoeken naar een oplossing en die er uiteindelijk ook kwam. Zonder hen had de vereniging nooit zo 
een bedrijvendag kunnen neerzetten.  

Dankjewel Wouter, Charlotte, Pim, Don en Sion en iedereen die hebben mee geholpen aan deze 
bedrijvendag. Voor deze bedrijvendag en alle bedrijvendagen die jullie hebben gedaan en de 
bedrijvendagen die nog mogen komen. De vereniging en ik zullen jullie altijd dankbaar zijn voor jullie 
prestaties en inzet. 

 

Groetjes, 

 

Björn van Engelsdorp Gastelaars  
(die dikke die jullie voorzitter was ) 

Penningmeester der s.v. NOVA  
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Lees hier hoe ook jij vakkundig “ZWAARD!!” Kan 
roepen. 
Bij GRANDE CATASTROFES of kleine wondjes, het BHV/EHBO team van nova staat altijd voor je klaar. 
Maar hoe kan je hun nou het beste bereiken? Statistisch, historisch en absoluut geloofwaardig 
onderzoek heeft aangetoond dat er een sterk verband (hahaha…verband…) bestaat tussen het 
roepen van “ZWAARD!!!” en de plotselinge aantreden van Zwaard of ander EHBO/BHV mensen. Al 
kan dit verband niet worden bevestigd en is de oorspronkelijke oorzaak onbekend, is er recent 
besloten een korte training te geven over hoe ook jij vakkundig kan roepen om hulp, door 
“ZWAARD!” te roepen. 

Het zomaar roepen van “ZWAARD!” om foutieve redenen kan weer eigen problemen met zich mee 
brengen…bijvoorbeeld gehoorschade bij bepaalde mensen, raadpleeg daarom de onderstaande 
flowchart. Deze flowchart is ondersteunend aan je ZWAARD-roepbeslissingsproces en is ontworpen 
vanuit het ‘beter echt buiten porportie voorbereid en alsnog geen kinderpleisters in pleisterdoosje’ 
werkgroep . 

 

Mocht je nu van start gaan met het roepen van “ZWAARD!”, haal diep adem, hoop op het beste en 
verwijder glazen/flesjes, menselijke onderdelen van eventuele partners (of die gene die je nu toch 
wel leuk vind…of dat ook niet) en alle andere dingen waarin je kan stikken en je bent good to go. 
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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, Vinny, Willem, Collin, Cezary, Mark, Liz, Daan, Sabine, 
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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Super Sudoku 
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Sudoku 
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Connect the dots 
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Woordzoeker 
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Doolhof 
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Zweedse puzzel  



Puzzelboek der s.v. NOVA 

 

 

 

  



Puzzelboek der s.v. NOVA 

 

 

 

 

 

  



Puzzelboek der s.v. NOVA 

 

 

  



Puzzelboek der s.v. NOVA 

 

 

 

AANREIKING KADAVER TENNISVELD 
AANSPOELEN KEUZEMENU TOVENAAR 
ALIBI MEDEWERKER TWEELING 
APPEL MELDING UITDOSSEN 
BARONIE OORDEEL VERSLINDEN 
BIJBENEN OPVLIEGEN VIJFJE 

 

CLUBGEBOUW OVERIJLD VLAFLIP 
 

EIGENBAAT PAUWOOG VOORWAARTS 
FASCINEREN SNIBBIG VREDESPRIJS 
GRIJNS SNOTNEUS VRIJAF 

 

HALVERWEGE STOELGANG ZEEMIJL 
 

INVASIE 
   

K E U Z E M E N U N F S A T N E O 
A D A J N P T R E I N I A E I A P 
D L F C E N A R E O T A V N S A V 
A IJ I S D A E U T K B D O N IJ N L 
V R M B N N P N W N R R O I R S I 
E E U E I I E P E O A E R S P P E 
R V V C L U B G E B O U W V S O G 
F O S F S D I B L L IJ G A E E E E 
T A A N R E I K I N G B A L D L N 
F L IJ M E E Z N N G O O R D E E L 
V R S R V G N A G L E O T S R N M 
G H A L V E R W E G E I S A V N I 

 

Woordzoeker 
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3  ALP 4 HERT  GRIEP  SLAAF 6 ABRUPT KETENEN 

HAP  HOBO  JAWEL  STOLA  FIKKIE  KLOPPEN 

LUI  IETS  KERST  UITJE  LOSJES  MUISJES 

MIJN  JAVA  KNAUW UNIEK  SMEKEN SKILIFT 

OOI  KIEN  KOPIE   7 DIKWIJLS WOEDEND 

POT  NOTA  LOPER    ESTLAND  

RAT 5 ENORM SCORE    GORILLA 

WAL  GELIJK  SERRE    HORLOGE 

8 HOUTDUIF  

 KRUISING 

 NOODSEIN 

 WAUWELEN 
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V V N E K I U R B S I M A R M E R 
L N T E G D U B O O R N T A A T U 
I E O I N U D V R O R H L I A A M 
E K E T S D R R V E C S L A N R B 
G L R T E E N G I O I A T E D W O 
B A I U D N N E T E N W I E E E O 
A P T D I E B P O O L Z E E L M N 
S S O E M P O O S Z E I P R IJ E P 
I L M A A I E R O O I E N L K E N 
S O A U R G E N T M D E A G S L A 
D T A A I P S C O V E R S T O R Y 
U I T S P R E K E N N O O R D E N 

 

BORSTELEN MENGVORM SLAAP 
BREIWERK MISBRUIKEN SLODDERVOS 
BUDGET NOORDEN SPALKEN 
COVERSTORY NOTENBOOM SPITSUUR 
DOMEIN OPTOCHT TARWEMEEL 
DRIELING PERSONALIA TOERIT 
INLADEN PESTO TOEZIEN 
INLEIDEN PIRAMIDE TOMAAT 
ISLAM POOLZEE UITSPREKEN 
KRUIPEN ROOIEN URGENT 
MAAIER RUMBOOM VLIEGBASIS 
MAANDELIJKS SEIZOEN MARMER 

Woordzoeker  



Puzzelboek der s.v. NOVA 

 

    4      2   

    8        7  

  6     4    3     5 

    6    7    8   

     9   1   2    

    5    3    1   

  7     8    6     4 

   9        2  

    8      5   

            
    

  5    8        3 

    3   6    8    

  1   9      2    

   6      7   9   8  

      8     

   5   4   2      7  

     4      1   7 

     8     2   

  3        8    4 

 

 

Sudoku 
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Nonogram: 
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Antwoorden vorige WééPéé 

 

 

 
 
 
  



Puzzelboek der s.v. NOVA 

 

Hier vindt je hét moeilijkste puzzelboek van je leven, en wat 
uitleg voor hoe de puzzels werken: 

nonogram: een nonogram is een beeldpuzzel die bestaat uit een leeg diagram met getallen 
boven en links van het diagram. Elk getal staat voor één of meer aaneengesloten vakjes van een 
bepaalde kleur in de betreffende kolom of op de betreffende regel. Door deze vakjes kloppend in te 
kleuren vormt zich een afbeelding in het diagram: de oplossing van de puzzel. 

Sudoku: Op elke horizontale rij komt elk cijfer slechts een keer voor, op elke verticale kolom 
komt elk cijfer slechts een keer voor en in elk subrooster, aangegeven met dikke lijnen, komt elk 
cijfer slechts een keer voor 

Woordzoeker: Er staan letters, deze letters vormen woorden, deze worden moet je zoeken. 

Zweedse puzzel: een puzzel, uit zweden! 

Doolhof: een puzzel met een ingang en een uitgang, net zoals jij! 

Connect the dots: Puntjes met elkaar verbinden in compleet willekeurige volgorde, om 
een mooi geheel te maken. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De antwoorden van de puzzels kunnen verschijnen in de volgende WééPéé! 



 




